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Αθήνα, 11/2/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) αποφάσισε στη συνεδρίαση του ΔΣ
στις 9/2/2016 την δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής προτάσεων
σχετικά με τη φιλοξενία τελικών φάσεων πανελληνίων ηλικιακών πρωταθλημάτων, όπως αυτές στη
συνέχεια της παρούσας εξειδικεύονται.
Για το λόγο αυτό προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συμμετάσχει με
υποβολή πρότασης δωρεάν φιλοξενίας για τις κάτωθι διοργανώσεις:
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1.ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ
(23-27/3/2016) για 18 άτομα Χ 7 Ομάδες Χ 4 Νύκτες
2.ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (23-27/3/2016) για 18 άτομα Χ 5 Ομάδες Χ 4 Νύκτες
3.ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ
4.ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (28/6/2016 – 3/7/2016) για 18 άτομα Χ 5 Ομάδες Χ 4 Νύκτες
18 άτομα = 16 αθλητές + 1προπονητής + 1 συνοδός
Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. Η διαμονή αθλητών - προπονητών- συνοδών – διαιτητών, στελεχών, θα γίνεται σε ή ξενοδοχεία ή
ξενώνες που θα διαθέτουν λουτρό, W/C και κλιματισμό.
2. Η διατροφή θα είναι πλήρης, με 2 γεύματα την ημέρα συν πρωινό. Το μενού θα πρέπει από
άποψης ποιότητας και ποσότητας να είναι σύμφωνο με τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών, θα
καθορίζεται από τους εκάστοτε αρμοδίους της ΟΧΕ και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: 2 κυρίως πιάτα,
σαλάτα ανά δύο ή ατομική, φρούτο ή γλυκό και εμφιαλωμένο νερό τουλάχιστον 1 λίτρο για κάθε
αθλητή ανά γεύμα.
Β) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
1. Απαιτείται τουλάχιστον 1 κλειστό γυμναστήριο χειροσφαίρισης, διαστάσεων επίσημων
προδιαγραφών (40 Χ 20) , με διαγραμμίσεις, εστίες χειροσφαίρισης, ηλεκτρονικό πίνακα σκορ με
χρονόμετρο, προστατευτικά δίχτυα και τουλάχιστον 2 αποδυτήρια.
2. Τα γυμναστήρια θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν άδεια λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης
3. Η απόσταση των γυμναστηρίων διεξαγωγής αγώνων από τους χώρους διαμονής των αθλητών θα
πρέπει να είναι σε κοντινές αποστάσεις.

Γ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ομάδες θα πρέπει να μετακινούνται από και προς το γυμναστήριο με τουριστικά λεωφορεία,
κλιματιζόμενα, ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου και άδεια πρώτης κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη από
10 έτη.
Δ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΟΧΕ εγγράφως ολοκληρωμένη πρόταση
φιλοξενίας η οποία θα περιέχει οπωσδήποτε:
 Περιγραφή-παρουσίαση ξενοδοχείων/ καταλυμάτων (φωτογραφίες, κλπ).
 Προτεινόμενα στάδια αγώνων με αντίγραφο αδείας λειτουργίας.
 Δήλωση ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση δωρεάν φιλοξενίας (διαμονή-διατροφή) των
συμμετεχόντων ομάδων καθώς και οι εσωτερικές τους μετακινήσεις από το γήπεδο προς
το ξενοδοχείο και αντίστροφα.
 Δήλωση ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση δωρεάν φιλοξενίας των στελεχών ή και
διαιτητών/κριτών της ΟΧΕ έως 10 άτομα
 Δήλωση ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση πληρωμής λειτουργικών εξόδων των σταδίων
εάν προκύψουν (πχ καθαρισμός, κλιματισμός, κλπ)
Σε περίπτωση ελλιπούς υποβολής των ανωτέρω η πρόταση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Ε) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1) Οι
προτάσεις θα
πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΟΧΕ
national@hhf.org.gr μέχρι τις παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες ήτοι:
a. Ανάληψη Τελικής Φάσης Εφήβων/ Νεανίδων : 8/3/2016
β. Ανάληψη Τελικής Φάσης Παίδων / Κορασίδων : 9/5/2016
Δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών προτάσεων ή αντιπροτάσεων μετά το πέρας της
ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας
2) Η διαδικασία επιλογής διοργανωτή έχει ως ακολούθως:
Το αργότερο εντός 5 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
φιλοξενίας, συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή της ΟΧΕ η οποία θα μελετήσει τις υποβληθείσες
προτάσεις. Εφόσον η Επιτροπή επιθυμεί πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις τις ζητάει
γραπτώς από τους ενδιαφερόμενους αλλά σε καμιά περίπτωση δεν προβαίνει σε διαδικασίες
αντιπροτάσεων.
Κατόπιν, η Επιτροπή επιλέγει την καλύτερη πρόταση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται
κάτωθι (παρ 4) και εισηγείται στο ΔΣ της ΟΧΕ.
4) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων θα είναι:
α. Η ποιότητα και μορφή των παρεχομένων υπηρεσιών φιλοξενίας.
β. Η πληρότητα των εγκαταστάσεων
γ. Οι αποστάσεις μεταξύ αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων διαμονής.
δ. Η εμπειρία του προσφέροντος στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε
αθλητικούς φορείς, αθλητικές διοργανώσεις κ.λ.π.
Η Ο.Χ.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει ειδική επιτροπή, η οποία θα κάνει επιτόπιο έλεγχο στις
εγκαταστάσεις

Η ΟΧΕ δεν είναι υποχρεωμένη σε επιλογή διοργανωτή, εφόσον οι προτάσεις κριθούν μη
ικανοποιητικές, από το λόγο δε αυτό, δεν γεννάται κανένα δικαίωμα υπέρ οιουδήποτε
ενδιαφερόμενου.
Ζ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και διευκρινήσεις από
γραφεία της Ο.Χ.Ε (αρμόδια υπάλληλος Κα Σαμαρά) τηλ. 218258800, Φαξ 210- 8225776.
2. Η παρούσα δημοσιεύεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΧΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΧΕ
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