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Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2020 
Αριθ. Πρωτ. ΦΚΘ/211/4/12/2020 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από το Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής 
τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτήριο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, με ΑΦΜ 090290161 Δ.Ο.Υ.  Δ’ Θεσσαλονίκης, διατηρεί 
υποκατάστημα στην Αθήνα επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, γραφεία στο χώρο του 
Μουσείου Κινηματογράφου στην Αποθήκη Α’ και  κατέχει την Αποθήκη Γ'  στο Λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, επίσης αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης  (Κατάταξη Γ' 
κατηγορία – έως  75 ώρες) και εκπροσωπείται νόμιμα από  τη Γενική Διευθύντρια ,  ύστερα από 
την με την 368/03.Δ/ 27.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  δημοσιεύει την 
παρούσα Πρόσκληση για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  
(Κατάταξη Γ' κατηγορία – έως  75 ώρες), που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του  ν. 3850/2010 όπως ισχύουν,  για χρονικό διάστημα  
δώδεκα (12) μηνών. 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  (2.800)πλέον Φ.Π.Α. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης είναι η βέλτιστη  σχέση μεταξύ  τεχνικής επάρκειας και χαμηλότερης τιμής 
παροχής εργασίας χωρίς ΦΠΑ,  
 
Α. Ο Ρ Ο Ι  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ / Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

 Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης, Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α) του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών 
διατάξεων. 

β) του νόμου 4412/2016 άρθρο 118  «Περί εκτελέσεως έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» με 
απευθείας ανάθεση . 

γ)  του νόμου 3905/2020 όπως ισχύει  

δ)  τους όρους της παρούσης   πρόσκλησης ενδιαφέροντος  
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Β.  Προσόντα Πρόσληψης 
 
Β.Ι.  Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Τεχνικού Ασφαλείας  πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού:  
 
1. Nα έχουν  την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως  του Τεχνικού Ασφαλείας  του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
 
2. Να μην έχουν  καταδικασθεί ή να είναι υπόδικοι για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά 
περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά 
των ηθών, καθώς επίσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργημα. 
 
3. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν 
απαλλαγεί νομίμως. 
 
4. Nα έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
 
Β.ΙΙ.  Οι  υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα : 

1. Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του 
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος που 
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). 
Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της 
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας. 
 
2. Απαραίτητη προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, τουλάχιστον τριετή, 
στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση - Κτιριακών Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων ανάλογων με το ΟΛΥΜΠΙΟΝ και των Αποθηκών Α’ και Γ' κτηρίων, δηλαδή 
κτηρίων διατηρητέων, των εντός αυτών κινηματογραφικών αιθουσών, χώρων εκδηλώσεων, 
μουσειακών χώρων και γραφείων, με υποστήριξη συστημάτων κλιματισμού, εξαερισμού, 
θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, 
υποσταθμών, ηλεκτρονικών  δικτύων .κ.λ.π.  
Εάν ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει  επιμόρφωση διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.3850/2010, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή 
εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση 
μειώνεται κατά ένα έτος.  
 
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
4. Οργανωτικές,  διαπραγματευτικές  και διαχειριστικές ικανότητες.  
 
5. Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms Windows, Ms Office, AutoCAD, Internet, Μηχανολογικές 
Εφαρμογές. 
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Γ.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να 
προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Τα πτυχία των ειδικοτήτων που απαιτούνται. 

2.  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (εφόσον αυτή 
προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία), για κάθε πτυχίο που κατατίθεται. 

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : 

α) όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία 

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

β) η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 
έτος. 

 4. Πιστοποιητικά παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και 
υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ.10 του Ν.3850/2010. 

5.Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο. 

 Β. Οι ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΞ. Υ. Π. Π.) του άρθρου 23 του 

Ν. 3850/2010, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού : 

 1.Άδεια λειτουργίας ΕΞ .Υ .Π .Π. από την αρμόδια Γενική Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας. 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : 

α. όλα τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία 

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

β. η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.  

γ. όλα τα στοιχεία του προτεινόμενου Τεχνικού Ασφαλείας (ονοματεπώνυμο, φορολογική – 
ασφαλιστική ενημερότητα, πτυχίο  και ποινικό μητρώο). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων, για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και 
αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

• τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
• τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας Πρόσκλησης ενδιαφέροντος και των 
σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

          Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

1. α. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης 
εταιρείας. 

β. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
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γ. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, σε περίπτωση 
που αυτό  δεν προκύπτει από το καταστατικό αυτών.  

