
 
Πλ. Αριστοτέλους 10, ΤΚ 54623 

τηλ. 2310 378447 
Αρ. Πρωτ: ΦΚΘ/5/11-01-2022 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 
τροποποιημένο με το άρθρο 50 του ν 4782/2021 
 
Για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας στο κτήριο «Ολύμπιον»  
 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τον Νόμο 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), άρθρα 21-33, που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

2. τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ιδίως μετά τις τροποποιήσεις του του Ν. 4782/2021, 
3. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

4. το με αρ. πρωτ. ΦΚΘ/4/11-01-2022 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση δαπάνης για την 
παροχή των ως άνω υπηρεσιών, 

5. την με ΑΔΑ: ΨΥΙΓ469ΗΔΔ-Ψ63 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
 
και προκειμένου να του παρασχεθούν άμεσα οι ως άνω υπηρεσίες, 
 
καλεί τον Παναγιώτη Τσαλή, Πολιτικό Μηχανικό, που εδρεύει στη Νέα Μηχανιώνα, 
Ταχυδρομική Θυρίδα αρ. 113, ΤΚ 57004 με ΑΦΜ 140812903 (ΔΟΥ Καλαμαριάς), να 
υποβάλει προσφορά  για να αναλάβει την παροχή των άνω υπηρεσιών. 
 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης.  
CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: έως 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, συνολική διάρκεια δύο (2) μήνες 
 
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). 
 
Κύριος του έργου και αναθέτουσα Αρχή είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
το οποίο σύμφωνα  με το Ν. 3905/2010, είναι μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από 
το ΥΠΠΟΑ, το οποίο ορίζει και τη διοίκηση αυτού, ανήκει δε στη Γενική Κυβέρνηση. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120, παρ.3 του ν. 4412/2016). 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 



Η μελέτη προσβασιμότητας του κτηρίου «Ολύμπιον» (πλ. Αριστοτέλους αρ. 10), έχει ως 
αντικείμενο όλα τα απαραίτητα σχέδια υφιστάμενης κατάστασης και πρότασης 
προσβασιμότητας, τις αιτιολογικές τεχνικές περιγραφές και εκθέσεις, τη φωτογραφική 
τεκμηρίωση, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τη φωτορεαλιστική απεικόνιση. 
 
Το κτήριο «Ολύμπιον» έχει διπλό χαρακτηρισμό, είναι διατηρητέο (κήρυξη από ΥΜΑΘ) και 
οι όψεις του είναι χαρακτηρισμένες ως έργο τέχνης (κήρυξη από ΥΠΠΟ).  
 
 
Ζητούμενο της μελέτης είναι η προσβασιμότητα του χρήστη στους παρακάτω χώρους: 
 

• Πρόσβαση από τη ράμπα αριστερά της κεντρικής εισόδου στο επίπεδο του γραφείου 
πληροφοριών και της κύριας αίθουσας «Ολύμπιον». 

• Πρόσβαση στη σκηνή της κύριας αίθουσας «Ολύμπιον». 

• Κατακόρυφη πρόσβαση από το επίπεδο της κύριας αίθουσας «Ολύμπιον» στα 
επίπεδα τα οποία δεν εξυπηρετούνται από τους υπάρχοντες ανελκυστήρες. 

• Γεφύρωση της υψομετρικής διαφοράς από τους ανελκυστήρες στην αίθουσα «Παύλος 
Ζάννας». 

• Πρόσβαση στους χώρους γραφείων του Φεστιβάλ στον 5ο και 6ο όροφο. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 
1. Ο προσκληθείς οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την έγκριση της μελέτης από 

όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων, ΥΜΑΘ, Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία) και δεσμεύεται να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία, 
καθώς και κάθε μελλοντική νομοθετική πρόβλεψη που τυχόν τεθεί σε ισχύ μέχρι την 
ολοκλήρωση της μελέτης. Οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση απαιτηθεί από τις 
δημόσιες υπηρεσίες που αφορά στη μελέτη και στη διαδικασία έγκρισής της, βαρύνει 
τον μελετητή. 

2. Επισημαίνεται ότι στα παραδοτέα της μελέτης είναι η έρευνα αγοράς και ο 
προϋπολογισμός του εξοπλισμού και των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη 
της προσβασιμότητας, όπως επίσης και τα τεύχη δημοπράτησης για προκήρυξη 
δημόσιου διαγωνισμού. 

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά του προσκληθέντος οικονομικού φορέα,  
(άρθρο 73 ν. 4412/2016), εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του  ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 
Ι)  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες (α. συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, β. ενεργητική δωροδοκία, γ. απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων), όπως ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
Η προσφορά του προσκληθέντος οικονομικού φορέα απορρίπτεται, επίσης, όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 
διαχειριστής του νομικού προσώπου. 

ΙΙ)  Η προσφορά του προσκληθέντος οικονομικού φορέα απορρίπτεται, επίσης όταν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 



μέσα ότι ο προσκληθείς οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Οι υποχρεώσεις του προσκληθέντος οικονομικού φορέα που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

ΙΙΙ) Δεν απορρίπτεται η προσφορά του προσκληθέντος οικονομικού φορέα, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 
την καταβολή τους. 

