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Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτων, σκαφών 
ολυμπιακών και διεθνών κατηγοριών εθνικών ομάδων και σωστικών σκαφών, καθώς 
και αναζήτησης χορηγού ως επίσημου ασφαλιστή της Ε.Ι.Ο.  
 
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ενδιαφέρεται να ασφαλίσει σε ετήσια βάση τα 
αυτοκίνητα, τα σκάφη ολυμπιακών και διεθνών κατηγοριών των εθνικών ομάδων, καθώς και 
τα σωστικά σκάφη της, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς αγώνων ιστιοπλοΐας της 
διεθνούς ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας (ISAF)  ως εξής:  
 

1. Κατά τη διάρκεια αγώνων και προπονήσεων σκαφών ολυμπιακών και διεθνών 
κατηγοριών, ανεξαρτήτως ναυτικών μιλίων από την ακτή ή τον όμιλο που 
πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι προπονήσεις: 
α.   για αγώνες ή προπονήσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα με ασφαλιστική κάλυψη 

540.000,00 € ανά σκάφος 
β.  για αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε σημείο του 

παγκοσμίου χάρτη για ασφαλιστική κάλυψη 1.000.000,00 € ανά σκάφος 
γ.  για αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε σημείο του 

παγκοσμίου χάρτη για ασφαλιστική κάλυψη 1.500.000,00 € ανά σκάφος. 
2. Κατά τη διάρκεια αγώνων και προπονήσεων, ανεξαρτήτως ναυτικών μιλίων από την 

ακτή ή τον όμιλο που πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι προπονήσεις, στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε σημείο του παγκοσμίου χάρτη, για ασφαλιστική 
κάλυψη 540.000,00 € ανά σωστικό σκάφος με ιπποδύναμη 40ΗΡ, 50ΗΡ, 70ΗΡ, 90ΗΡ 
115ΗΡ και 140ΗΡ (Σύνολο 17 σκάφη).  

3. Τα αυτοκίνητα της Ομοσπονδίας είναι τα κάτωθι:  
ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 

MERCEDES 
BENZ 

WDB60238219315348 YKI 8630 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(Mini bus) 

MERCEDES  WDF63819413508959 ZKM 1563 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(Van) 

MERCEDES WDB9036621R504950 ZKM 1812 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ(Van) MERCEDES WDB9036621R444458 ZKT 1411 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ(Van) FORD 

TRANSIT 
WFOLXXBDFL3C74340 ZKT 1090 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

 
Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι  η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είτε η καλύτερη 
χορηγία που αφορά σε οικονομικό αντίτιμο ή σε συγκεκριμένο ποσό ή σε ποσοστό έκπτωσης 
επί των ασφαλίστρων, με την ταυτόχρονη υποχρέωση της Ε.Ι.Ο. για τη δημόσια προβολή και 
διαφήμιση του χορηγού ως επίσημου ασφαλιστή της Ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.  
 
Η αξιολόγηση για την καλύτερη προσφορά και για τη σύναψη ή μη σύμβασης θα γίνει από το 
Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών. 
 
 
 
 
 



Επισημαίνεται ότι η αποπληρωμή των εκδιδομένων από την Εταιρεία τιμολογίων θα γίνεται 
εντός εξήντα ημερών από την έκδοσή τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τις έγγραφες προσφορές τους :  
α.  πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,  
β.  πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  
γ. πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει το ειδικό επάγγελμά 

τους 
δ.  Η εταιρεία να ανήκει στο σχήμα φιλικού διακανονισμού και να είναι ενήμερη ως προς τα 

αποθεματικά της. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της γραμματείας της Ε.Ι.Ο., Υπόψη 
Επιτροπής Προμηθειών, Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, ΤΘ 78550, ΤΚ 17602 μέχρι την Πέμπτη 
20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00. 
 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την Επιτροπή Προμηθειών την Παρασκευή, 21η 
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13:00 στα γραφεία της. 

 
Για το Δ.Σ. της ΕΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 

 
 


