
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για τις 

Ανταποδοτικές Χορηγίες του Πρωταθλήματος της Basket League για την 

αγωνιστική περίοδο 2019-2020 (και υπό προϋποθέσεις και της αγωνιστικής 

περιόδου 2020-21) και παροχής ιδιότητας Μεγάλου Χορηγού ή Επίσημου 

Χορηγού του άνω Πρωταθλήματος . 

 

Η διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ανδρών Ανώτατης 

Κατηγορίας (A1 Εθνικής Κατηγορίας) με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” - ΕΣΑΚΕ (εφεξής Basket League), ο 

οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, επιθυμεί να λάβει προσφορές και να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο 

τις ανταποδοτικές χορηγίες του Πρωταθλήματος Basket League αγωνιστικής 

περιόδου 2019-20  που θα διοργανώσει και την χορήγηση του τίτλου/ιδιότητας του  

Μεγάλου Χορηγού ή του Επίσημου Χορηγού του Πρωταθλήματος (και υπό 

προϋποθέσεις και της αγωνιστικής περιόδου 2020-21).  

I. Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν: Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

(συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών εταιρειών ή των εταιρειών διαχείρισης 

χορηγικών  δικαιωμάτων) ή  κοινοπραξίες με καταστατική έδρα στην ημεδαπή ή σε 

κράτος μέλος της Ε.Ε. και τα οποία λειτουργούν και παρέχουν νομίμως τις οικείες 

υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

II. Αντικείμενο της Σύμβασης  

(α) Το αντικείμενο της Σύμβασης, αφορά στην παροχή χρηματικής αμοιβής στον 

ΕΣΑΚΕ προκειμένου ο τελευταίος να προβάλει τους Ανάδοχους ως  Μεγάλο Χορηγό 

ή Επίσημο Χορηγό αυτού και του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 

Basket League 2019-20 (και υπό προϋποθέσεις και της αγωνιστικής περιόδου 2020-

21).  

(β) Η παρουσίαση του Πρωταθλήματος της Basket League παρατίθεται στο 

συνημμένο Παράρτημα Α’ της παρούσης. Το χορηγικό πρόγραμμα και τυχόν 

διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται εγγράφως (esake@esake.gr), με fax 

(2107565589) ή τηλεφωνικώς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Γιώργο 

Κονδύλη ή/και κ. Νίκο Καραχάλιο τηλ. 2107565503). 

ΙΙΙ. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Προσφερόντων  

(α) Η συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του 

προσφέροντα. Η συμμετοχή του στη διαδικασία, συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του προσφέροντα.  

mailto:esake@esake.gr


(β) Ο ΕΣΑΚΕ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της οικείας σύμβασης (εφεξής η 

«Σύμβαση») και δικαιούται να την αναθέσει με οποιοδήποτε κριτήριο (ακόμη και 

διαφορετικό από το κριτήριο της πλειοδοσίας) ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, να διεξάγει δεύτερο γύρο ανοιχτής 

διαπραγμάτευσης με το σύνολο ή μέρος των συμμετεχόντων χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

προσφέροντες για κανένα λόγο. Η παρούσα αποτελεί απλή πρόσκληση προς 

υποβολή προσφορών, που τελούν υπό την αίρεση αποδοχής τους από τον ΕΣΑΚΕ, 

κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 

διαγωνισμό (πλειοδοτικό ή άλλο).  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΣΑΚΕ να 

συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα 

προσδοκίας. Ο EΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους 

που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρούσας από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να 

διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την 

αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε 

ειδικότερου λόγου. Ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του 

αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη 

σύναψη ή µη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν 

αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση 

από τον ΕΣΑΚΕ ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα 

πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.  

(γ) Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με 

τη συμμετοχή τους και ο ΕΣΑΚΕ δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη, 

αποκλειομένης και της ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων.  

(δ) Οι προσφέροντες, περιλαμβανομένου και του προσώπου που τυχόν επιλεγεί ως 

αντισυμβαλλόμενος στην αντίστοιχη Σύμβαση (εφεξής ο «Ανάδοχος»), 

υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο 

της διαδικασίας που θα εκκινήσει μετά την υποβολή της προσφοράς τους.  

