
 

  

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για την επίσημη 

στατιστική κάλυψη (συλλογή, επεξεργασία, αποστολή στατιστικών στοιχείων) όλων των 

αγώνων του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικών 

περιόδων 2021-2022 και (σε περίπτωση άσκησης υπό του ΕΣΑΚΕ του δικαιώματος 

ανανέωσης της διάρκειας της συνεργασίας) 2022-2023 που θα διοργανώσει ο ΕΣΑΚΕ  

  

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ανδρών ανώτατης κατηγορίας (A1 

Εθνικής Κατηγορίας) με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣMΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΣΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.),  ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιθυμεί να λάβει προσφορές και να 

αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο το έργο της στατιστικής κάλυψης (συλλογής, επεξεργασίας, αποστολής 

στατιστικών στοιχείων και λοιπά κατωτέρω υπό IV ενδεικτικά αναφερόμενα έργα) όλων των 

αγώνων του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 

2021-2022, με δικαίωμα του ΕΣΑΚΕ ανανέωσης της διάρκειας της συνεργασίας για την 

αγωνιστική περίοδο 2022-2023 και την χορήγηση του τίτλου/ιδιότητας της Επίσημης Στατιστικής 

Υπηρεσίας του Πρωταθλήματος των άνω αγωνιστικών περιόδων 

 

Ι. Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν: Ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν ατομική 

επιχείρηση ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 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. 

 

ΙΙ. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές από υποψήφιους: 

α) εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 

από τους ακόλουθους λόγους: 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2της απόφασης- πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την  καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48), 

iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166), 

vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α` 215). 

 

β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία  προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

 

γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

 

δ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική διαγωγή τους, 

 

ε) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο 

από τον ΕΣΑΚΕ 

 

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή 

σύμφωνα με τηνελληνική νομοθεσία,  

 

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

 

η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, 

 

θ)  Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κανένα από τα αναφερόμενα στo άρθρo 3 παρ. 1 του ν. 

2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α/17-6-1999) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και αναλογικά 

εφαρμοζόμενο, κωλύματα 

 

ι) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της κράτους μέλους της Ε.Ε.εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 

αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν 

υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση Εφαρμοζόμενες 

για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 

 

 

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.  

(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 μειοδοσίας) ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία με 

διαφορετικούς όρους, 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 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 (μειοδοτικό 

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, το 

περιεχόμενο 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 στη 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.  

 

(ε) Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με την παρούσα πρόσκληση αποδέχονται όλους τους όρους της 

χωρίς δικαίωμα ένστασης. Οι προσφέροντες δύναται να υποβάλλουν αιτήματα για παροχή 

διευκρινίσεων μόνο εγγράφως τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

λήξης ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία επίσης απαντώνται με τον ίδιο τρόπο. 

 

Ολοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

συμμετέχοντες. Προσφορές που κατά την κρίση του ΕΣΑΚΕ είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 

εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την πρόσκληση ή/ και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

 

Οι υποψήφιοι - προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να αξιώσουν οποιαδήποτε 

αποζημίωση από τον ΕΣΑΚΕ, τα μέλη της Διοικήσεώς του, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του 

και οποιονδήποτε άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενο με τον ΕΣΑΚΕ, σε περίπτωση αναβολής ή 

ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς τους γοα 

οποιονδήποτε λόγο ή ανάθεσής της σε άλλον προσφέροντα για οποιοδήποτε λόγο. 

 

IV. Αντικείμενο της Σύμβασης  

 

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Όλη η στατιστική κάλυψη του Πρωταθλήματος θα γίνεται με την χρησιμοποίηση της πλατφόρμας, 

λογισμικού και των υπηρεσιών της Genius Sport, προς την οποία ο ΕΣΑΚΕ έχει εκχωρήσει  κάθε 

δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον επί των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας των Επίσημων 



δεδομένων που θα προκύψουν κατά τη Διάρκεια της συνεργασίας τους καθώς και οποιουδήποτε 

δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον  επί των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας των Επίσημων 

δεδομένων που θα προκύψουν κατά τη Διάρκεια της συνεργασίας τους ή οποιαδήποτε υπεραξία 

που προκύπτει από τη χρήση τους περιέλθει σε αυτή ή σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, 

υπεργολάβους, συμβούλους ή εντολοδόχους της.  

