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Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Η Super League ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ανάδοχο τη συλλογή, επεξεργασία και 

άμεση αποστολή (προς τη Super League, τον τηλεοπτικό αναμεταδότη και 

ενδεχομένως και προς τρίτα πρόσωπα) των στατιστικών στοιχείων του 

Πρωταθλήματος Super League 2017-18. 

Παράλληλα, οι αγώνες της Super League μεταδίδονται και αναμεταδίδονται με 

γνώμονα την ποιότητα της τηλεοπτικής κάλυψης από τη δικαιούχο της κεντρικής 

διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Πρωταθλήματος, Forthnet. Η παραγωγή 

της εν λόγω κάλυψης γίνεται κατά τα γενικά πρότυπα των αγώνων του UEFA 

Champions League με υποχρεωτική τήρηση προδιαγραφών περί γραφικών, replay, 

καρτών ποινής, αντικατάστασης παικτών κλπ. βάσει του σχετικού  Broadcasting 

Manual της UEFA-TEAM (ως εκάστοτε ισχύει).  

H Super League οφείλει παρέχει όλα τα γραφικά (αλλά και τα ως άνω στατιστικά 

στοιχεία) σε εταιρείες του Ομίλου Forthnet (και ενδεχομένως και σε τρίτα πρόσωπα / 

τηλεοπτικούς φορείς) για την τηλεοπτική παραγωγή των αγώνων μέσω 

αναγνωρισμένης εταιρείας του σχετικού κλάδου παραγωγής στατιστικών και 

γραφικών στοιχείων η οποία θα πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεως της Forthnet 

εφόσον πληρούνται οι οικείες ποιοτικές προϋποθέσεις. Τα γραφικά στοιχεία 

παρέχονται σε Standard Definition format και σε High Definition format ανάλογα με 

το αίτημα της Forthnet για τον κάθε αγώνα.  

Η Super League δημοσιεύει την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για 

την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει να της παρέχει, στατιστικά και γραφικά 

στοιχεία, σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και προδιαγραφές προς 

την Forthnet, αλλά και τις ανάγκες της Super League αναφορικά με τα στατιστικά 

στοιχεία. Οι εν λόγω υπηρεσίες μεταξύ άλλων θα εμπλουτίζουν την τηλεοπτική 

παραγωγή και θα σχεδιάζονται και παράγονται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο που 

θα επιλεχθεί και με αποκλειστικά δικά του μέσα τεχνολογικά, μηχανικά, λογισμικό, 

προσωπικό και εν γένει πόρους.   

Ως προς τα στατιστικά στοιχεία του πρωταθλήματος αυτά θα συλλέγονται 

λεπτομερώς από τον Ανάδοχο με επιτόπια παρουσία στα γήπεδα όλων των αγώνων 

του πρωταθλήματος και θα παρέχονται τόσο προς χρήση από τον τηλεοπτικό 

συνεργάτη (Forthnet και ενδεχομένως τρίτα πρόσωπα) όσο και για τον εμπλουτισμό 

της επίσημης ιστοσελίδας της Super League αλλά και για ιδία χρήση της τελευταίας 

και των ΠΑΕ – μελών της.  

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά όλους τους αγώνες της Super League κανονικής 

περιόδου 2017-18 αλλά και των αγώνων κατάταξης (play-offs / play-out), μπαράζ ή 
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άλλου και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τη δημιουργία των στατιστικών 

στοιχείων και τα γραφικά μεταδόσεων και αναμεταδόσεων (χρονόμετρο, σκορ, 

κάρτες κλπ.), που συλλέγονται, καταγράφονται, τηρούνται, αναλύονται από τον 

Ανάδοχο, στην προβολή λογοτύπων επιλογής Super League στα πλαίσια 

προκαθορισμένου τηλεοπτικού χώρου και χρόνου και όσα άλλα στοιχεία 

αναφέρονται στην παρούσα.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα προεπιλεχθούν, ενδέχεται να ενημερωθούν με 

περαιτέρω εξειδικευμένα στοιχεία τεχνικών και άλλων προδιαγραφών. 

