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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για το 

έργο της παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης αγώνων των πρωταθλημάτων της 

Super League (Ανδρών και Νέων «Κ19», «Κ17», «Κ15») και συναφών 

γεγονότων.   

  

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών 

ανώτατης κατηγορίας (A’ Εθνική – Super League) με την επωνυμία «Super League 

Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» ή η 

«Super League»), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιθυμεί να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο το έργο της 

παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης αγώνων των πρωταθλημάτων της Super League 

(Ανδρών και Νέων «Κ19», «Κ17», «Κ15») και συναφών γεγονότων, για τις 

αγωνιστικές περιόδους 2018-19 και 2019-2020.   

 

 

Α. ∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων, 

που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και 

έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

 

 

Β. Αποκλείεται από συµµετοχή:  

 

(α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (κατά περίπτωση) βρίσκεται σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό 

συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 



      

   2  

διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή 

εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής  

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία,  

 

(β) Φυσικό ή 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) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος (απευθείας ή απώτερο) ή μέλος Δ.Σ. 

ΠΑΕ – μέλους της Super League.   

 

 

 Γ. ∆ικαιώµατα & Υποχρεώσεις Προσφερόντων    

 

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

προσφέροντα (εφεξής ο «Υποψήφιος»). Η συµµετοχή του στη διαδικασία 

συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

εκ µέρους του.  

 

(β) Η Super League δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, να διεξάγει δεύτερο γύρο ανοιχτής διαπραγμάτευσης με το 

σύνολο ή μέρος των Υποψηφίων χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες για κανένα λόγο. Η σύμβαση 

δύναται να περιέχει όρους που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα.   

 

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

συµµετοχή τους και η Super League δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη 

αποκλειομένης και της ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων.    

 

(δ) Οι Υποψήφιοι όπως και το πρόσωπο που τελικώς θα επιλεγεί ως 

αντισυμβαλλόμενος της Super League (εφεξής ο «Ανάδοχος») υποχρεούνται να 

τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της διαδικασίας 

που θα εκκινήσει μετά την υποβολή της προσφοράς τους.  

 

           

Δ. Το έργο  

 

Δ.1 Φωτογραφική κάλυψη τμήματος marketing - branding γηπέδων 

Φωτογράφιση συγκεκριμένων χορηγικών θέσεων, πριν την έναρξη, κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας εκάστοτε αγώνα κάθε αγωνιστικής, βάσει του 

παρεχόμενου από τη Super League εγχειριδίου "Branding Γηπέδων" και των 

αναλυτικών κατηγοριών το οποίο η Super League θα παραδίδει στον Ανάδοχο στην 
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αρχή της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. Το εν λόγω υλικό θα συλλέγεται 

προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των υποχρεώσεων της Super League έναντι 

τρίτων (χορηγών, διαφημιζομένων κλπ) και ως εκ τούτου το ακριβές εύρος του 

εξαρτάται από τις οικείες συμβάσεις. Οι οικείες φωτογραφίες δύνανται να αφορούν 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γηπέδων και προπονητικών εγκαταστάσεων 

των ΠΑΕ – μελών της Super League.  

Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει το ηλεκτρονικού αρχείο με το φωτογραφικό υλικό όλων 

των παροχών – θέσεων από κάθε αγώνα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να αποστέλλει τις φωτογραφίες όλων των χορηγικών παροχών – 

θέσεων ανά αγώνα στη  Super League εντός της αμέσως επόμενης Τετάρτης από 

την διεξαγωγή του κάθε αγώνα και συγκεκριμένα έως και έως ώρα πέντε μ.μ. 

(17:00) μέσω ηλεκτρονικού μέσου (ftp, webtransfer κλπ). Σε περίπτωση που 

κάποιος αγώνας διεξάγεται μεταξύ των ημερών από Δευτέρα έως και Παρασκευή, o 

Aνάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει  το ανωτέρω υλικό στην 

Super League, την αμέσως επόμενη εργάσιμη από την διεξαγωγή του αγώνα και 

συγκριμένα έως και ώρα πέντε μ.μ. (17:00).  

