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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 57ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και
συγκεκριμένα στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και στους χώρους του Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.
Α.Ε.), από 3 έως 13 Νοεμβρίου 2016. 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 εκμετάλλευση, με δικό τους προσωπικό και
δαπάνες, του κυλικείου που θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του 57ου Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην αποθήκη Γ, στο χώρο του
Λιμένος Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διοργανωτών των
εκδηλώσεων και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡOY
Αποθήκη Γ (Festival Centre): Γραφεία και Υπηρεσίες Φεστιβάλ / Αγορά Φεστιβάλ /
Βιβλιοπωλείο-Πωλητήριο / Περίπτερα χορηγών / Συνεντεύξεις Τύπου / ΕκδηλώσειςΠάρτι
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
1. Γενικά
Το κυλικείο έχει στοιχειώδη εξοπλισμό, όπως αυτός θα περιγράφεται στη σύμβαση που
θα υπογραφεί με τον Χορηγό, ο οποίος -αποκλειστικά με δικές του δαπάνες και
προσωπικό- υποχρεούται να διαμορφώσει το χώρο ώστε να είναι κατάλληλος για τη
χρήση που προορίζεται.
Η διαμόρφωση του χώρου, τα είδη τροφοδοσίας και το προσωπικό του Χορηγού που θα
απασχοληθεί πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επιτρέπεται η πώληση
μόνο έτοιμων προϊόντων τροφίμων (π.χ. κρύα σάντουιτς).

Ο Χορηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει από την αρμόδια αρχή όλες τις
κατά νόμο απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των κυλικείων και την πώληση των
ειδών που θα προσφέρονται και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις των αγορανομικών,
υγειονομικών, αστυνομικών και λοιπών Αρχών .
2. Υποχρεώσεις Χορηγού
















Ώρες λειτουργίας κυλικείου (εκτός των ημερών που έχει εκδήλωση ή πάρτι)
09:00 – 01:00.
Ο Χορηγός αναλαμβάνει τη μουσική κάλυψη του κυλικείου, με δικό του
προσωπικό και εξοπλισμό, μετά τις 20:00.
Στα πάρτι Έναρξης και Λήξης η Αποθήκη Γ κλείνει κάποιες ώρες πριν από το
πάρτι, απαγορεύοντας την είσοδο στο κοινό, ώστε να γίνει η προετοιμασία.
Προσφέρεται χορηγική μπύρα, κρασί, νερό, επιτρέπεται η πώληση ποτών. Η
είσοδος σε αυτά τα πάρτι γίνεται μόνο με προσκλήσεις.
Στο πάρτι προσωπικού και εθελοντών του Φεστιβάλ θα διατίθενται τα
προϊόντα σε χαμηλές τιμές για προσωπικό-εθελοντές, με την επίδειξη της
κάρτας.
Σε οποιοδήποτε άλλο πάρτι ή εκδήλωση διοργανωθεί στην Αποθήκη Γ από το
Φεστιβάλ, το κυλικείο λειτουργεί κανονικά, ωστόσο μπορούν να διατίθενται
δωρεάν προϊόντα άλλων χορηγών του Φεστιβάλ (μπύρα, κρασί, νερό κ.ά).
Ο Χορηγός έχει δικαίωμα ανάρτησης διαφημιστικού μπάνερ της επιχείρησής
του εξωτερικά της αποθήκης Γ, το ακριβές δε σημείο θα καθορισθεί μετά από
συνεννόηση με το Φεστιβάλ.
Ο Χορηγός υποχρεούται να αναπτύξει 50 σετ τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο
(κάθε σετ αποτελείται από 1 τραπέζι με 4 καρέκλες), η καθαριότητα των
οποίων εμπίπτει αποκλειστικά στη φροντίδα του Χορηγού.
Στο προσωπικό του Φεστιβάλ (κάρτα Staff) θα διατίθενται τα πωλούμενα
προϊόντα με χαμηλότερες τιμές (κατόπιν συμφωνίας). Το Φεστιβάλ θα μπορεί
αζημίως να κάνει χρήση του εξοπλισμού του κυλικείου (π.χ ηχητικού
εξοπλισμού, πλυντηρίου πιάτων κτλ) σε έκτακτες περιπτώσεις.
Ο Χορηγός υποχρεούται να αποδώσει τους χώρους στην ίδια κατάσταση που
τους παραλαμβάνει.