 

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Στο πλαίσιο του έργου που θα ανατεθεί ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει: 

 

(α) Την υποχρέωση να συλλέγει κατά τη διάρκεια των αγώνων κάθε αγωνιστικής 

ημέρας του πρωταθλήματος και δη σε πραγματικό χρόνο, με επιλεγμένα από 

αυτή πρόσωπα (εκπροσώπους ή συνεργάτες), όλα τα στατιστικά στοιχεία, τα 

οποία αφορούν τους αθλητές, όπως επίσης και τα συνολικά στοιχεία των 

ομάδων, που μετέχουν σε αυτό και να τα παραδίδει σε πραγματικό χρόνο στην 

εταιρία που διαχειρίζεται την επίσημη ιστοσελίδα της Super League. 

Διευκρινίζεται ότι η επιτόπια παρουσία του Αναδόχου σε όλους τους αγώνες 

του πρωταθλήματος Super League είναι υποχρεωτική και ότι το έργο δε 

μπορεί να εκτελεσθεί εξ αποστάσεως.  

 

(β) Την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα αναφερόμενα συνολικά στοιχεία και να 

τα εκδίδει σε ειδικές έντυπες καταστάσεις και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα 

με τα παρακάτω αμέσως μετά τη λήξη κάθε αγωνιστικής ημέρας. 

 

(γ) Την υποχρέωση να εκδίδει και επεξεργάζεται συγκεντρωτικά στατιστικά 

στοιχεία, όπως ανασκόπηση πρωταθλήματος, μπαράζ, κλπ. 

 

(δ) Την υποχρέωση να παρέχει σε πραγματικό χρόνο και άμεσα συγκεκριμένες 

κατηγορίες εκ των στατιστικών στοιχείων στο συνεργάτη της Super League που 

θα αναλάβει την παραγωγή των οικείων γραφικών καρτών οι οποίες θα 

παρέχονται στους τηλεοπτικούς συνεργάτες της Super League για αναμετάδοση 

και μετάδοση στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες.   

 

2. Όλα τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα συλλέγονται, εξετάζονται και θα γίνονται 

αντικείμενο επεξεργασίας από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων κάθε 

αγωνιστικής μέρας του πρωταθλήματος, θα είναι τα παρακάτω λεπτομερώς 
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αναφερόμενα, τόσο για τους αθλητές (ατομικά στατιστικά στοιχεία), όσο και για τις 

ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα (ομαδικά στατιστικά στοιχεία): 

 

(α) Τελικές προσπάθειες: 

- Γκολ / Αυτογκόλ / Πέναλτι 

- Σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή 

- Σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή 

- Σουτ εντός εστίας 

- Σουτ εκτός εστίας 

- Κεφαλιές 

 

(β) Άμυνα: 

- Αποκρούσεις (τερματοφύλακα και αμυντικών) σε σουτ που κατευθύνονται 

προς την εστία 

- Επεμβάσεις εντός περιοχής σε γεμίσματα (αμυντικών και τερματοφύλακα) 

- Προσωπικά Φάουλ 

- Κόρνερ 

- Κλεψίματα (κερδισμένες μονομαχίες) 

 

(γ) Επίθεση: 

- Κερδισμένα φάουλ 

- Οφσάιντ 

- Τελικές πάσες για γκολ (ασίστ) 

- Γεμίσματα στη μεγάλη περιοχή  

- Διεισδύσεις εντός μεγάλης περιοχής 

- Εύστοχες Πάσες 

- Λάθη 

- Χρόνος Συμμετοχής 

 

(δ) Ποινές: 

-Κίτρινες κάρτες (1η-2η) 

-Κόκκινες κάρτες / Αποβολές 

 

(ε) Φιλμ του Αγώνα 

- Γκολ 

- Αλλαγές Παικτών 

- Κάρτες / Αποβολές 

- Δοκάρια 

- Χαμένες ευκαιρίες 

- Χαμένα πέναλτυ 

- Αποκρούσεις πέναλτυ 

- Καθυστερήσεις 

- Τραυματισμοί χωρίς αντικατάσταση 

- Διακοπές 
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- Κατοχή μπάλας 

 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει παρελθοντικά ή / και ιστορικά 

στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένο πίνακα 

αναφορικά με παίκτες και ομάδες (π.χ. 100 Συμμετοχές στη Super League, 10 γκολ 

στη Super League κ.ο.κ.). 

