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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ 

 
 
Α. Πρόσκληση  
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, προς εξεύρεση Χορηγίας για τις διοργανώσεις Μπιλιάρδου της αγωνιστικής περιόδου 
2022 - 2023. 
 
Β. Τύπος Χορηγίας 
 
Η χορηγία πρέπει να περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού ποσού ή την παροχή εξοπλισμού 
Μπιλιάρδου απαραίτητου, για την διεξαγωγή  των διοργανώσεων. 
 
Γ. Δικαίωμα υποβολής  
 
Οι Εταιρείες, τα Σωματεία ή οι Φορείς, που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται και τηρούν τους 
εγκεκριμένους από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α. αναφορικά με το 
Ντόπινγκ, την Χειραγώγηση των αγώνων, την Ακεραιότητα, τις Εθνικές Ομάδες και την Δεοντολογία. 
 
Δ. Προθεσμία υποβολής  
 
Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00  
 
Ε. Τρόπος υποβολής 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eoaa.org.gr  
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, πρέπει να είναι αναλυτική και να 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε: 
 
- Την οικονομική προσφορά χορηγίας ή την ακριβή περιγραφή του εξοπλισμού και το κόστος λιανικής 

πώλησης ή ενοικίασης αυτού. 
- Γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
- Δήλωση αποδοχής του συνόλου των εγκεκριμένων από την Γ.Γ.Α. κανονισμών της Ε.Ο.Α.Α. 
 
Ζ. Αποδοχή προσφορών 
 
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. 
της Ε.Ο.Α.Α.  
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Η Ε.Ο.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, να αποδεχθεί τη χορηγία 
και να προχωρήσει στην επιλογή του αναδόχου, εάν την κρίνει συμφέρουσα με γνώμονα την 
ημερομηνία υποβολής, ή να προβεί στην ακύρωση της διαδικασίας, χωρίς από αυτή την απόφαση να 
αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα οι συμμετέχοντες στην διαδικασία. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να 
διαπραγματευθεί με τις εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά, το ύψος της χορηγίας και τους επί 
μέρους όρους της. 
 
Η. Κατηγορίες Χορηγών 
 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στην κατηγορία Υποστηρικτής Διοργανώσεων 
Μπιλιάρδου Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023. 
Στην κατηγορία έχουν προβλεφθεί δύο (2) θέσεις, με σαφή διάκριση υλικών. 
 
Διευκρίνηση: Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν πρόταση στην οποία να συμπεριλαμβάνουν 
το σύνολο των θέσεων και να αιτηθούν την αποκλειστική χορηγία της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. 
Πιθανό αίτημα θα εξεταστεί από το Δ.Σ.  
 
Θ. Παροχές προβολής 
 
Οι χορηγοί θα προβληθούν με τους παρακάτω τρόπους: 
 

• Απονομή ευχαριστήρια πλακέτας, στην διάρκεια επίσημης εκδήλωσης της Ε.Ο.Α.Α.  
• Προβολή του χορηγού στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. με τοποθέτηση λογοτύπου και συνδέσμου 

(link) προς την ιστοσελίδα του χορηγού.  
• Προβολή του χορηγού στα Social Media της Ε.Ο.Α.Α. 
• Τοποθέτηση pull-up banner ή συστήματος τύπου αράχνης ή αντίστοιχου συστήματος, μέγιστης 

διάστασης μήκος 1,20 m x ύψος 2,00 m, με το λογότυπο της Ε.Ο.Α.Α. και σήμανση του χορηγού, 
στην αίθουσα διεξαγωγής στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Γαλλικού 
Μπιλιάρδου 2022-2023. 

• Πρόσκληση χορηγού σε εκδηλώσεις της Ε.Ο.Α.Α. (βραβεύσεις, συνεντεύξεις τύπου, ημερίδες, 
απονομές, κλπ). 

• Περαιτέρω δράσεις και ενέργειες που θα συμφωνηθούν μεταξύ Χορηγού και Ε.Ο.Α.Α. 
 
Σημείωση: Η προβολή του χορηγού στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. με τοποθέτηση λογοτύπου, αφορά 
συγκεκριμένο μέγεθος, στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ένα ή περισσότερα λογότυπα, για παράδειγμα 
το λογότυπο της εταιρείας και το λογότυπο προϊόντος, αλλά μόνο ένα link.  

 
Ι. Κόστος - Περιγραφή 
 
Το κόστος χορηγίας ανά διαθέσιμο σημείο είναι: 
 
Ι.1. Τραπέζια διεξαγωγής αγώνων 
 
Κόστος: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €)  
Περιγραφή: Αφορά την Ενοικίαση, Μεταφορά και Εγκατάσταση-Απομάκρυνση, έξι (6) τραπεζιών 
Γαλλικού Μπιλιάρδου σύμφωνα με τις Διεθνείς προδιαγραφές, για διάστημα δώδεκα (12) αγωνιστικών 
ημερών. Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι εντός των χωρικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 
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Ι.2. Εξοπλισμός τραπεζιών 
 
Κόστος: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €)  
Περιγραφή: Αφορά την διάθεση δώδεκα (12) σετ εξοπλισμού αγωνιστικών τραπεζιών Γαλλικού 
Μπιλιάρδου και συγκεκριμένα, δώδεκα (12) τσόχες και δώδεκα σετ μπάλες, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις διοργανώσεις Masters και την Τελική Φάση των Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων, όλων των αγωνισμάτων και κατηγοριών. 
 
Κ. Διάρκεια συνεργασίας 
 
Με γνώμονα την μικρή χρονική διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, οι εταιρείες οι οποίες θα 
υποβάλουν πρόταση, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να συμπεριληφθεί η δυνατότητά τους να 
ανανεώσουν μονομερώς την συνεργασία για έως και επιπλέων δύο (2) χρόνια. 
Η αύξηση της διάρκειας της συνεργασίας μπορεί να συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση της εταιρείας 
προς την Ε.Ο.Α.Α. και να καταγραφεί στο συμφωνητικό συνεργασίας. 
Η εταιρεία θα μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος μονομερούς ανανέωσης, την περίοδο 1 
Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου 2023.     
 
Λ. Τιμολόγηση – Καταβολή τιμήματος 
 
Μετά την αποδοχή της πρόταση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. θα εκδοθεί το νόμιμο φορολογικό παραστατικό 
από την Ε.Ο.Α.Α., το οποίο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον χορηγό. 
Η εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την 
έκδοσή του. 
 
Στην περίπτωση που η αποδοχή αφορά παροχή εξοπλισμού, θα υπογραφεί το προβλεπόμενο από την 
νομοθεσία συμφωνητικό. 
 
Μ. Δημοσιοποίηση της πρόσκλησης 
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. στην διεύθυνση www.eoaa.org.gr  
 
Για διευκρινίσεις αναφορικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αποστείλουν μήνυμα ή έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@eoaa.org.gr   
 
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας. 
 
 
                   Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας  

 
             Γιώργος Λαμπράκης                                                                       Αργύρης Λογοθέτης 
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