Δ.2 Φωτογραφική κάλυψη αγώνων 

Φωτογραφική κάλυψη όλων των αγώνων με άμεση - ζωντανή (σε πραγματικό 

χρόνο) ηλεκτρονική μεταφορά των φωτογραφιών στη Super League και φόρτωση 

(upload) αυτών στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ώστε, παράλληλα, τα 

στελέχη του γραφείου τύπου της Super League να παραλαμβάνουν άμεσα το 

σχετικό υλικό προς χρήση στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης (social media). Οι 

φωτογραφίες θα πρέπει να καλύπτουν τις βασικές παραστάσεις κάθε αγώνα (και, σε 

κάθε περίπτωση, πανοραμική φωτογραφία του γηπέδου, της προθέρμανσης των 

ομάδων, των κερκίδων, των παρατάξεων παικτών και διαιτητών πριν την έναρξη, 

τη σέντρα, τις σπουδαιότερες φάσεις). Απαιτείται ελάχιστος αριθμός τριακοσίων 

(300) φωτογραφιών ανά αγώνα.   

Δ.3 Φωτογραφικό υλικό "Best of"  

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να παραδίδει με φόρτωση μέσω διαδικτύου (upload) 

στην ιστοσελίδα της Super League (την οποία φόρτωση θα κάνει ο ίδιος ο 

Ανάδοχος βάσει οδηγιών και κλειδαρίθμων που θα του παραδώσει η Super 

League), κατά τη διάρκεια κάθε μίας αγωνιστικής ημέρας, δώδεκα (12) επιλεγμένες 

ως καλύτερες ("Best of") φωτογραφίες στιγμιότυπων, φάσεων, κερκίδων, καθώς και 

κάθε εικόνας που αναδεικνύει  το ποδόσφαιρο για κάθε ένα αγώνα. Η εν λόγω 

μεταφόρτωση θα γίνεται εντός τριών (3) ωρών το αργότερο μετά τη λήξη κάθε 

αγώνα.  

Δ.4 Φωτογραφικό υλικό του πρώτου σκόρερ και του πρώτου σε assists 

ποδοσφαιριστή κάθε αγωνιστικής. 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να προβαίνει σε επεξεργασία (ένθεση σε ειδικό 

πορτραίτο) φωτογραφιών συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών που θα αναδεικνύονται 
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πρώτοι σκόρερ (το πολύ 3) και πρώτοι σε assist (το πολύ 3) σε κάθε μία αγωνιστική 

του πρωταθλήματος. Η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται και το 

αποτέλεσμα αυτής να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Super League εντός 24 ωρών 

από το σχετικό αίτημα της Super League.    

Δ.5 Φωτογραφικό υλικό από τις ειδικές εκδηλώσεις – βραβεύσεις «MVP» και 

«Best Goal» 

Φωτογραφική κάλυψη δύο (2) εκδηλώσεων μετά από κάθε αγωνιστική ημέρα. Οι εν 

λόγω εκδηλώσεις θα λαμβάνουν χώρα στα προπονητικά κέντρα ή στα γήπεδα έδρας 

των ΠΑΕ στις οποίες αγωνίζονται οι δύο (2) παίκτες που κάθε αγωνιστική ημέρα 

χαρακτηρίζονται ως πολυτιμότεροι παίκτες (MVP) και παίκτες που πέτυχαν το 

καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να καλύπτει 

φωτογραφικά τις εν λόγω δύο (2) εκδηλώσεις ανά αγωνιστική και να αποστέλλει 

εντός δύο (2) ωρών από το πέρας του προς τη Super League το σχετικό 

φωτογραφικό υλικό (τουλάχιστον 30 φωτογραφίες ανά εκδήλωση). Το 

φωτογραφικό υλικό θα χρησιμοποιείται στην επίσημη ιστοσελίδα και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης της Super League.  