 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στη Super League τις 

παρακάτω ειδικά περιγραφόμενες έντυπες καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία σε ένα πρωτότυπο και 3 ευανάγνωστα αντίγραφα 

καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτού σε δύο (2) γλώσσες (Ελληνική και Αγγλική) 

και σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα παρακάτω. Το έντυπο αυτό που θα 

είναι υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες του από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, θα 

λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία της Super League και θα 

θεωρείται ως πρωτότυπο. Τα απαραίτητα στοιχεία θα είναι τα ακόλουθα: 

 

(α) Κατάσταση των αγώνων που διεξήχθησαν κάθε αγωνιστική, στην οποία θα 

περιλαμβάνονται όλα τα προαναφερόμενα στατιστικά στοιχεία, τόσο για τις 

ομάδες όσο και για τους αθλητές που συμμετέχουν σ' αυτές. 

 

(β) Πίνακα για κάθε αγωνιστική, ο οποίος θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά 

στατιστικά στοιχεία από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και θα 

εμφανίζει: 

 

(β.1) Την ατομική κατάταξη των τουλάχιστον είκοσι (20) πρώτων αθλητών 

σε γκολ, τελικές προσπάθειες, σουτ εντός μεγάλης περιοχής, σουτ εκτός 

μεγάλης περιοχής, κεφαλιές, γκολ ανά τελικές προσπάθειες, εύστοχα 

γεμίσματα προς τη μεγάλη περιοχή, σύνολο γεμισμάτων στη μεγάλη 

περιοχή, εύστοχα γεμίσματα προς σύνολο, ασίστ, ασίστ χωρίς γκολ, ασίστ 

ανά γέμισμα, επεμβάσεις, κλεψίματα, εύστοχες πάσες, λάθη, κερδισμένα 

φάουλ, φάουλ, αποκρούσεις, χαμένες ευκαιρίες, χαμένα πέναλτι, δοκάρια, 

κίτρινες κάρτες, κόκκινες κάρτες, μαχητικότητα, συντονισμό ομάδας, 

επιθετική παρουσία, σύνολο ενεργειών, ενέργειες με αξιολόγηση, και των 

εξήντα (60) πρώτων στο δείκτη αξιολόγησης. 

 

(β.2) Την ατομική κατάταξη των τουλάχιστον είκοσι (20) πρώτων 

τερματοφυλάκων σε γκολ κατά, γκολ-πέναλτι κατά, αποκρούσεις πέναλτι, 

αποκρούσεις, επεμβάσεις στη μεγάλη περιοχή, εύστοχες πάσες, λάθη, χρόνο 

συμμετοχής, γκολ προς εύστοχα σουτ αντιπάλων, γκολ προς συνολικά σουτ 

αντιπάλων, παρουσία στη μεγάλη περιοχή, συνεισφορά στις ενέργειες των 

αμυντικών. 

