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ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 
Tel: 00966 12 66 90 824 

E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr 
           

              Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΕΠΕΙΓΟΝ 
       Τζέντα, 7 Μαϊου 2015 
       Α.Π.Φ. 700.Α.2.ΑΣ 158 
 
ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών  
  Β8 ∆/νση Επιχειρηµατικής  
  Ανάπτυξης (µέσω ΥΠΕΞ, µε συν.) 
ΚΟΙΝ : Ως συνηµµένος πίνακας αποδεκτών 
Ε.∆. : -Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών, χ.συν.)  

 -Γενικό Προξενείο Τζέντας (µέσω ηµών, χ.συν.) 
 
ΘΕΜΑ : “Πρόγραµµα δηµοσίων µεταφορών πόλεως Τζέντας  
         (Jeddah Public Transportation Program JPTP) –  
                  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ελληνικές κατασκευαστικές  
                  και τεχνικές επιχειρήσεις”. 
ΣΧΕΤ :     Εγγραφό µας Α.Π.Φ. 700.Α2.ΑΣ 107/19.3.2015 
 
 Αναφερόµενος στο θέµα και σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, αλλά και λόγω της 
σπουδαιότητος του συγκεκριµένου µεγάλου έργου συνδυασµένων δηµοσίων µεταφορών 
για το ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλεως της Τζέντας, υπάρχει από 
Σαουδαραβικής πλευράς ζωηρό ενδιαφέρον για πιθανή συµµετοχή ελληνικών 
κατασκευαστικών – τεχνικών επιχειρήσεων οι οποίες θα µπορούσαν να αναλάβουν 
τµήµατα του έργου. 
 
 Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας γνωρίζω ότι µε επισκέφθηκε προ ηµερών στο 
Γραφείο µας εκπρόσωπος της Σαουδαραβικής εταιρείας “TRAMS – Transport – Rail and 
Metro Services” ο οποίος µου γνωστοποίησε το ενδιαφέρον τους, όπως συνεργασθούν µε 
µεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές και τεχνικές επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην 
κατασκευή µεγάλων έργων υποδοµών κυρίως στο τοµέα των µεταφορών. Συγκεκριµένα 
ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή µε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην κατασκευή υπόγειου σιδηροδροµικού δικτύου (µετρό), υπέργειων µέσων 
µεταφοράς σταθερής τροχιάς (τράµ και προαστιακός σιδηρόδροµος), αλλά και µε 
επιχειρήσεις για παραγωγή λεωφορείων και ferry-boats.  
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 H εν λόγω Σαουδαραβική επιχείρηση δραστηριοποιείται στους τοµείς των 
συνδυασµένων µεταφορών και ενδιαφέρεται για επιχειρηµατικές συνεργασίες µε 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριµένους τοµείς. Οι 
βασικοί µέτοχοι είναι η επιχείρηση “Huta”, τοπική κατασκευαστική επιχείρηση του 
οµίλου “Sheikh Salen Binladen” που λειτουργεί από την δεκαετία του 1980 καθώς και η 
εταιρεία “International Project Developers and Seven – Saudi Enterprise Ventures”, 
εταιρεία που δηµιουργήθηκε πρόσφατα και αναλαµβάνει την εκτέλεση έργων στους 
τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και της υγείας. 
 
 Επειδή όπως διαφαίνεται από τις µέχρι τώρα επαφές και συναντήσεις µας, αλλά 
και από την πρόσφατη συζήτηση που είχα µε τον εκπρόσωπο της Σαουδαραβικής 
επιχείρησης, υπάρχει ενδιαφέρον για έναρξη συνεργασίας µε αντίστοιχες ελληνικές 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, παρακαλώ όπως ενηµερώσετε τις επιχειρήσεις – µέλη σας 
και µας αποστείλετε στοιχεία επιχειρήσεων που θα ενδιαφέρονταν για τα συγκεκριµένα 
έργα και θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή µαζί τους. Παραθέτω προς ενηµέρωσή σας τα 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας:  
 
 TRAMS – Transport- Rail and Metro Services 
 Tel: 00966 12 683 5949  
 Fax: 00966 12 683 6456 
 Mobile: 00966 54 64 65767 
 Attn: Mr Antoine Nehme – Business Development Executive 
 E-Mail: nehme.antoine@hotmail.com 
 www.trams-ksa.com 
 
 Τέλος επισυνάπτω για δική σας ενηµέρωση, αναλυτική παρουσίαση του όλου 
προγράµµατος που έγινε σε ειδική ενηµερωτική εκδήλωση, στις 30 Μαρτίου τ.ε., 
Industry Briefing Day – Jeddah Public Transportation Program (JPTP). Η εν λόγω 
παρουσίαση σας αποστέλλεται σε ηλεκτρονική µορφή. 
  
  
 
       Ο Προϊστάµενος 
 
 
                Θεόδωρος Ξυπολιάς  

 
 

 
 
 




