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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 59ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και
συγκεκριμένα στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και στους χώρους της Α΄ Προβλήτας του Λιμένα
Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), από την 1η έως την 11η Νοεμβρίου 2018. Για πληρέστερη
εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο
www.filmfestival.gr.
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
για να αναλάβουν τη λειτουργία και την εκμετάλλευση, με δικό τους προσωπικό και
δαπάνες, του κυλικείου που θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του 59ου Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Αποθήκη Γ΄, στο χώρο του Λιμένα
Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διοργανωτών των
εκδηλώσεων και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση και έγκριση αυτής, η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χορηγικού ανταλλάγματος.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡOY
Αποθήκη Γ΄ (FestivalCentre): Γραφεία και Υπηρεσίες Φεστιβάλ / ΒιβλιοπωλείοΠωλητήριο / Περίπτερα χορηγών / Συνεντεύξεις τύπου / Εκδηλώσεις-πάρτι

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν φερεγγυότητα, εμπειρία και σχετική ενασχόληση με
το έργο που θα αναλάβουν.
2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική προσφορά,
οικονομική προσφορά, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση των φυσικών προσώπων ή
του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, από την οποία να προκύπτει ότι:
α. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με: την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, δωροδοκία, απάτη, πλαστογραφία,
β. Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν έχουν κηρυχθεί
έκπτωτοι.
γ. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του προσώπου (όταν ο υποψήφιος
είναι νομικό πρόσωπο).
ε. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των
φόρων και τελών.
στ. Έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και θα λάβουν σχετικές άδειες για την
νόμιμη λειτουργία του κυλικείου της Αποθήκης Γ΄, στο χώρο του Λιμένα Θεσσαλονίκης
κατά την διάρκεια της 59ης διοργάνωσης, καθώς και των εργαζομένων σε αυτή.
ζ. Η συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται µε ευθύνη του προσφέροντα και
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ
µέρους του. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται καµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές
µε τη συµµετοχή τους.
Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
1. Γενικά
1.1. Το κυλικείο έχει στοιχειώδη εξοπλισμό, όπως αυτός θα περιγράφεται στη
σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ο οποίος -αποκλειστικά με δικές του
δαπάνες και προσωπικό- υποχρεούται να διαμορφώσει το χώρο, ώστε να είναι
κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται.
1.2. Η διαμόρφωση του χώρου, τα είδη τροφοδοσίας και το προσωπικό του Χορηγού,
που θα απασχοληθεί, βαρύνουν τον Χορηγό και πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του
ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επιτρέπεται η πώληση μόνο έτοιμων προϊόντων τροφίμων (π.χ. κρύα
σάντουιτς).
1.3. Ώρες λειτουργίας κυλικείου (εκτός των ημερών που έχει εκδήλωση ή πάρτι)
09:00 – 01:00.
1.4. Στο κυλικείο θα διατίθενται σε αποκλειστικότητα προϊόντα χορηγών του
Φεστιβάλ σύμφωνα με τον ακριβή κατάλογο των χορηγών που θα παραδοθεί και
συμπληρωματικά προϊόντα-μάρκες που δεν θα είναι ανταγωνιστικά των χορηγικών
προϊόντων.
2. Υποχρεώσεις Χορηγού
• Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει από την αρμόδια αρχή όλες τις κατά νόμο
απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία του κυλικείου και την πώληση των ειδών που θα
προσφέρονται, να απασχολεί νόμιμα το προσωπικό του και να τηρεί τις κείμενες
διατάξεις των αγορανομικών, υγειονομικών, αστυνομικών και λοιπών Αρχών.
• Αναλαμβάνει τη μουσική κάλυψη του κυλικείου, μετά τις 20:00.
• Στα πάρτυ Έναρξης και Λήξης, η Αποθήκη Γ΄ κλείνει κάποιες ώρες πριν από το πάρτυ,
απαγορεύοντας την είσοδο στο κοινό, ώστε να γίνει η προετοιμασία. Στο πάρτυ Έναρξης,

προσφέρεται χορηγικό ποτό (ουίσκυ και μπύρα). Στο πάρτυ Λήξης, προσφέρεται
χορηγικό ποτό (ουίσκυ). Η είσοδος σε αυτά τα πάρτυ γίνεται μόνο με προσκλήσεις.