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της 
προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση 
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι 
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ . Σε περίπτωση δε που αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα 
μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αρχικά είχε αξιολογηθεί θετικά κατά 
τη διάρκεια του διαγωνισμού, αλλά αποχώρησε/ή απομακρύνθηκε. O αντικαταστάτης πρέπει 
να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος  είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 
επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 
εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
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ΑΡΘΡΟ  4ο . Φάκελος Προσφοράς 

1. Οι προσφορές με τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (αίτηση , βιογραφικό σημείωμα, 
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύντομη έκθεση) κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα από τους 
ενδιαφερόμενους προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού είτε προσωπικά , είτε  δια 
αντιπροσώπου που έχει την σχετική εξουσιοδότηση, (με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής τους στην εξουσιοδότηση),  μέχρι την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 στις 17.00, 
κατά τις εργάσιμες ώρας και ημέρες, (από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00.) στη 
Θεσσαλονίκη στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ (6ος όρ., κτίριο Ολύμπιον πλ. Αριστοτέλους 10) ή στα 
γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην  Αθήνα Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ. 
- είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά σε σχετικό φάκελο Η εμπρόθεσμη υποβολή των 
αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του 
ταχυδρομείου. 
Είναι δεκτά και απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας 
αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από 
δικηγόρο ή δημόσια αρχή. 
Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κ.λπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες 
βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
2. Οι υποψήφιοι, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό 
εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, 
το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή, εκδοθέντα το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης. 
3. Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και 
τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους  της παρούσης  συνιστούν αιτία 
απόρριψης των προσφορών.  Προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δεν γίνονται δεκτές. 
4. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

5. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» . 

– Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ. σταθερό και 
κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, FAX  κ.λ.π.) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα : 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
2. Σε κλειστό υποφάκελο  η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του. 

3.  σύντομη έκθεση/προτάσεις   του Τεχνικού Ασφαλείας σχετικά με το αντικείμενο του.   
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4. Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ 
ελάχιστον 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας. 

Δ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας , όπως  αυτές ορίζονται στις 
σχετικές διατάξεις και στο ν. 3850/2010 είναι:  
 
1. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απασχολεί  ετησίως προσωπικό  αορίστου  και ορισμένου χρόνου περίπου 

σαράντα (40) άτομα 

2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση του και θα παρέχει  υποδείξεις και 

συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της 

εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Θα συντάσσει μόνος ή σε συνεργασία 

με το Γιατρό Εργασίας γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων και θα τη 

θέτει στη διάθεση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Ταυτόχρονα θα έχει την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας 

 

3. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας θα συμβουλεύει σε θέματα:  

α.   σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

β.   εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, 

γ.   προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, 

δ.  επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, 

ε.   διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας, 

στ. οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

4. Θα ελέγχει την ασφάλεια: 

       α.   των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, 

       β. των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και 

επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη 

διεύθυνση της επιχείρησης. 

5. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, 

το οποίο  σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

6. Θα επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής  και ασφάλειας της εργασίας και 

πρόληψης των ατυχημάτων και θα ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των 

τμημάτων ή τη διεύθυνση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, λαμβάνοντας υπόψη του όλες του και τις  Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις που αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2. 

7. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

α.  Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, να αναφέρει στον αρμόδιο υπάλληλο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ οποιαδήποτε παράλειψη των 

μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την 

εφαρμογή τους. 

β.    Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

γ.  Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 



 8 

ατυχημάτων. 

8. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει 

υποχρέωση: 

α. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

β. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

9. Ο χρόνος απασχόλησης  του Τεχνικού Ασφαλείας είναι o προβλεπόμενος που προκύπτει 

από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση και την ισχύουσα νομοθεσία. 

10. Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’  αυτόν από 

τον εργοδότη και άλλων συναφών καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής 

του.  

11. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι 

στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο 

και δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του έναντι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σε 

τρίτο. 

12. Ο Τεχνικός Ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης και έχει  

υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

 
Ε. Χρόνος εκτέλεσης έργου και διάρκεια σύμβασης 
1. Η σύμβαση του Τεχνικού Ασφαλείας έχει διάρκεια από την 01/01/2021 έως και την                    
31/12/ 2021 , με δυνατότητα ανανέωσης με κοινή συμφωνία των μερών με τους ίδιους ακριβώς 
όρους της αρχικής σύμβασης. 

2. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης-συγγραφής υποχρεώσεων, οι ημερομηνίες και οι ώρες 
παροχής των υπηρεσιών στους χώρους, όπου υπάρχουν γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, θα καθορισθούν και κατανεμηθούν σε πίνακα, ανάλογα με τους 
εργαζόμενους, όπως ο νόμος ορίζει, που θα συμπεριληφθεί στη  σύμβαση που θα υπογραφεί. 
 

Στ. Υποχρεώσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
1. Tο ΦΕΣΤΙΒΑΛ υποχρεούται να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο τον Τεχνικό Ασφαλείας 

κατά την εκτέλεση του ανατεθέντος σε αυτόν έργου.  

