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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ. αριθμ. 143/2022) 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 

προσφορές για εργασίες ελέγχου, αποκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και 

ψυκτικών εγκαταστάσεων στα κυλικεία που διαχειρίζεται, στο φωτοτυπικό κέντρο, στο κατάστημα 

αναμνηστικών, στο παιδικό κέντρο, στα γραφεία της  ΕΑΔΠ ΑΠΘ και σε όποιο άλλο χώρο υποδείξει κατά την 

διάρκεια του έτους Ιανουάριος 2023 - Δεκέμβριος 2023. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα  να υποβάλουν 

προσφορά για μια μεμονωμένη εργασία ελέγχου, αποκατάστασης και συντήρησης. 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται σε ωριαία αποζημίωση. 

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». 

Οι ενδιαφερόμενοι- συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για την παροχή 

των ως άνω υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:  

 

« α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΕΑΔΠ ΑΠΘ στην παρούσα πρόσκληση, 

όπως εξειδικευθούν, τυχόν περαιτέρω και με τη σύμβαση.  

β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών:  

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση. Στην 

περίπτωση νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νομίμους εκπροσώπους και διαχειριστές των. 

Εκδοθέν το τελευταίο τρίμηνο προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

2. Φορολογική ενημερότητα.  

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια.  

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου».  

 

Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός  τιμής, συνεργασίας και υποστήριξης, τρόπου πληρωμής και 

εμπειρίας, καθώς επίσης και η άμεση διαθεσιμότητα. 

 

Οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να 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. 
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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 -συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής, εργατικής νομοθεσίας και όλες τις σχετικές διατάξεις, που αφορούν το 
αντικείμενο της πρόσκλησης και έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις, 
διεθνείς διατάξεις ή άλλες διατάξεις. 

 

 

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ   

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

 

 

Καθηγητής Δημήτριος Β. Κουσενίδης 
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