• Στο πάρτυ της Αγοράς, διατίθεται χορηγικό ποτό (ουίσκυ) μόνο στους
διαπιστευμένους της Αγοράς με την επίδειξη ειδικής «μάρκας». Παράλληλα, το κυλικείο
λειτουργεί κανονικά.
• Το Φεστιβάλ δικαιούται να διοργανώσει και άλλο πάρτυ στην Αποθήκη Γ΄, με
διάθεση χορηγικού ποτού, για το οποίο θα ενημερώσει έγκαιρα τον Χορηγό.
• Έχει δικαίωμα ανάρτησης διαφημιστικού «banner» της επιχείρησής του, εξωτερικά
της αποθήκης Γ΄, το ακριβές δε σημείο θα καθορισθεί μετά από συνεννόηση με το
Φεστιβάλ.
• Υποχρεούται να αναπτύξει πενήντα (50) σετ τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο (κάθε
σετ αποτελείται από 1 τραπέζι με 4 καρέκλες), η καθαριότητα των οποίων εμπίπτει
αποκλειστικά στη φροντίδα του.
• Ο Xορηγός έχει υποχρέωση να εισκομίσει στο χώρο όσα ψυγεία είναι απαραίτητα για
τη συντήρηση των προϊόντων του, πέραν των υπαρχόντων στο κυλικείο.
• Στο προσωπικό του Φεστιβάλ (φέροντες καρτελάκι «Staff») και στους εθελοντές του
Φεστιβάλ (φέροντες καρτελάκι «Volunteer») θα διατίθενται τα προς πώληση προϊόντα
με έκπτωση 30%, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
• Το Φεστιβάλ μπορεί αζημίως να κάνει χρήση του εξοπλισμού του κυλικείου (π.χ
ηχητικού εξοπλισμού, πλυντηρίου πιάτων κτλ), σε έκτακτες περιπτώσεις.
• Υποχρεούται να αποδώσει τους χώρους στην ίδια κατάσταση που τους
παραλαμβάνει.
• Το κυλικείο της αποθήκης Γ' θα συμμετέχει στα «FestivalSpots» της 59ης
διοργάνωσης με τις κάτωθι παροχές που θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της
διοργάνωσης. Συγκεκριμένα :
1. 20% έκπτωση στους κατόχους διαπίστευσης του Φεστιβάλ (αποστέλλεται
ενημέρωση για τις κατηγορίες των διαπιστεύσεων)
2. 20% έκπτωση στους κατόχους CineΚάρταF (η κάρτα μέλους του Φεστιβάλ)
3. 10% έκπτωση στους κατόχους εισιτηρίου ημέρας της διοργάνωσης
4. Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου σήμανσης του καταστήματος ως «Festival Spot»
και έντυπου ενημερωτικού υλικού της διοργάνωσης
• Ο Χορηγός, εάν επιθυμεί να διοργανώσει με δικά του μέσα εκδήλωση στην Αποθήκη
Γ', θα πρέπει προηγουμένως να ενημερώσει και να λάβει έγκριση από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ .
3. Λοιπές υποχρεώσεις Χορηγού
3.1. Έχει την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου για την εύρυθμη και σύννομη
λειτουργία του κυλικείου και εγγυάται για την ποιότητα των ειδών (είδη σίτισης, καφές,
αναψυκτικά κλπ.) που διατίθενται από το κυλικείο.
3.2. Έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για τη νομότυπη πρόσληψη, αμοιβή και
ασφάλιση των εργαζομένων του στο ΙΚΑ, για τους όρους εργασίας και την πληρωμή της
ανάλογης αμοιβής σε αυτούς. Το προσωπικό του Χορηγού καμία σχέση εργασίας δεν
αποκτά με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
3.3. Σε περίπτωση που απασχολήσει αλλοδαπό προσωπικό, οφείλει να φροντίζει, ώστε
το προσωπικό του να είναι εφοδιασμένο με άδεια παραμονής και εργασίας.
