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AQUILA PURCHASING POLICY 
 

 

For Aquila Hotels & Resorts Company, sustainability means ensuring environmental, 

economic and social well-being for today and for the future. It means meeting the 

needs of the people and society, without compromising the ability of future 

generations to meet their needs acting in the long-term interests of the many people 

and not just the few.  

 

Our most important decisions and criteria are based on quality, price, reliability, 

supply stability and sustainability. 

 

Therefore: 

 

 We select fairly by comparing offers from various suppliers 

 We avoid any possible excessive reliance by purchasing from multiple 

suppliers 

 We ensure that our purchasing personnel do not permit personal interest to 

influence the choice of vendors. 

 We create opportunities for new collaborators by continually reviewing our 

regular vendors. 

 We purchase locally whenever this is  possible  

 We prefer goods with less packaging materials. 

 We purchase or replace old equipment with new efficient one 

 We purchase cleaning materials from companies that provide detergents with 

the minimum impact in the environment and health. 

 

 

 

 

Dimitris Tsounis 

General Manager 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ AQUILA 
 

 

Για την εταιρεία Aquila Hotels & Resorts, βιωσιμότητα σημαίνει διασφάλιση της 

περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας για το παρόν και το μέλλον. 

Σημαίνει να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας, χωρίς να 

διακινδυνεύεται η δυνατότητα να εκπληρώνουν τις ανάγκες τους και οι μελλοντικές 

γενιές, δρώντας προς το μακροχρόνιο όφελος των πολλών και όχι των λίγων.  

 

Οι σημαντικότερες αποφάσεις και τα κριτήρια των επιλογών των αγορών μας, 

βασίζονται στην ποιότητα, το κόστος, την αξιοπιστία, την σταθερότητα στις αγορές 

την ασφάλεια  και τη βιωσιμότητα. 

 

Για το λόγο αυτό: 

 

 Επιλέγουμε δίκαια, συγκρίνοντας προσφορές,  από διάφορους προμηθευτές. 

 Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι του τμήματος προμηθειών, δεν 

επηρεάζονται από ατομικό συμφέρον που θα μπορούσε να μεταβάλλει την 

επιλογή των προμηθευτών.  

 Δημιουργούμε ευκαιρίες για νέους συνεργάτες μέσω του συνεχούς ελέγχου 

των τακτικών μας προμηθευτών 

 Αγοράζουμε τοπικά προϊόντα όπου αυτό είναι εφικτό και ρεαλιστικό. 

 Προτιμούμε προϊόντα με όσο το δυνατόν λιγότερα υλικά συσκευασίας, 

δίνοντας έμφαση στην δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. 

 Αγοράζουμε ή αντικαθιστούμε παλαιότερο εξοπλισμό με νέο και 

αποδοτικότερο. 

 Επιλέγουμε προϊόντα καθαρισμού και χημικά που έχουν την ελάχιστη 

επίπτωση στο περιβάλλον και την υγεία.  

 

 

 

 

 

Δημήτρης Τσούνης 

Γενικός διευθυντής 
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