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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52,  

15233 Χαλάνδρι  

Τηλ. 210 6878 805 – 7 

Φαξ. 210 6878 940 

e–mail: promithies@hoc.gr 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
C.P.V.: 66512100-3 

 
Αριθ. Πρωτ.:  49/MZ/μζ 
Χαλάνδρι,  11 Ιανουαρίου 2017 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
 
 
Σας γνωστοποιούμε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΝΠΔΔ), θα προβεί στην 

ασφαλιστική κάλυψη των μελών της αθλητικής αποστολής που θα εκπροσωπήσει την χώρα 

μας στους Αγώνες για χειμερινά αθλήματα που θα διεξαχθούν στο Erzurum της Τουρκίας, με 

τον τίτλο  « Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Χειμερινό Φεστιβάλ Νέων 2017», », προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης μέχρι του ποσού 1.260,00 €, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων  επιβαρύνσεων, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νομίμως 
στην Ελλάδα και ασκούν τον  κλάδο ζωής και ατυχημάτων. 
Αποκλείονται ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και εν γένει διαμεσολαβούντες. 
 
Ο διαγωνιζόμενος εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του πρέπει απαραίτητα 
να προσκομίσει βεβαίωση από την εποπτική αρχή αδείας λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρίας, έκδοσης  2017 καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
Η αποστολή αποτελείται από 18 περίπου άτομα (Αρχηγείο -  Συνοδοί – Αθλητές/τριες – 
Προπονητές κ.λ.π.), των οποίων η μετάβαση – επιστροφή τους θα γίνει τμηματικά 
αεροπορικώς και ειδικώτερα: 
 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1 1 Αθήνα – Erzurum – Αθήνα 10/2/2017 18/2/2017 

2 16 Θεσ/νίκη – Erzurum - Θεσ/νίκη 11/2/2017 18/2/2017 

3 1 Αθήνα – Erzurum - Αθήνα 11/2/2017 18/2/2017 
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Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός και μπορεί να υπάρξει αυξομείωση  
στον αριθμό των μετακινουμένων, καθώς και τροποποίηση στις ημερομηνίες αναχώρησης 
και επιστροφής. 
 
Η ασφάλιση των μελών της ανωτέρω αποστολής θα ισχύει από την ημερομηνία 
αναχώρησης από το αεροδρόμιο της  Αθήνας ή  της  Θεσσαλονίκης έως την επιστροφή τους 
σε αυτό. Η ασφάλεια θα καλύπτει τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό, τον χώρο της 
διαμονής τους και τις μετακινήσεις τους προς και από τους αγωνιστικούς και προπονητικούς 
χώρους στις διάφορες πόλεις όπου θα αγωνίζονται, ή προπονούνται οι αθλητές στα 
διάφορα διάσπαρτα αγωνιστικά κέντρα. Η ασφάλεια θα καλύπτει και τα τυχόν ατυχήματα 
κατά την διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων για τους παρακάτω κινδύνους και 
ποσά για κάθε άτομο, ήτοι: 
 

1. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:   για ποσό 45.000,00 € 

2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  για ποσό 45.000,00 € 

3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ποσοστό των 45.000,00 € 

  (να συνοδεύεται με πίνακα ποσοστών) 

4. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ  

 ΕΞΟΔΑ από ΑΤΥΧΗΜΑ:  για ποσό 10.000,00 € 

 (με απαλλαγή ανά άτομο 100 €) 

5. Ανώτατο όριο αποζημιώσεως σε περίπτωση 

  ομαδικού ατυχήματος τουλάχιστον: 400.000,00 € 

 

Στους ασφαλιζόμενους κινδύνους περιλαμβάνονται και οι τρομοκρατικές ενέργειες. 

 
Σημειώνεται ότι, η αποζημίωση θα είναι πλήρης και δε θα υπάρχει όρος στην προσφορά του 
διαγωνιζομένου για απαλλαγή σε καμία από τις καλύψεις (εκτός της περίπτωσης 4. 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ όπου προβλέπεται απαλλαγή 100 Ευρώ/άτομο). 
 
Με την προσφορά του, ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τιμή, η οποία θα 
αναφέρεται σε μικτό ασφάλιστρο ανά ασφαλιζόμενο στους 5 αναφερόμενους κινδύνους και 
για τα ποσά όπως αναλυτικά περιγράφονται στις πέντε ανωτέρω περιπτώσεις. 
Ο σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθεί στο 
πρωτόκολλο της Ε.Ο.Ε., μέχρι την Δευτέρα   23/1/2017  και ώρα 12:00. 
 
Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα παραδώσει στην μειοδότρια εταιρία αναλυτική λίστα με 
τα πλήρη στοιχεία των μελών της αποστολής και τις ακριβείς ημερομηνίες αναχώρησης και 
επιστροφής. Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών αναχώρησης ή επιστροφής κάποιου 
μέλους για οποιοδήποτε λόγο, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει αυτό σύμφωνα με το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αναφέρει ότι η ασφάλιση αφορά το χρονικό διάστημα από 
την αναχώρηση έως την επιστροφή στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την περίπτωση η 
Ε.Ο.Ε. θα ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με fax την ασφαλιστική εταιρία. 
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Η πληρωμή της αναδόχου εταιρίας θα γίνει μετά την υποβολή των νομίμων 
δικαιολογητικών και μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το 
Λογιστήριο της Ε.Ο.Ε. και μετά την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, της εξοφλητικής 
απόδειξης και των λοιπών κατά τον Νόμο δικαιολογητικών. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή, αρμόδιος: Μιχάλης Ζανιάς 210 6878805. 
 
 
 
 

Ο A’ Αντιπρόεδρος 
 

 
Παύλος Κανελλάκης 
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