 Δ.6  Φωτογραφικό υλικό από τους αγώνες πρωταθλημάτων υποδομών  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την φωτογραφική κάλυψη διακοσίων (200) αγώνων των 

Πρωταθλημάτων Υποδομών Κ19, Κ17, Κ15 ανά αγωνιστική περίοδο και δη τους 

συγκεκριμένους αγώνες που θα υποδεικνύει η Super League οι οποίοι θα 

διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο σε γήπεδα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 

Επιπροσθέτως αυτών θα καλύπτει την τελική φάση (final-4) του Πρωταθλήματος 

Κ17 και τον τελικό του Πρωταθλήματος Κ15 που μπορεί να γίνονται σε 

οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις βασικές παραστάσεις κάθε αγώνα και θα πρέπει να αποστέλλεται 

στη Super League εντός δύο (2) ωρών από τη λήξη αυτού. 

 

Ε.   Αμοιβή του Αναδόχου & Αποκλειστικότητα 

 

Με την προσφορά του, κάθε Υποψήφιος οφείλει να αναφέρει το ποσό αμοιβής που 

αξιώνει χωριστά για κάθε μία αγωνιστική περίοδο (2018-19 και 2019-2020). 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά το ποσό αμοιβής για την παροχή 

φωτογραφικού υλικού σε σχέση με τα πρωταθλήματα υποδομών. Παράλληλα ο 

Ανάδοχος θα αποδέχεται την κάλυψη μεμονωμένων πρόσθετων γεγονότων που τυχόν 

θα ζητεί η Super League (λ.χ. ειδικές εκδηλώσεις, κληρώσεις πρωταθλημάτων κλπ) 

και για το λόγο αυτό θα επισυνάπτει την προσφορά τον σχετικό τιμοκατάλογό του.  

Το φωτογραφικό υλικό που θα παρέχεται στη Super League θα ανήκει αποκλειστικά 

στην τελευταία δια της πλήρους μεταβίβασης του σχετικού περιουσιακού 

δικαιώματος. Ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται να εκμεταλλεύεται ο ίδιος ή / και να 

διαθέτει το φωτογραφικό υλικό σε τρίτα πρόσωπα. 
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ΣΤ.      Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών   

 

(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Super League (οδ. 

Μεσογείων 174, Μαρούσι, 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο 

«Προσφορά για τα έργο της φωτογράφησης αγώνων Super League», το αργότερο 

µέχρι την Τετάρτη 25/7/2018 και ώρα 16:00 µµ.  

 

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

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων  εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 

από τη Super League.   

 

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

πρωτόκολλο εισερχομένων της Super League.  

 

(δ) Δεκτές 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 τη Super League εντός 

της ως άνω προθεσμίας.  

 

(ε) ∆εν 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. Λόγω του ατύπου και επείγοντος χαρακτήρα της παρούσης δεν 

απαιτείται (αν και συνίσταται) η υποβολή των εγγράφων σε διακριτούς υποφακέλους 

(δικαιολογητικά, οικονομική προσφορά).   

 

(ζ) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις θετικές προϋποθέσεις της παραγράφου Α 

της παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και 

πάντως το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των αρνητικών προϋποθέσεων της παραγράφου Β της 

παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και πάντως 

το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο μπορούν να βεβαιωθούν και 

με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος (με εξαίρεση την υποβολή 

των ενημεροτήτων της παρ. Β.[β] που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν 

πριν την υπογραφή της σύμβασης). 

 

(η) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (προθεσμία) υποβολής αυτών. Εάν 

ζητηθεί, µπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.   
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Ζ. Νομική φύση της παρούσης πρόσκλησης και κριτήρια επιλογής 

αναδόχου.  

 

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων εκκινεί 

άτυπη διαδικασία χωρίς καμία νομική δέσμευση της Super League έναντι των 

προσφερόντων ή / και τρίτων προσώπων. Ως εκ τούτου η Super League δύναται να 

μην αναθέσει το έργο ή να το αναθέσει  με όρους διαφορετικούς της παρούσης ή και 

κατά παρέκκλιση όρων της παρούσης ή ακολουθώντας διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης ή με συνδυασμό αυτών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ως εκ τούτου κάθε πρόσωπο που υποβάλλει 

προσφορά τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τα ως άνω και παραιτείται του δικαιώματος να 

εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οιασδήποτε φύσεως κατά της Super League.  

         

       Μαρούσι, 13/7/2018, 

    

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League  

  

   

  

Ευάγγελος Μπαταγιάννης 
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