O EΣΑΚΕ έχει παραχωρήσει στην Genius Sports δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης μεταξύ άλλων 

δικαιώματα  χρήσης, αποθήκευσης, διανομής, δημοσίευσης, προσαρμογής, εκμετάλλευσης κλπ των 

Επίσημων δεδομένων οπουδήποτε στον κόσμο για τη χρήση τους σε σχέση με τον Στοιχηματισμό, 

η οποία θα είναι αποκλειστική για τη Διάρκεια ισχύος της και θα είναι μη αποκλειστική κατόπιν 

αυτής, μη αποκλειστική, μόνιμη, αμετάκλητη, ατελή άδεια χρήσης, αποθήκευσης, διανομής, 

δημοσίευσης, προσαρμογής, προμήθειας, αδειοδότησης ή/και εκμετάλλευσης των Ιστορικών 

δεδομένων οπουδήποτε στον κόσμο για τη χρήση τους σε σχέση με τον Στοιχηματισμό, μη 

αποκλειστική, μόνιμη, αμετάκλητη, ατελή άδεια χρήσης, αποθήκευσης, διανομής, δημοσίευσης, 

προσαρμογής, προμήθειας, αδειοδότησης ή/και εκμετάλλευσης των Επίσημων δεδομένων και των 

Ιστορικών δεδομένων οπουδήποτε στον κόσμο για σκοπούς εκτός του Στοιχηματισμού. 

Ο ανάδοχος θα λάβει γνώση των υποχρεώσεων του ΕΣΑΚΕ προς την GENIUS και των 

δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί προς αυτήν και  θα υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης να συμμορφώνεται κατά το μέρος που τον αφορά. 

 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1.Στατιστική Κάλυψη αγώνων Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 

αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 με μονομερές  δικαίωμα του ΕΣΑΚΕψγια  ανανέωση της 

διάρκειας της συνεργασίας για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 ενδεικτικά αναφερόμενων : 

 

Συλλογή στοιχείων για αθλητές και ομάδες  

Μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων όλων των αγώνων του Πρωταθλήματος αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022 με μονομερές δικαίωμα του ΕΣΑΚΕ για ανανέωση της διάρκειας της 

συνεργασίας για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023  

Στατιστική υποστήριξη κληρώσεων πρωταθλήματος & αγώνων επίδειξης Καλαθόσφαιρας All Star 

Game και Super Cup κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Λειτουργία & υποστήριξη σελίδας LIVE SCORE από GENIUS SPORT για online μετάδοση των 

αγώνων με αποκλειστική ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΣΑΚΕ (esake.gr) σε συνεχή 

ροή. 

Αποστολή μέσω email αρχείου PDF μετά  το τέλος κάθε αγωνιστικής ημέρας που θα περιέχει 

ξεχωριστά για κάθε αγώνα: 

-Χρόνο συμμετοχής 

-Σύνολο πόντων 

-Εύστοχες & άστοχες βολές, δίποντα, τρίποντα σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό 

-Σύνολο προσωπικών, κερδισμένων φάουλ 

-Κερδισμένα επιθετικά φάουλ 

-Σύνολο τεχνικών ποινών 

-Σύνολο αμυντικών, επιθετικών ριμπάουντ 

-Σύνολο λαθών, κλεψιμάτων, ασσίστ 

-Πόντοι αιφνισιασμού 

-Θέσεις τελικών προσπαθειών (εύστοχες - άστοχες με διαφορετικό χρώμα, φίλτρα ανά 

ομάδα/παίκτη/δεκάλεπτο) 

-Χρόνος συμμετοχής ανά πεντάδα 

-Αξιολόγηση (ranking) παικτών 

 

2.Συλλογή, εξέταση & επεξεργασία κατα την διάρκεια όλων των αγώνων κάθε αγωνιστικής ημέρας 

τόσο για αθλητές όσο και για ομάδες, κατάστασης των αγώνων κάθε αγωνιστικής και πίνακας 



συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων που θα εμφανίζει: 

-Την ατομική κατάσταση των τουλάχιστον 20 πρώτων επιτυχόντων σε όλες τις στατιστικές 

κατηγορίες. 

