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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ. αριθμ. 148/2022) 

 

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

πρόταση συνεργασίας για την προμήθεια εκτυπωμένων αναμνηστικών αντικειμένων.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναλαμβάνουν την προμήθεια των αντικειμένων και την εκτύπωση τους με 

δημιουργικό που θα τους δίνεται από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες αντικειμένων είναι:  

 Ενδύματα, και αξεσουάρ ένδυσης και αθλητικός ρουχισμός  

 Είδη γραφείου, είδη συνεδρίου και επαγγελματικά δώρα  

 Εκτυπώσεις σε χαρτί (τετράδια, μπλόκ και άλλα) 

 Μικροκατασκευές από γυαλί – συνθετικό γυαλί – ξύλο – μέταλλο – πέτρα και άλλα υλικά.  

 

Από τους ενδιαφερόμενους ζητείται να δηλώσουν πρόθεση συνεργασίας για τις παραπάνω κατηγορίες 

προϊόντων και να προσκομίσουν δείγματα της δουλειάς τους ώστε να αξιολογηθεί η ένταξή τους στον 

κατάλογο προμηθευτών. Στην πρόθεση συνεργασίας θα πρέπει να αναγράφονται:  

I. Οι κατηγορίες αντικειμένων που διαθέτουν (είναι επιθυμητή η αποστολή φυσικού ή ηλεκτρονικού 

καταλόγου)  

II. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας  

III. Ε-mail αλληλογραφίας και τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικά και τα δύο)  

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η ποιότητα των δειγμάτων θα κρίνεται άριστη, εντάσσονται σε κατάλογο 

προμηθευτών και στη συνέχεια η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες προμήθειας 

αναμνηστικών, θα επικοινωνεί μαζί τους για την αποστολή συγκεκριμένης προσφοράς με τιμή, 

προδιαγραφές, τρόπο πληρωμής, χρόνο παράδοσης, δειγματισμός και άλλες πληροφορίες κατά 

περίπτωση. 

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για 

την ασφαλή διάθεση τους στους καταναλωτές. 

 

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 που θα συνεκτιμηθούν για την εισαγωγή ενός προμηθευτή στον κατάλογο είναι η συνέπεια της 

εταιρείας και η ποικιλία προϊόντων στην κατηγορία προϊόντων που ενδιαφέρει. 

Οι επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.  

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail info@eadp-auth.gr   ή γραπτά στα γραφεία 

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ. 

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

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (κα Αικατερίνη Σιδηροπούλου) στο τηλ. 2310 996919 και στο e-mail eshop@eadp-auth.gr 

(Κατάστημα Αναμνηστικών ΑΠΘ, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ) ή στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

https://eadp-auth.gr. 
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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. 

 

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ   

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

 

 

Καθηγητής Δημήτριος Β. Κουσενίδης 
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