3.4. Εχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιτήρηση του προσωπικού του, την
πληρωμή προστίμων ή αποζημιώσεων, σε περίπτωση ατυχήματος στο προσωπικό που
διαθέτει, όπως και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη, που θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα
από τη λειτουργία του κυλικείου, την εργασία του ίδιου και του προσωπικού του.

3.5. Ο Χορηγός και οι συνεργάτες του υποχρεούνται να τηρούν πλήρη εχεµύθεια, να µη
γνωστοποιούν σε τρίτους και να κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται
στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της σύµβασης που θα υπογραφεί.
3.6. Υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
3.7. Δεσµεύεται να τηρεί όλους τους νόμους και τις αγορανομικές διατάξεις που
επιβάλλονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.8. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από το Χορηγό διευκολύνσεις στη
διοργάνωση των εκδηλώσεων του. Ο Χορηγός οφείλει να τηρήσει όλες τις χορηγικές
υποχρεώσεις του Φεστιβάλ, που του έχουν γνωστοποιηθεί από το τελευταίο.
3.9. Δηλώνει ότι γνωρίζει τους όρους χρήσης της Αποθήκης Γ' και υπόσχεται ότι η
λειτουργία του κυλικείου θα είναι σύννομη και σύμφωνη με τους ειδικούς όρους που
ισχύουν στο Λιμάνι, καθώς και στη φυσιογνωμία και στους σκοπούς του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Το Φεστιβάλ σε ανταπόδοση της χορηγίας θα προβάλλει το κυλικείο της Αποθήκης Γ΄ με:
• Έντυπο Κατάλογο ευρείας διανομής με τα «Festival Spots» (10.000 τμχ)
• Αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για τα «Festival Spots» στην τσάντα των
διαπιστευμένων της διοργάνωσης (InfoKit – 1.500 τμχ)
• Ανάρτηση καταλόγου των «Festival Spots» στον ιστότοπο της διοργάνωσης
(επισκεψιμότητα ιστότοπου διοργάνωσης: 111.706 επισκέψεις σε 472.808 σελίδες από
57.553 μοναδικούς επισκέπτες)
• Αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης σε όλους τους κατόχους CineΚάρταF
(περισσότερα από 1.000 μέλη)
• Αναφορά για τα «Festival Spots» σε newsletter της διοργάνωσης (περισσότεροι από
7.000 αποδέκτες)
• Αναφορά για τα «Festival Spots» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) του
Οργανισμού (περισσότεροι από 90.000 χρήστες)
Στ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι,
όποιος τελικά επιλεγεί, θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό που θα
συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Η ανάθεση
της λειτουργίας του κυλικείου θα γίνει κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του
ΦΕΣΤΙΒΑΛ, η οποία σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που
υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του, δεν δεσμεύεται να
επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους συμμετέχοντες
υποψηφίους, να αναθέσει απευθείας σε τρίτο τη λειτουργία του κυλικείου.
2. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την 26/10/2018 ηλεκτρονικά
στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@filmfestival.gr ή στα γραφεία του Φεστιβάλ
στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 6ος όροφος, στη γραμματεία.
3. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο
από τη µη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης φέρει ο υποψήφιος.
Ζ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Σε κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνονται:
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας στην οποία η πρόταση απευθύνεται (Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης).

• Η φράση: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία κυλικείου κατά τη διάρκεια της 59ης
διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης».
• Συµπληρωµένη η συνηµµένη Αίτηση Συµµετοχής και κατατεθειµένη σε αρχείο Word.
• Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
• Τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Αναδόχου.
• Σε περίπτωση εταιρείας ή ένωσης προσώπων, τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου
του Αναδόχου.
2. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄75), όπως ισχύει, µε πρόσφατη ημερομηνία υπογραφής και µε θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής των φυσικών προσώπων ή του νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού
προσώπου, από την οποία να προκύπτει ότι:
α. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Δηµοσίου και δεν έχουν
κηρυχθεί έκπτωτοι.
β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. Δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας του νομικού προσώπου (όταν ο
υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο).
