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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α   

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300 

               

Αθήνα, 16  Μαρτίου 2023 

 

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.000,00 € πλέον  ΦΠΑ  

(Αρ πρωτ Φ/5/1247)       

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας  διοργανώνει  το 4ο Διεθνές συνέδριο του  

με θέμα: “The Greek economy: Looking into the future” με τη συμμετοχή  εξεχόντων 

ομιλητών εγχώριας και διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι  θα συζητήσουν θέματα που 

άπτονται του ενδιαφέροντος για την οικονομία, όπως η επενδυτική βαθμίδα της χώρας, 

ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, οι 

μελλοντικές επενδυτικές προοπτικές της χώρας και ο δρόμος για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, καθώς διανύουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση.  

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών. 

Για τη διοργάνωση του συνεδρίου  το Ο.Ε.Ε. απευθύνει σύμφωνα με την απόφαση της 

Ν/82/07-03-2023 συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης,  την παρούσα πρόσκληση σε 

επιχειρήσεις όπως  καταθέσουν οικονομική  προσφορά  σύμφωνα  με τις υπηρεσίες που 

ζητούνται: 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες για διακόσια πενήντα (250) άτομα είναι: 

• Συνεχόμενο coffee break ( από 09:00 έως 17:00) 

• Ελαφρύ γεύμα (snack break) 

• Δείπνο  
 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι κατά άτομο, χωρίς και με Φ.Π.Α. και  

συνολικά για διακόσια πενήντα άτομα. 

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Το Ο.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των ατόμων 

αναλόγως  με τον τελικό  αριθμό των  συμμετεχόντων. Η παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Για  διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μπουσούνη Βασιλική τηλ.: 

2132141870. Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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μέχρι την Τρίτη  21 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 στο e-mail της οικονομικής 

υπηρεσίας: logistirio@oe-e.gr 

          Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

 

                                                       Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας 

mailto:logistirio@oe-e.gr