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι
αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα
Πρόσκληση και, 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 της, δεν
δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους
συμμετέχοντες υποψηφίους να αναθέσει απευθείας σε τρίτο τη λειτουργία του
κυλικείου.
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν διευκολύνσεις
στη διοργάνωση των εκδηλώσεών του. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλες τις
χορηγικές υποχρεώσεις του Φεστιβάλ.
2. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2016 , στις
17:00, ηλεκτρονικά, στο e-mail secretariat@filmfestival.gr, ή στα γραφεία του Φεστιβάλ
στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 6ος όροφος, στη γραμματεία του Φεστιβάλ.
3. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο
από τη µη έγκαιρη περιέλευση πρότασης φέρει ο υποψήφιος.

Ε. ΟΡΟΙ 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
της 57ης διοργάνωσης Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
 Η ηµεροµηνία κατάθεσης της πρότασης
 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
 Τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Χορηγού
 Σε περίπτωση εταιρείας ή ένωσης προσώπων τα στοιχεία του νόµιµου
εκπροσώπου του Χορηγού.
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, 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).
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.
3. Συµπληρωµένη η συνηµµένη Αίτηση Συμµετοχής και κατατεθειµένη σε αρχείο word.
ΣΤ. ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
1. Το χορηγικό αντάλλαγμα που θα καταβάλλει ο Χορηγός στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ για τη
δυνατότητα της εκμετάλλευσης του κυλικείου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των
13000€ (δεκατρείς χιλιάδες ευρώ) που θα καταβληθεί μετά το πέρας των εκδηλώσεων,
ήτοι την 14η Νοεμβρίου 2016, όταν και θα εκδοθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ η σχετική
εξοφλητική απόδειξη.
2. Ο Χορηγός που θα προσφέρει το υψηλότερο χορηγικό αντάλλαγμα θα κληθεί εντός
5 ηµερών από τη Γενική Διευθύντρια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ να υπογράψει το σχετικό
συµφωνητικό, στο οποίο και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
3. Ο Χορηγός ή και ο εκπρόσωπός του ευθύνονται και ατομικά για την καταβολή του
ποσού της χορηγίας στο χρόνο που παραπάνω αναφέρεται.
4. 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. Ο Xορηγός
προμηθεύει τα ψυγεία.

Ζ. 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 ΦΕΣΤΙΒΑΛ προς
αυτούς από καµία αιτία.
2. Ο Χορηγός που τελικά θα επιλεγεί δεσμεύεται να τηρεί όλους τους νόμους και τις
αγορανομικές διατάξεις που επιβάλλονται στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, να τηρεί όλους τους κανόνες και τις δεσμεύσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ έναντι
της ΟΛΘ Α.Ε., οι οποίες του γνωστοποιήθηκαν, και υπόσχεται ότι η λειτουργία των
κυλικείων θα είναι σύννομη και σύμφωνη με τη φυσιογνωμία και τους σκοπούς του
ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
3. 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, 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 και διάθεση προϊόντων του κυλικείου.
4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή
νομικού προσώπου, για πράξεις ή παραλείψεις του Χορηγού, των υπαλλήλων και των
συνεργατών του, για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ήθελε υποστεί ο εξοπλισμός του
Χορηγού, έναντι των υπαλλήλων του Χορηγού που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια
της τοποθέτησης, της λειτουργίας και της απομάκρυνσης του απαιτούμενου
εξοπλισμού για τη λειτουργία των κυλικείων, με τους οποίους ουδεμία σχέση εργασίας
αποκτά το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
5. Ρητά συμφωνείται ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δύναται να καταγγείλει μονομερώς και
αζημίως την σύμβαση με τον Χορηγό με απλή εξώδικη δήλωση 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.), γ. 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.
6. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων (φυσικού ή νομικού
προσώπου) για κάθε ζηµία ή βλάβη που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των ίδιων ή
και των συνεργατών τους κατά τη λειτουργία των κυλικείων.
7. Για όσα θέµατα δεν προβλέπονται µε την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και το
συµβόλαιο που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και του Ν.3905/2010
(άρθρα 21-33).
8. Οι συµβαλλόµενοι θα επιλύσουν συµβιβαστικά κάθε πρόβληµα που τυχόν προκύψει
σχετικό µε την ερµηνεία του παρόντος, άλλως αρµόδια ορίζονται τα Δικαστήρια
Θεσσαλονίκης.

Η Γενική Διευθύντρια
Ελίζ Ζαλαντό