-Ομαδικά και ατομικά συγκεντρωτικά στατιστικά όλων των στατιστικών κατηγοριών 

-Ατομικές κατατάξεις τόσο για την συγκεκριμένη αγωνιστική όσο και συνολικά στο Πρωτάθλημα 

-Συγκεντρωτικά στατιστικά αντιπάλου 

-Box score 

-Πίνακας με την συγκεντρωτική βαθμολογία  

-Πίνακας όλων των μέχρι τότε αποτελεσμάτων του Πρωταθλήματος 

-Φαουλ (αμυντικά, επιθετικά, τεχνικές ποινές, αντιαθλητικά), Παραβάσεις 

Όλα τα παραπάνω θα συλλέγονται, εξετάζονται και εκδίδονται ανά δεκάλεπτο και θα παραδίδονται 

τυπωμένα στους βοηθούς των προπονητών και στους εκπροσώπους τύπου. 

Οποιοδήποτε τυχόν άλλο στατιστικό στοιχείο ζητήσει ο ΕΣΑΚΕ 

 

Κατά την συλλογή κι επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ακολουθεί, να συμμορφώνεται και να εναρμονίζεται με τους ισχύοντες επίσημους κανονισμούς 

Καλαθοσφαίρισης και τους ισχύοντες Κανονισμούς Πρωταθλήματος και Προκηρύξεις  

 

3.Μεταβίβαση στατιστικών στοιχείων σε αρχείο .xml στο esake.gr με συγκεκριμένο format που θα 

παραδοθεί από τον ΕΣΑΚΕ εντός 30 λεπτών από την λήξη του αγώνα. 

 

4.Παράδοση στην γραμματεία του ΕΣΑΚΕ καλαίσθητου εντύπου με όλα τα στατιστικά στοιχεία σε 

ελληνικά & αγγλικά υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας. 

 

5.Τήρηση αρχείου με όλα τα προαναφερόμενα στατιστικά στοιχεία. 

 

6.Ομοιόμορφη κάλυψη και ακρίβεια περιεχομένου στατιστικών στοιχείων. 

 

7. Μέριμνα για την τοποθέτηση των απαιτούμενων μηχανημάτων για την συλλογή των 

στατιστικών. 

 

Οι οποιασδήποτε φύσεως δαπάνες/κόστη/ έξοδα που αφορούν το σύνολο του ενδεικτικά 

αναφερόμενου προαναφερόμενου έργου θα βαρύνουν τον ανάδοχο  

 

9. Υποχρέωση απάντησης σε email προς τον ΕΣΑΚΕ από φιλάθλους & στοιχηματικές σχετικά με 

λάθη στους αγώνες και παράλληλη διόρθωση τυχόν λαθών. 

 

10.  Παράδοση τελικής βαθμολογίας σε κανονική διάρκεια, ζευγάρια Playoff & πίνακα τελικής 

κατάταξης 

 

11.  Γνωμοδότηση σε περιπτώσεις ισοβαθμίας 

 

 

12. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον ΕΣΑΚΕ αρμοδίως η παροχή από τον ΕΣΑΚΕ on line 

των επίσημων στατιστικών στοιχείων (data) των αγώνων του Πρωταθλήματος στον τηλεοπτικό 

σταθμό, στον οποίο έχει παραχωρηθεί ή θα παραχωρηθεί η άδεια διαχείρισης των δικαιωμάτων 

μετάδοσής τους καθ΄οιονδήποτε τρόπο και ο οποίος θα μεταδίδει τους ανωτέρω αγώνες κατά τη 

διάρκεια ισχύος της συνεργασίας με τον ανάδοχο, ο τελευταίος θα υποχρεούται να του παρέχει τα 

ανωτέρω στοιχεία. 

 

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ 

Ο ανάδοχος  θα μεριμνά ώστε: 



13.1 πριν από τη συλλογή τυχόν Επίσημων δεδομένων, καθένας από τους εν λόγω 

στατιστικολόγους να έχει αξιολογηθεί (εάν ζητηθεί από την Genius Sports) και εγκριθεί από την 

Genius Sports(«Εγκεκριμένος στατιστικολόγος»)· 

13.2 κάθε Εγκεκριμένος στατιστικολόγος οφείλει συμβατικά να υποβληθεί σε οποιαδήποτε 

παρακολούθηση, αξιολογήσεις ή/και κατάρτιση που ενδέχεται να ζητήσει η Genius Sports κατά 

καιρούς και η Genius Sports θα λαμβάνει τα δικαιώματα πρόσβασης που είναι απαραίτητα για την 

