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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ε ΝΔΙΑΦΕΡΟ ΝΤΟΣ
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ν.Π.Δ.Δ.) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
στο εσωτερικό και εξωτερικό, προς εξεύρεση Χορηγού για την κάλυψη των αναγκών
αεροπορικής μετακίνησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής στο Τόκυο (Ιαπωνία) όπου θα
διεξαχθούν οι 32οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.
1. Οι ανάγκες που θα καλύπτει η χορηγία είναι τα αεροπορικά εισιτήρια (economy) για τα Μέλη
Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο κατά τη χρονική
περίοδο από 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου 2020. Ο αριθμός των Μελών της Αποστολής εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στον αριθμό των 175 ± 10%. Ο τελικός αριθμός των Μελών της Αποστολής,
διαμορφώνεται ανάλογα με τον τελικό αριθμό των αθλητών που θα προκριθούν να
συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου των εισιτηρίων της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής
η ΕΟΕ δικαιούται είτε να προσαρμόσει ανάλογα τα ανταποδοτικά οφέλη είτε να απορρίψει την
χορηγία.
2. Με την παρούσα καλούνται Αεροπορικές Εταιρείες, Τουριστικά Γραφεία και όσα Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο της ΕΟΕ και συγκεκριμένα στη μετάβαση
των Μελών της Ολυμπιακής Αποστολής, από Αθήνα στο Τόκυο και αντιστρόφως.
Δεκτοί να υποβάλουν προσφορά γίνονται:
α) Οι Αεροπορικές Εταιρείες
β) Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα με δυνατότητα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων, δηλαδή
μέλη της ΙΑΤΑ, εγγράφως αποδεικνυόμενο.
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Απριλίου 2019, ώρα 13:00΄.
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε σε κλειστό φάκελο στην έδρα της ΕΟΕ (Δ. Βικέλα 52,
Χαλάνδρι) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@hoc.gr
4. Η προσφορά πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
- Γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
- Στοιχεία για τεχνική, οικονομική και οργανωτική επάρκεια της Εταιρείας να φέρει σε
πέρας το έργο την χορηγία που θα αναλάβει.
- Πλήρη/αναλυτική περιγραφή των εισιτηρίων σε ποσότητες και σε αξία ανά εισιτήριο.
Οποιαδήποτε επί πλέον προσφορά είναι δεκτή και θα συνεκτιμηθεί.
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
5. Θα επιλεγεί η προσφορά που θα καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης της Αποστολής, θα είναι
δε στο σύνολό της η πλέον συμφέρουσα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή
Αξιολόγησης που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ.26/15-3-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΕΟΕ.
Προϋποθέσεις της επιλογής είναι ο συμμετέχων:
- να πληροί όλους τους όρους της παρούσας

- να διαθέτει τα εχέγγυα της επιτυχούς εκτέλεσης ανάλογων συμβάσεων
- να καλύπτει τα διεθνή στάνταρ που απαιτούνται
Η ΕΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά την απόλυτη κρίση της στην κατακύρωση ή μη,
στην επιλογή του αναδόχου, στην επανάληψη ή στην ακύρωση του αποτελέσματος της
Πρόσκλησης, μετά από αιτιολογημένη απόφασή της, χωρίς από αυτή την απόφαση να
αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα οι συμμετέχουσες Εταιρείες.
Η ΕΟΕ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης πρότασης χορηγίας ή της
περαιτέρω διαπραγμάτευσης για τους επιμέρους όρους της χορηγίας, τις παροχές του χορηγού
ή τα ανταποδοτικά οφέλη.
6.Με την απόφαση της ΕΟΕ για αποδοχή της χορηγίας και την υπογραφή της σύμβασης θα
παρασχεθούν στον χορηγό ενδεικτικά τα ακόλουθα ανταποδοτικά οφέλη:

1. Υπογραφή Συμφωνητικού Χορηγίας, διάρκειας έως 31/12/2020, στο οποίο θα αναφέρονται
λεπτομερώς υποχρεώσεις και δικαιώματα των δύο μερών.
2. Απόδοση του τίτλου «Αποκλειστικός Αερομεταφορέας Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας»
3. Δυνατότητα χρήσης του εμπορικού λογότυπου της ΕΟΕ και δυνατότητα δημιουργίας
σύνθετου λογότυπου (λογότυπα ΕΟΕ + Χορηγού + ολυμπιακός τίτλος) σύμφωνα με τις
οδηγίες της ΕΟΕ και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
4. Προβολή της σχέσης Χορηγού και ΕΟΕ, υπό όρους και προϋποθέσεις σε εκδηλώσεις του
Χορηγού, σε έντυπα, γραφική ύλη, εταιρικά δώρα, στην ιστοσελίδα και στα social media.
5. Προβολή Χορηγού σε Εκδηλώσεις και Συνεντεύξεις Τύπου της ΕΟΕ.
6. Προβολή Χορηγού σε έντυπα που εκδίδει η ΕΟΕ, στην ιστοσελίδα της και στα social media.
7. Πρόσκληση Χορηγού σε εκδηλώσεις της ΕΟΕ (βραβεύσεις, συνεντεύξεις Τύπου, διαπίστευση
για τελετές Ολυμπιακής Φλόγας, κλπ).
8. Δυνατότητα χρήσης εγκαταστάσεων ΕΟΕ (Αμφιθέατρο Γραφείων, Αίθριο Παναθηναϊκού
Σταδίου, εγκαταστάσεις Αρχαίας Ολυμπίας)
9. Περαιτέρω δράσεις και ενέργειες που θα συμφωνηθούν μεταξύ Χορηγού και ΕΟΕ.

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΟΕ στη διεύθυνση www.hoc.gr και
αναρτήθηκε επίσης στον ιστότοπο https://app.diavgeia.gov.gr/f/H.O.C (Πρόγραμμα Διαύγεια).
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από το Γραφείο Μάρκετινγκ
της ΕΟΕ: Νικόλ Αβραμίδου (210 68 78 903) και Κατερίνα Σαγώνα (210 68 78 905).
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