ΙV) Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί  να απορρίψει ως απαράδεκτη την προσφορά του 
προσκληθέντος οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 ν. 4412/2016 , 

 β) εάν ο προσκληθείς οικονομικός φορέας 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, 

γ) εάν ο προσκληθείς οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

δ) εάν ο προσκληθείς οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, 

 ε) εάν ο προσκληθείς οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν την απόρριψη, την 
επιλογή ή την ανάθεση, 

 στ) εάν αποδείξει, «με κατάλληλα μέσα», ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

V) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β` της παρ. IV) ανωτέρω, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην απορρίψει την προσφορά του προσκληθέντος 
οικονομικού φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην 
περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β` της παρ. IV) ανωτέρω. 

VI) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
απορρίπτει την προσφορά του προσκληθέντος οικονομικού φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι 
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο προσκληθείς οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του μέχρι τη 
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Φεστιβάλ, κτίριο Ολύμπιον, 
γραμματεία, 6ος όροφος ή στα γραφεία που διατηρεί το Φεστιβάλ στην Αθήνα, οδός Διον. 
Αρεοπαγίτου αρ. 7 ΤΚ 11742. Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση 
του προσκληθέντος οικονομικού φορέα και πρωτοκολλείται. Η αίτηση πρέπει να φέρει 



απαραίτητα (α) ημερομηνία, (β) υπογραφή του προσκληθέντος οικονομικού φορέα και (γ) 
το ονοματεπώνυμο αυτού δακτυλογραφημένο ή άλλως ευκρινώς τυπωμένο. Με την 
υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο προσκληθείς οικονομικός φορέας έχει 
λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης.  
 
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του 
προσκληθέντος οικονομικού φορέα.  

• Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα στοιχεία, 
όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω. 

• Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω. 

• Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε 
χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η 
οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, 
όπως αυτό επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης. 

 
 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1. Ο προσκληθείς οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του τον υποφάκελο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία της υπό ανάθεση 
μελέτης για την οποία υποβάλλει προσφορά. 
2.Από την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, να 
προκύπτει η ορθότητα αντίληψης από τον προσκληθέντα οικονομικό φορέα του 
αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης, η επιτυχής επισήμανση προβλημάτων 
κατά την υλοποίηση και η διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους, η 
επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της 
μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής 
της, καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία του προσκληθέντος οικονομικού φορέα με 
την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, ο αποτελεσματικός 
προσδιορισμός - τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και παρουσίαση 
εναλλακτικών τρόπων διασφάλισής τους, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση 
της μελέτης. 

• Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1. Στον υποφάκελο αυτό ο προσκληθείς οικονομικός φορέας εσωκλείει την 
οικονομική του προσφορά. Το προσφερόμενο ποσό αναγράφεται υποχρεωτικά 
αριθμητικώς και ολογράφως. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από 
τον προσκληθέντα οικονομικό φορέα. 
2. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, ήτοι το ποσό των 10.000,00 € προ ΦΠΑ, απορρίπτεται. 
3. Το προσφερόμενο ποσό που θα λάβει ο προσκληθείς οικονομικός φορέας ως αμοιβή  
υπό τις προϋποθέσεις της παρούσης,  είναι δεσμευτικό και σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται δοθέντος ότι ο προσκληθείς οικονομικός φορέας 
θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και 
τον αποδέχεται. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, o προσκληθείς 



οικονομικός φορέας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα 
κάτωθι: 
 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού από Δημόσιες Συμβάσεις, που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες (α. 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β. ενεργητική δωροδοκία, γ. απάτη εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ. παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων), όπως ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από την ΑΑΔΕ), το οποίο θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ), το οποίο θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στο άρ. 73 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού.  

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι 
ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει ο προσκληθείς οικονομικός φορέας να συμπεριλάβει στον 
υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα: 
 

• Αντίγραφο Πτυχίου Πολυτεχνικής Σχολής 

• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 

• Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
του. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
1. Η αξιολόγηση της προσφοράς του προσκληθέντος οικονομικού φορέα θα γίνει από την 
Γενική Διευθύντρια του ΦΕΣΤΙΒΑΛ κατά την ανέλεγκτο κρίση της. 
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του προσκληθέντος οικονομικού φορέα 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. 
3. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ο προσκληθείς οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να έχει προσκομίσει τα πρωτότυπα όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται με  την παρούσα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προσκληθείς οικονομικός φορέας 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 της αίτησης εκ μέρους του προσκληθέντος οικονομικού φορέα δεν 
δημιουργεί ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
 
 
 
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 
 



Η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Ελίζ Ζαλαντό 



Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

 

                      Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

                     προς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

                 Ως φυσικό πρόσωπο με στοιχεία: 

Α)Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………με. 

ΑΦΜ:………………………ΔΟΥ:………………., 

με έδρα…………… Δ/ση:……………. Τ.Κ……… τηλέφωνο…………… e-

mail:…………………. 

                                 Αφού έλαβα υπόψη 

την από......... πρόσκληση και τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, 

Υποβάλλω την προσφορά αυτή και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλα τα ανωτέρω ανεπιφύλακτα και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το κατωτέρω προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα στο 

οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%: 

Αριθμητικώς: ……………..€ 

Ολογράφως: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Ημερομηνία: 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 
 
 
 
 


