
 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ. αριθμ. 79/2019) 

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφορές 

προμήθειας ειδών τροφίμων, ποτών και αναλώσιμων προϊόντων, για τις  ανάγκες λειτουργίας των 

κυλικείων και των λοιπών τμημάτων της.  

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

ση 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, ονοματεπώνυ-

μο, 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 ενδιαφέ-

ροντος/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 και τα πιστοποιητικά ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων 

σύμφωνα με της σχετική νομοθεσία 

 

Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια: συνδυασμού ποιότητας (βάσει δειγματισμού των 

προσφερομένων προϊόντων) και τιμής, εξοπλισμού/μηχανισμού υποστήριξης, πολιτικής προώθησης 

πωλήσεων εκάστου προμηθευτή και βέβαια ύπαρξης πιστοποιητικών ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής 

των τροφίμων.  

Οι ενδιαφερόμενοι, ανά κατηγορία προϊόντων, μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις. 

Οι προσφορές αφορούν κατηγορίες και προϊόντα που αναφέρονται στον παρακάτω «Πίνακα Προϊόντων», 

με δυνατότητα κάλυψης παραπάνω της μιας κατηγορίας, καθώς και άλλα προϊόντα που μπορεί να 

ενδιαφέρουν αντίστοιχα καταστήματα. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (στη διεύθυνση: etairiaauth@ad.auth.gr) ή 

γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αθηνά Παπαγεωργίου στο τηλ. 2310 

996950 

 
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. 
Όλα τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εξασφάλιση 
επισήμανσης με το σήμα CE. Κάθε τύπος υλικού θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα τεχνικά του φυλλάδια που θα 
αποδεικνύουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του.   
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.  
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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 



 

 

 

Πίνακας Προϊόντων 
 

 Αρτοσκευάσματα 
Ψωμί για παρασκευή σάντουιτς 
Ψωμί για παρασκευή τοστ 
Κουλούρι 

 
 Αναψυκτικά- Ποτά-  Χυμοί- Νερά 

 
 Βιολογικά Προϊόντα 

Ζαχαρώδη – Ροφήματα – Σνακ 
 
 Ειδικές κατηγορίες καταναλωτών 

Προϊόντα για διαβητικούς 
Προϊόντα χωρίς γλουτένη 
 

 Υλικά Ροφημάτων 
Espresso   
(Αλεσμένος ή σε 
κόκκους) 
Γαλλικός  
(Αλεσμένος ή σε 
κόκκους) 
Σοκολάτα (σκόνη) 
Ελληνικός καφές 
Καφές για Νες/ 
Φραπέ 

Τσάι 
Διάφορα αφεψήμα-
τα 
Λευκή Ζάχαρη 
Ακατέργαστη Ζάχαρη 
(σε μερίδες και σε 
μεγάλη συσκευασία) 
Μέλι 
Υπηρεσίες & εξοπλι-
σμός παρασκευής 
καφέ 
 

 Ζαχαρώδη 
Σοκολάτες 
Μπισκότα  
Τσίκλες  
Καραμέλες  
 

Κρουασάν  
Μπάρες δημητριακών 
κλπ. 
 
 
 
 

 Αλλαντικά – Τυριά – Σάλτσες – Διάφορα 
για παρασκευή σάντουιτς 
Αλλαντικά και τυριά σε μπαστούνι ή φέτες 

Σάλτσες -Σως 
Καλαμπόκι 
Ελιές,  κλπ. 
 

 Γαλακτοκομικά - Φυσικοί Χυμοί- Παγωτά-
Γρανίτες 
Άσπρο γάλα 
Κακάο 
Γιαούρτι 
Κρέμες 
Ρυζόγαλο 
Αριάνι 

Κεφίρ 
Φυσικός χυμός 
Παγωτά 
(χύμα ή συσκευ-
ασμένα) 
Γρανίτες 

  
 Λαχανικά – Φρούτα 

 
 Αναλώσιμα 

Ποτήρια 
Καπάκια 
Καλαμάκια 
Χαρτοπετσέτες 
Αναδευτήρες 
Κουτιά με θέσεις ποτηριών για μεταφορά  
Σακούλες σερβιρίσματος για σφολιάτες, 
τοστ, μπαγκέτες, σακούλες νάιλον ή χάρτι-
νες για μεταφορά 

 
 Είδη Καθαρισμού 

Καθαριστικό πατώματος 
Υγρό για πιάτα 
Υγρό για τζάμια 
Υγρό για λίπη 
Σφουγγάρια 
Σφουγγαρίστρες 
Σακούλες απορριμμάτων   κλπ. 
 

 Έτοιμο σάντουιτς 
 

 