 

(β.3) Τους ομαδικούς δείκτες (μονάδες αξιολόγησης, μαχητικότητα, 

συντονισμός, επιθετική παρουσία, δείκτης αξιολόγησης) 
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(β.4) Συγκεντρωτική στατιστική αντιπάλων  

 

(β.5) Πίνακα με την συγκεντρωτική βαθμολογία (όπου θα περιλαμβάνονται 

τα αποτελέσματα κάθε αγωνιστικής, συγκεντρωτικός πίνακας με τα 

αποτελέσματα όλων των μέχρι τότε αγώνων και βαθμολογία μετά την κάθε 

αγωνιστική στην οποία αναφέρονται βαθμοί, αγώνες, σύνολο νικών-

ισοπαλιών-ηττών, εντός έδρας, εκτός έδρας, γκολ υπέρ-κατά-διαφορά, 

αγώνες μεταξύ ισοβαθμούντων και διαφορά γκολ, κριτήρια ισοβαθμιών). Ο 

Πίνακας θα πρέπει να είναι ενεργός και να εμφανίζει την βαθμολογία ανά 

αγωνιστική. 

 

(β.6) Συγκεντρωτική κατάσταση διαιτητών (αγώνες, φάουλ, κάρτες) 

 

 

4. Ο Ανάδοχος θα οφείλει να ενημερώνει τις ομάδες και τους προπονητές με όλα τα 

προαναφερόμενα στατιστικά στοιχεία με αντίστοιχο έντυπο, αμέσως μετά τη λήξη 

κάθε αγώνα και στον τόπο διεξαγωγής αυτού. 

 

5. Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος θα έχει υποχρέωση να τηρεί αρχείο με όλα τα 

προαναφερόμενα στατιστικά στοιχεία κάθε αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος, 

περιλαμβανομένων και των συνολικών συγκεντρωτικών στοιχείων για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την λήξη της παρούσας σύμβασης. 

Συνομολογείται επίσης ότι ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για 

τα στατιστικά στοιχεία, σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν από τη Super League για 

την έκδοση διαφόρων εντύπων. 

 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται την ομοιόμορφη κάλυψη και ακρίβεια του περιεχομένου των 

στατιστικών στοιχείων, κατατάξεων, πινάκων, κλπ. τα οποία θα παραδίδει στη Super 

League, δεδομένου ότι θα τύχουν ευρείας δημοσιότητας και θα αποτελέσουν 

ενδεικτικό κριτήριο τόσο για την συνολική αξιολόγηση του πρωταθλήματος, όσο και 

των επιδόσεων των ομάδων και των αθλητών. 

 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει  να  μεριμνά  για  την έγκυρη προσέλευση του προσωπικού 

της στους χώρους των αγώνων, δηλαδή τουλάχιστον μία (1) με δύο (2) ώρες πριν την 

έναρξη αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

απρόσκοπτη εγκατάσταση των απαιτούμενων για την εκτέλεση του ρηθέντος έργου 

μηχανημάτων, ο έλεγχος τους, ως και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται αναγκαία. 

 

8.  Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά ώστε η τοποθέτηση των απαιτούμενων για την 

εκτέλεση του παρόντος έργου μηχανημάτων στους χώρους τέλεσης των αγώνων 

καθώς και η θέση και κίνηση του προσωπικού της να μην εμποδίζει την διεξαγωγή 

του αγώνα. 

 



Super League Ελλάδα 

_____________________________________________________________________ 

- 7 -
_______________________________________________________________________________________________________ 
Super League Ελλάδα  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

9.  Ρητά συνομολογείται ότι η Super League δικαιούται να προβαίνει σε 

δειγματοληπτικό έλεγχο των στατιστικών στοιχείων τα οποία χορηγεί ο Ανάδοχος  

συγκρίνοντας τα με τον βιντεοσκοπημένο αγώνα. Ο έλεγχος θα διενεργείται από 

τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους της Super League και ένα 

(1) του Αναδόχου, η οποία θα συνεδριάζει  μέσα  σε πέντε  (5)  ημέρες  από  την  

λήξη  κάθε  αγωνιστικής  ημέρας  του πρωταθλήματος. Η σύγκληση της επιτροπής 

αυτής θα γίνεται με πρωτοβουλία της Super League, η οποία και θα κοινοποιεί 

εμπρόθεσμα (3 ημέρες μετά την διεξαγωγή του αγώνα) σχετική πρόσκληση προς τον 

Ανάδοχο. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν κατά τον παραπάνω δειγματοληπτικό 

έλεγχο σφάλματα ή παραλείψεις στην στατιστική κάλυψη των αγώνων, η Super 

League θα δικαιούται να προκαλέσει την κατάπτωση ποινικής ρήτρας ίσης με το  

150% του ανταλλάγματος (αμοιβής) που θα αναλογεί pro rata στο συγκεκριμένο 

αγώνα ενώ, επιπροσθέτως, επί επανειλημμένων παραβιάσεων η Super League θα 

δικαιούται να καταγγέλλει αζημίως για την ίδια τη σχετική σύμβαση. 