2. Η συνολική αμοιβή του Τεχνικού Ασφαλείας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των 

καθηκόντων του, ορίζεται στα νόμιμα πλαίσια, όπως καθορίζονται ανάλογα με τα προσόντα του 

Τεχνικού Ασφαλείας και θα του καταβληθούν με ισόποσες δόσεις που θα καθορισθούν στη 

σύμβαση που θα υπογραφεί. 

3. Τον Τεχνικό Ασφαλείας βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων / αποδείξεων και κάθε άλλη  νόμιμη 

παρακράτηση. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 

4. Για την είσπραξη πάσης φύσεων αμοιβής, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής.  
- Έκδοση σχετικού Τιμολογίου – Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, όπου η περιγραφή και 
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αιτιολογία των εν λόγω παραστατικών θα ανταποκρίνεται πλήρως προς το εκτελούμενο έργο 
και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
5. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ  υποχρεούται να καταβάλει στον Τεχνικό Ασφαλείας τα έξοδα μετακίνησής 

του στο υποκατάστημα των Αθηνών κατόπιν προσκόμισης των σχετικών αποδείξεων.  

 
Ζ.   Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης 

1. Η αξιολόγηση των  προσφορών ως προς την  εγκυρότητα τους θα γίνει από την Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις εργαζόμενους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ τους 
οποίους ορίζει η Γενική Διευθύντρια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την άνω 
Επιτροπή στις  21 Δεκεμβρίου 2020, στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην Θεσσαλονίκη και ώρα 
13:00. Οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν δύνανται να παρευρίσκονται οι ίδιοι ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

2. Η αξιολόγηση των έγκυρων προσφορών και η επιλογή Αναδόχου  θα γίνει από την Γενική 
Διευθύντρια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ κατά την ανέλεγκτο κρίση της. 

Η Γενική Διευθύντρια μπορεί κατά την  κρίση της να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη 
σε εργάσιμη ώρα και ημέρα εντός τριών ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.  Σε 
περίπτωση που η Γενική Διευθύντρια δεν αξιολογήσει θετικά καμία υποψηφιότητα κατά την 
ανέλεγκτο κρίση της, δικαιούται να εισηγηθεί στο ΔΣ την επανάληψη του διαγωνισμού. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή Αναδόχου –Τεχνικού Ασφαλείας είναι η 
συμφωνία του με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και την προσχώρηση 
στην σύμβαση που θα συνταχθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 

4. Η ανάθεση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας  στον συμμετέχοντα ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ή ΕΞ.Υ.Π.Π., θα γίνει εντός πέντε ημερών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στον υποψήφιο που θα επιλεγεί, ο οποίος και θα κληθεί, να υπογράψει την  σχετική Σύμβαση 
εντός πέντε ημερών, στην οποία θα αναφέρονται εκτός των άνω αναφερομένων και επί μέρους 
λεπτομέρειες,  που αφορούν στις υποχρεώσεις των μερών. 

5. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας , ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει προσκομίσει τα πρωτότυπα όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται με  την παρούσα . 

6. Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΞ .Υ .Π .Π.) του άρθρου 23 του Ν. 
3850/2010, και ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές. 

7. Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρέχει τις υπηρεσίες κατά μήνα όπως ορίζει η ισχύουσα 
Νομοθεσία κατόπιν της κοινής συμφωνίας του εργοδότη. Ο καταμερισμός των ωρών θα 
καταγραφεί  σε σχετικό πίνακα. 

8. Η πληρωμή της παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά – αντίστοιχα με την τμηματική 
παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών,  μετά την πάροδο 
τουλάχιστον 2 μηνών από την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή των 
εργασιών. 
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Η. Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διαδικασίας, υποβάλλονται μόνο εγγράφως,  μέχρι και την 
επομένη   της ανακοίνωσης, του αποτελέσματος  αξιολόγησης των προσφορών. Οι ενστάσεις 
κατατίθενται στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  στη Θεσσαλονίκη στο κτήριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ πλ. 
Αριστοτέλους 10 και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας της 
διαδικασίας. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο δημοσίου ποσού 
20 € που εκδίδεται από Δ.Ο.Υ. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται διαφορετικά, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εντός 5 εργασίμων ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής.  

 
Θ.   Δημοσιοποίηση 

Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Φεστιβάλ www.filmfestival.gr.  Επίσης θα αναρτηθεί και στην είσοδο των γραφείων του 
Φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 
 
Ι. Λοιποί Όροι 
 
1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται να παράσχει το 
σύνολο των υπηρεσιών που ανέλαβε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους χρόνους που 
ορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και στη σύμβαση που θα υπογραφεί 
μεταξύ των μερών.   
2. Η υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων δεν δημιουργεί ουδεμία ευθύνη ή 
υποχρέωση για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
3. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στη γραμματεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη (2310 378400, 
secretariariat@filmfestival.gr), στον κ. Δάνη Κόκκινο (2310 378451), τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
 
 
Για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
 
Η Γενική Διευθύντρια 
Ελίζ Ζαλαντό 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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