εκτέλεσή τους  

13.3 τουλάχιστον δύο (2) Εγκεκριμένοι στατιστικολόγοι να εισάγουν τα Επίσημα δεδομένα για 

ολόκληρη τη διάρκεια κάθε Αγώνα στη Διοργάνωση ή τις Διοργανώσεις· 

13.4 οι Εγκεκριμένοι στατιστικολόγοι να συμμορφώνονται με τις εύλογες οδηγίες της GS 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Επίσημα δεδομένα είναι πλήρη, ακριβή και έγκαιρα και 

συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που παρέχονται από την Genius Sports · 

13.5 Οι Εγκεκριμένοι στατιστικολόγοι είναι διαθέσιμοι μέσω του «Network Mobile App» για 

στατιστικολόγους (διαθέσιμο σε iOS και Android) ή μέσω Skype κατά τη διάρκεια κάθε Αγώνα (ή 

άλλου συστήματος επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, το οποίο θα γνωστοποιήσει η GS) και 

συνδέονται με τον λογαριασμό υποστήριξης της Genius Sports και 

13.6 οι Εγκεκριμένοι στατιστικολόγοι συνδέονται με το Λογισμικό το αργότερο 20 λεπτά πριν 

από την έναρξη κάθε Αγώνα και παραμένουν συνδεδεμένοι μέχρι να ελεγχθούν και να 

επιβεβαιωθούν τα Επίσημα δεδομένα μετά τον Αγώνα.   

  

14. Ο  Ανάδοχος θα έχει αποκλειστική ευθύνη και εγγυάται για τη νομιμότητα, τη διαθεσιμότητα, 

την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών που συλλέγει και 

των Επίσημων δεδομένων 

Ο Ανάδοχος  θα αποζημιώνει τον ΕΣΑΚΕ έναντι όλων των υποχρεώσεων, των εξόδων, των 

δαπανών, των ζημιών και των απωλειών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των άμεσων, 

έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, της απώλειας κερδών, της απώλειας φήμης και όλων των τόκων, 

των κυρώσεων και των νομικών εξόδων (υπολογιζόμενων επί τη βάσει πλήρους αποζημίωσης) και 

οποιωνδήποτε άλλων επαγγελματικών εξόδων και δαπανών) που θα βαρύνουν τον ΕΣΑΚΕ σε 

σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που θα ασκηθεί κατά αυτού τόσο από την Εταιρεία προς την οποία 

θα έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων του 

Πρωταθλήματος όσο και από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, ενός 

Στοιχηματικού πελάτη) σε σχέση με τη νομιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την 

ακεραιότητα, την ακρίβεια και την ποιότητα των Επίσημων δεδομένων 

 

 

15.  Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων και διορθωτικών μέσων του ΕΣΑΚΕ,  

15.1 εάν δεν παρέχονται Επίσημα δεδομένα χωρίς να προκύπτει Μείζον ζήτημα σε σχέση με 

τουλάχιστον 85% του συνολικού αριθμού των αγώνων της Διοργάνωσης ή των Διοργανώσεων σε 

κάθε σεζόν κατά τη Διάρκεια ισχύος, τότε ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα 

Σύμβαση με άμεση ισχύ και κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τον Ανάδοχο ,. 

15.2 εάν δεν παρέχονται Επίσημα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της αναβολής ή της 

ακύρωσης των Αγώνων για οποιονδήποτε λόγο, έλλειψη πρόσβασης ή άλλως) ή/και δεν 

πληρούν/υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με το 95% ή περισσότερο του συνολικού 

αριθμού των αγώνων της Διοργάνωσης ή των Διοργανώσεων, ο ΕΣΑΚΕ θα δικαιούται την 

αναλογική επιστροφή οποιωνδήποτε Αμοιβών του Αναδόχου που έχει καταβάλει (κατά την κρίση 

του) ή κατ’αναλογία μείωση τυχόν Αμοιβών Αναδόχου που πρόκειται να καταβάλει δυνάμει της 

παρούσας Σύμβασης και εάν δεν παρέχονται Επίσημα δεδομένα και πληρούν/υπερβαίνουν τις 

Ελάχιστες Απαιτήσεις σε σχέση με το 85% ή περισσότερο του συνολικού αριθμού των Αγώνων της 

Διοργάνωσης ή των Διοργανώσεων, ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με 

άμεση ισχύ κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να επιδιώξει την 

αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε ζημιάς που υπέστη ο ΕΣΑΚΕ από τις ανωτέρω παραβάσεις. 