δ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
3. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κατατεθεί επίσης ηλεκτρονικά µαζί µε τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά σε σαρωµένο (scanned) αντίγραφο και σε αρχείο PDF. Δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του υποψηφίου, εάν είναι φυσικό πρόσωπο και
προσέλθει αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα, προσκομίζοντας την ως άνω
υπεύθυνη δήλωση μαζί με το δελτίο ταυτότητάς του ή αντίστοιχα έγγραφα.
Η. ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
1. Το χορηγικό αντάλλαγμα που θα καταβάλλει ο Χορηγός στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ θα
καταβληθεί κατά την λήξη των εκδηλώσεων, ήτοι την 12η Νοεμβρίου 2018, όταν και
θα εκδοθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ η σχετική εξοφλητική απόδειξη.
2. Ο Χορηγός ή/και ο εκπρόσωπος του ευθύνονται και ατομικά για την καταβολή του
ποσού της χορηγίας στο χρόνο που παραπάνω αναφέρεται.
3. Στο κυλικείο θα εμφανίζονται αποκλειστικά οι Xορηγοί του Φεστιβάλ (μπάνερ,
αυτοκόλλητα κ.λπ.). Απαγορεύεται η ανάρτηση λογοτύπων ή διαφημιστικών
οποιασδήποτε άλλης εταιρείας πλην των χορηγών του Φεστιβάλ.
Θ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
1. Η υποβολή προτάσεων από τους υποψηφίους και οι διαπραγµατεύσεις µε
συντελεστές του οργανισµού, που τυχόν ακολουθήσουν, δεν δηµιουργούν κανένα
δικαίωµα των υποψηφίων και ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση του οργανισµού προς
αυτούς από καμιά αιτία.
2. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαιούται να έχει και άλλους χορηγούς.
3. Ο Χορηγός θα κληθεί εντός δέκα (10) ηµερών να υπογράψει το σχετικό
συµφωνητικό, στο οποίο και θα αναφέρονται οι επιµέρους συµφωνίες.
4. To ΦΕΣΤΙΒΑΛ ουδεμία ποινική και αστική ευθύνη φέρει έναντι κάθε αρχής και κάθε
τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για πράξεις ή/και παραλείψεις του Χορηγού, των
υπαλλήλων του, των συνεργατών του, καθώς και έναντι των επισκεπτών του κυλικείου,

για οποιαδήποτε σωματική ή υλική ζημία που τυχόν προκληθεί από το προσωπικό της
εταιρείας ή από τη λειτουργία του κυλικείου.
5. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ήθελε υποστεί
ο εξοπλισμός του Χορηγού, έναντι των εργαζομένων του, που θα απασχοληθούν κατά τη
διάρκεια της τοποθέτησης, της λειτουργίας και της απομάκρυνσης του απαιτούμενου
εξοπλισμού για τη λειτουργία του κυλικείου, με τους οποίους ουδεμία σχέση εργασίας
αποκτά το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
6. Ρητά συμφωνείται ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δύναται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως
τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Χορηγό και άμεσα να απαιτήσει την απόδοση των
χώρων και να αναλάβει τη λειτουργία του κυλικείου ή να το παραχωρήσει σε τρίτο
πρόσωπο για να το λειτουργήσει, σε περίπτωση παραβίασης από τον Χορηγό, τους
υπαλλήλους του και τους εξωτερικούς συνεργάτες του: α. των όρων της παρούσης, β.
των αναγκαστικών διατάξεων (υγειονομικών , αστυνομικών κ.λ.π.), καθώς και για γ.
λόγους ανωτέρας βίας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άμεσα και ο
Χορηγός, οι συνεργάτες και υπάλληλοί του οφείλουν, με τη λήψη της καταγγελίας, να
αποχωρήσουν από τον ως άνω χώρο του Ο.Λ.Θ. και να τον αποδώσουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ,
όπως τον παραλαμβάνουν.
7. Για όσα θέµατα δεν προβλέπονται µε την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και
το συμφωνητικό που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και του Ν.3905/2010
(άρθρα 21-33).
8. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και περίληψη της σε
δύο εφημερίδες

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Elise Jalladeau
(Ελίζ Ζαλλαντό)

