
 
 

Workshop 
Ελληνικών Κατασκευαστικών Εταιρειών 

και Εταιρειών Δομικών Υλικών 
Ντόχα - Κατάρ, 3 Απριλίου 2019 

 
Σας ενημερώνουμε ότι το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κατάρ, σε συνεργασία με την             
Αρχή Δημοσίων Έργων του Κατάρ "Ashghal", και την υποστήριξη του Υπουργείου           
Εξωτερικών του Κατάρ, διοργανώνει workshop, αποκλειστικά για ελληνικές κατασκευαστικές         
εταιρείες μεσαίου μεγέθους και εταιρείες δομικών υλικών, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στη             
Ντόχα, Κατάρ. 

Το workshop και η σχετική ενημέρωση θα υλοποιηθούν από την Αρχή Δημοσίων Έργων             
του Κατάρ "Ashghal", η οποία είναι επιφορτισμένη με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό,           
προκήρυξη - ανάθεση, κατασκευή - παράδοση και διαχείριση όλων των έργων υποδομής και             
δημοσίων κτηρίων. Παρέχεται, επίσης, η ευκαιρία επίσκεψης της 4ης διεθνούς έκθεσης           
"Moushtarayat - Government Procurement & Contracting Conference & Exhibition" (Κυριακή          
31/3 - Τρίτη 2/4/2019), η οποία οργανώνεται από την Qatar Development Bank (QDB). 

Οι ελληνικές εταιρείες κατασκευής και μελετών τεχνικών έργων, καθώς και δομικών υλικών,            
θα πληροφορηθούν εκτενώς τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επόμενη φάση κατασκευής          
δημοσίων έργων εν όψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου          
FIFA 2022 στο Κατάρ, με έμφαση σε έργα οικιστικά και υποδομών, αποχετευτικά δίκτυα,             
έξυπνα δίκτυα μεταφορών και έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Θα έχουν, επίσης,           
επαφές με καταρινές εταιρείες για την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων. 

Επισημαίνεται το καταρινό ενδιαφέρον συνεργασίας με εταιρείες δομικών υλικών που          
διαθέτουν τεχνογνωσία για την δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής στο Κατάρ, με          
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Qatar Development Bank και εγγυημένο ελάχιστο          
όγκο παραγγελιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν, με τελική           
ημερομηνία την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση (εδώ) και           
αποστέλλοντας εταιρική παρουσίαση ή το προφίλ της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα. H            
τελική αξιολόγηση και έγκριση των συμμετοχών θα γίνει από την Αρχή Δημοσίων Έργων του              
Κατάρ "Ashghal". 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο          
Ελλάδας - Κατάρ (τηλ. 698-6009934, info@greeceqatarbc.gr, www.greeceqatarbc.org). 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος 
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Κοινοποίηση: 
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