 

10. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργεί/προσθέτει όλα τα στοιχεία του 

πρωταθλήματος (ομάδες, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές κ.ο.κ.) μέσω 

συστήματος CMS, για κάθε αγωνιστική περίοδο και να προσθέτει / αφαιρεί στοιχεία 

κατόπιν υποδείξεως της Super League. 

 

11. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση web services μέσω των οποίων θα 

τροφοδοτεί στον ιστότοπο της Super League  (www.superleaguegreece.net), σε 

μορφή JSON, τα ως άνω στατιστικά στοιχεία (κατ΄ ελάχιστον όπως αυτά 

εμφανίζονται στoν υπάρχοντα ιστότοπο της Super League) καθώς και τα live data από 

τους αγώνες της Super League. Η εν λόγω τροφοδοσία θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 

σε πραγματικό χρόνο (real time). Η ανάδοχος εταιρία θα παραδώσει ένα set από 

συγκεκριμένα links τα οποία θα καλεί το τρίτο πρόσωπο που θα αναλάβει την 

υλοποίηση και λειτουργία του επίσημου ιστοτόπου της Super League (ο 

«προμηθευτής») με ειδικό token ασφαλείας. Τα links αυτά θα επιστρέφουν JSON με 

συγκεκριμένο format το οποίο θα περιέχει όλη την πληροφορία των σελίδων που 

αφορά τα αγωνιστικά στοιχεία. 

 

Β. ΓΡΑΦΙΚΑ 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στη Forthnet τα γραφικά (καθώς και τα 

ενσωματούμενα σε αυτά στατιστικά) στοιχεία σε μορφή τόσο Standard όσο και High 

Definition (πλην αν άλλως ζητήσει η Forthnet). Τα γραφικά στοιχεία είναι αυτά που 

ήδη προβλήθηκαν στους αγώνες πρωταθλήματος 2016-17 και απαρτίζονται κατ΄ 

ελάχιστον από γραφικά για το χρονόμετρο, το σκορ, τις κάρτες, replay transition 

effect κλπ (βλ. κατωτέρω) και στην εν γένει προβολή λογοτύπων επιλογής της Super 

League στα πλαίσια προκαθορισμένου τηλεοπτικού χώρου και χρόνου. Στις 

τελευταίες κάρτες γραφικών (προβολής λογοτύπων επιλογής Super League) 

περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον: (α) κάρτα έναρξης του αγώνα με τις ομάδες που 

συμμετέχουν σε αυτόν, (β) κάρτα με τις συνθέσεις (18άδες) των ομάδων, (γ) κάρτες 
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με τις διατάξεις των ομάδων (line-ups), (δ) κάρτα μόνιμου χρονομέτρου και 

αποτελέσματος αγώνα, (ε) κάρτες lower third με ατομικά στοιχεία παικτών (λ.χ. 

