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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ. αριθμ. 142/2022) 

  
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ αναζητά Τεχνικό Σύμβουλο για ετήσια 

υποστήριξη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη  έτος- παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος 

ασφάλειας των τροφίμων κατά HACCP στα επτά κυλικεία που διαχειρίζεται στο χώρο της 

Πανεπιστημιούπολης και πιο συγκεκριμένα για τα κυλικεία της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, της Νομικής Σχολής, του κτιρίου Διοίκησης, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, της Παιδαγωγικής Σχολής, 

της Οδοντιατρικής  Σχολής και επιπλέον όποιο κυλικείο ανατεθεί στην εταιρεία να λειτουργήσει. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος (δυο επιθεωρήσεις)  ανά κυλικείο 

της Εταιρείας για τις ετήσιες επιτηρήσεις τους, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για έναν επιπλέον 

χρόνο.  

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στην ομάδα έργου να διαθέτει Τεχνολόγο Τροφίμων με πιστοποίηση 

εσωτερικού επιθεωρητή κατά ISO 22000. 

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, 

για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email, ΑΦΜ και ΔΟΥ) 

τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ μέσω της συμμετοχής μου στην πρόσκληση 

ενδιαφέροντος/διαγωνισμό ή με άλλον τρόπο, με σκοπό την πρόσβαση και χρήση τους από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 

για τους σκοπούς της πρόσκλησης ενδιαφέροντος». 

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η εμπειρία, η τιμή, οι όροι συνεργασίας και υποστήριξης και ο τρόπος 

πληρωμής.  

Οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι, θα κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις . 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα Γραφεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 

995210), αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων 

αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθημερινά τις ώρες από 

09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., μέχρι τις  14 Δεκεμβρίου 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης 

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (κα Αθηνά Παπαγεωργίου) στο τηλ. 2310 996950 και στο e-mail sales@eadp-auth.gr (Γραφεία 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ) ή στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ https://eadp-auth.gr. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι -συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής: 
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους 
συμμετέχοντες.  
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος 
ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή 
άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να  μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα 
υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες. Οι 
ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα, 
αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.  
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς 
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες. 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα, 
αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.  
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς 
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.  
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Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ   

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 

 
Καθηγητής Δημήτριος Β. Κουσενίδης 
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