 

V. Ειδικοί Όροι  
Ο προσφέρων θα πρέπει να μνημονεύει στην προσφορά του το επιθυμητό ποσό αμοιβής του για 

όλο το αναφερόμενο υπό ΙV έργο. 

 

Ο φάκελος με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς, 

σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται ανωτέρω καθώς επίσης και αποδεικτικά 

των κάτωθι: 

1. Περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του προσφέροντος και των συνεργατών/υπαλλήλων 

του, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου. 

 

2. Περιγραφή της ποιότητας των υπηρεσιών του προσφέροντος 

 

VI. Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών  
(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ (Ολυμπιακό Κέντρο 

Αντισφαίρισης (ΟΑΚΑ), Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Γ. Πιτταρά,  Μαρούσι, 15123) σε σφραγισμένο 

ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο «Προσφορά για το Έργο της Στατιστικής Κάλυψης Πρωταθλήματος 

ΕΣΑΚΕ », το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. 

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

ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από τον ΕΣΑΚΕ.  

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

εισερχομένων του ΕΣΑΚΕ.  

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

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ή που υποβάλλονται μέσω ΕΛΤΑ 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 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 μέχρι την 20 Οκτωβρίου 2021 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την αναγγελία - γνωστοποίηση της αποδοχής της 

προσφοράς από τον ΕΣΑΚΕ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή του ΕΣΑΚΕ. Αναλυτικά τα 

εξής: 

  

Α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου μήνα σε περίπτωση 

φυσικου προσώπου 

Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου μήνα, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

(Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 



και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε περίπτωση νομικών 

προσώπων) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή 

Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα μέσω Gov.gr, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος κωλύματα. 

 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την αναγγελία - γνωστοποίηση της αποδοχής της 

προσφοράς από τον ΕΣΑΚΕ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να καταθέσει στον ΕΣΑΚΕ (πλέον 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης και οποιοδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί από τον ΕΣΑΚΕ) 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού δέκα χιλιάδων  (10.000,00) ΕΥΡΏ. Η εγγύηση αυτή 

δίνεται ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδος ή από γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε κάθε 

περίπτωση θα λήγει την 30-7-2023.  

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ. 

Ο ΕΣΑΚΕ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός δεν τηρεί τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή και δεν συμμορφώνεται με αυτές ύστερα από σχετικές έγγραφες 

υποδείξεις του. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από τον ΕΣΑΚΕ και ενδεικτικά αναφερόμενες 

είναι: 

 

Α. Επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους μέχρι του ποσού του ημίσεως της Εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης με αντίστοιχη μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.  

Β. Επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το ποσόν της εγγυητικής με αντίστοιχη ολική 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 

Γ. Κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου. 

 

Σε κάθε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να 

αντικαταστήσει με νέα ισόποση εγγυητική επιστολή την ρήτρα αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση o 

ΕΣΑΚΕ. έχει την δυνατότητα να εξαντλήσει αυτόματα όλα τα στάδια α.β.γ. που προαναφέρονται. 

Πέρα και ανεξάρτητα των προβλεπόμενων ανωτέρω κυρώσεων o ΕΣΑΚΕ., διατηρεί ακέραιο το 

δικαίωμα να επιδιώξει την αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε ζημιάς που υπέστη ο ΕΣΑΚΕ 

λόγω της παράβασης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του, ενδεικτικώς αναφερόμενων των 

περιπτώσεων της παραγράφου ΙV εδάφια A και Β.  

 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

Η ποιοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται από ειδική επιτροπή που θα ορίσει 

το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ., η οποία θα συντάσσει ανά μήνα ειδικό Πρακτικό όπου θα αναφέρεται 

επακριβώς η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τα 

καθοριζόμενα Προδιαγραφές της παραγράφου ΙΙ του παρόντος.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον 

Ανάδοχο, ενώ θα γίνεται και η νόμιμη παρακράτηση όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία 

κρατήσεων. 

   

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σωτήρη Κατούφα, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 



210-75 65 503) είτε δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email: admin@esake.gr και 

secr@esake.gr). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙΙ εδάφιο ε του 

παρόντος. 

 

 

Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2021 

Για τον ΕΣΑΚΕ 

 

 

Ευάγγελος Γαλατσόπουλος 

Πρόεδρος ΔΣ 
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