IV. Ειδικοί Όροι 

(α) Προσφορές οι οποίες θα έχουν ως όρο τη δέσμευση των επιμέρους ΚΑΕ – μελών 

του ΕΣΑΚΕ που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Basket League περί μη προβολής 

άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστών του Προσφέροντα στον ιματισμό ή στις γηπεδικές 

εγκαταστάσεις ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα ή 

εκμετάλλευση ή χρήση αυτών, δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

(β) Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον την αγωνιστική περίοδο 

2019-20. Γίνεται αποδεκτός όρος περί περιόδου αποκλειστικής διαπραγμάτευσης 

για ανανέωση της Σύμβασης και για την αγωνιστική περίοδο 2020-21, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εν λόγω περίοδος δε θα λήγει αργότερα από την 30.4.2021. Ο 

ΕΣΑΚΕ, περαιτέρω, θα αποδεχθεί να παρέχει στον Ανάδοχο δικαίωμα προτίμησης 



(option) μονομερούς ανανέωσης της Σύμβασης υπό προϋποθέσεις που θα 

συμφωνηθούν μεταξύ των μερών.  

(γ) Στην έννοια της αγωνιστικής περιόδου και στο αντικείμενο της Σύμβασης 

περιλαμβάνονται όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος ανδρών της Basket League 

κανονικής περιόδου, playoffs και τυχόν αγώνων κατάταξης (μπαράζ). Ειδικά για την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2019-20), η Σύμβαση θα εκκινήσει χρονικά την 1η 

αγωνιστική του Α’ Γύρου, δηλαδή στις 28 Σεπτεμβρίου 2019.  

(δ) Ποσό της προσφερόμενης αμοιβής το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, 

θα καταβάλλεται με την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ η εξόφληση του συνολικού 

ποσού της προσφερόμενης αμοιβής (ανά αγωνιστική περίοδο) θα επέρχεται 

τμηματικά, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών και με καταληκτική ημερομηνία 

έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και όχι αργότερα από 31.5. 

(ε) Το προσφερόμενο ποσό αμοιβής θα μπορεί να απομειώνεται με βάση ειδικούς 

όρους της Σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που σχετίζονται με τη μη 

προσήκουσα εκτέλεση των χορηγικών παροχών, υπό τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία που θα συμφωνηθούν. Όροι προσφορών περί μείωσης της αμοιβής για 

έτερους λόγους δεν θα γίνονται αποδεκτοί.  

V. Αποκλείεται από συμμετοχή:  

(α) Νομικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή ξεκίνησε 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία,  

(β) Νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές 

με την πληρωμή των φόρων και τελών, καθώς και των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

(γ) Νομικό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

να διαφημίζεται στην Ελλάδα.  

 

VI. Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών 

(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ (Ολυμπιακό 

Κέντρο Αντισφαίρισης ΟΑΚΑ, Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Γ. Πιτταρά, Μαρούσι, Τ.Κ. 

15123) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο «Προσφορά για τις 

Ανταποδοτικές Χορηγίες της Basket League», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 

30/8/2019 και ώρα 17:00.  



(β) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 

από το τμήμα Marketing του ΕΣΑΚΕ ή από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.  

(γ) Η ημερομηνία υποβολής κάθε προσφοράς θα αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του ΕΣΑΚΕ. 

(δ) Δεκτές γίνονται προσφορές που υποβάλλονται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή 

από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ή που υποβάλλονται μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 

άλλων φορέων ταχυμεταφορών, υπό την προϋπόθεση λήψης τους από τον ΕΣΑΚΕ 

εντός της ως άνω προθεσμίας.  

(ε) Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος 

της κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά.  

(στ) Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί 

στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, τεχνικοί όροι μπορούν να έχουν διατυπωθεί 

στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύονται από μετάφραση. 

(ζ) Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους προσφέροντες για είκοσι (20) ημερολογιακές 

ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

           Μαρούσι,5/8/2019 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

 

  

           Ευάγγελος Γαλατσόπουλος 

   