θέση, ηλικία, συνολικά γκολ και λοιπά στατιστικά στοιχεία), (στ) κάρτες lower third 

με συγκεντρωτικά στατιστικά των ομάδων (π.χ. φάουλ, κατοχή μπάλλας κλπ), (ζ) 

κάρτα απεικόνισης της εξέλιξης του αποτελέσματος του αγώνα με αναφορά στους 

σκόρερ κλπ και (η) ειδικό replay transition wipe effect, το οποίο θα παρεμβάλλεται 

ανάμεσα στη ροή της αναμετάδοσης και στην προβολή μίας φάσης σε replay. Στις ως 

άνω κάρτες θα προβάλλεται το λογότυπο του πρωταθλήματος και ενδεχομένως και το 

λογότυπο του χρυσού χορηγού της Super League ή συνδυασμός αυτών σε σύνθετο 

λογότυπο. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να ανατρέξει σε οποιαδήποτε 

τηλεοπτική αναμετάδοση αγώνα Super League 2016-17 ώστε να διακριβώσει το 

ακριβές εύρος των γραφικών παροχών. Υλικός φορέας αγώνα μπορεί να ζητηθεί από 

τη Super League στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο τέλος της 

παρούσης.   

 

 

II. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εκπληρώσει άρτια και εμπρόθεσμα 

κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, θα γεννάται δικαίωμα της Super League 

να προκαλέσει την κατάπτωση ποινικής ρήτρα που θα συμφωνηθεί ανάμεσα στην 

Super League και τον Ανάδοχο και η οποία κατ’ ελάχιστον θα ανέρχεται σε 2.250,00 

Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά αγώνα. Η Super League θα έχει δικαίωμα έκτακτης 

καταγγελίας της σύμβασης με ειδοποίηση του Αναδόχου προ τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών, για οποιοδήποτε λόγο ακόμα και για μεταμέλεια. Η εν λόγω 

προθεσμία δε θα τηρείται στην περίπτωση καταγγελίας για σπουδαίο λόγο αναγόμενο 

σε ευθύνη του Αναδόχου.    

 

 

ΙΙΙ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ FORTHNET 

 

Βάσει ρητού συμβατικού όρου στις συμφωνίες μεταξύ της Super League και 

εταιρειών του Ομίλου Forthnet, ο ανάδοχος θα πρέπει να τύχει της συγκατάθεσης των 

τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, η Forthnet θα πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων 

καθετί, που σχετίζεται με τη μορφή, τη δομή, την τεχνική παραγωγή και την 

απεικόνιση των στατιστικών-γραφικών στοιχείων, που της παρέχονται από τη Super 

League και τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα πρότυπα, που 

ακολουθούνται διεθνώς για την τηλεοπτική παραγωγή υψηλού επιπέδου 

ποδοσφαιρικών αγώνων. Αν κατά τη κρίση της Forthnet δεν χορηγείται η εν λόγω 

έγκριση και η Forthnet εξ αυτού του λόγου χρησιμοποιήσει γραφικά στοιχεία 

παραγωγής δικής της ή τρίτου προσώπου, τότε θα καταπίπτει εις βάρος του Αναδόχου 

ποινική ρήτρα τουλάχιστον 2.250,00 Ευρώ ανά αγώνα.    
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IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται εντός 90 ημερών μετά το τέλος 

του μήνα έκδοσης του οικείου τιμολογίου (το οποίο θα εκδίδεται δεδουλευμένο στο 

τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα διεξαγωγής του πρωταθλήματος Super League). Το 

συμφωνημένο ποσό αμοιβής θα διαιρείται σε ισομερή μηνιαία τιμολόγια. Σε 

περίπτωση αργίας η εξόφληση θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη 

ημέρα. 

 

 

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ – ΛΟΙΠΑ 

ΘΕΜΑΤΑ. 

 

1. Η Super League ενδέχεται (και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση) να 

συνάψει σύμβαση με υποψήφιο Ανάδοχο του οποίου η προσφορά θα 

εναρμονίζεται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που αναγράφονται στη 

συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα έχει την καλύτερη δυνατή 

σχέση  «κόστους – ποιότητας υπηρεσίας» κατά την απόλυτη διακριτική 

ευχέρεια αυτής.  

 

2. Διευκρινίζεται ως εκ τούτου ότι η παρούσα δεν αποτελεί διαγωνισμό 

(μειοδοτικό ή άλλο) ούτε πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης, αλλά απλή 

πρόσκληση της Super League προς υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν 

πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης προς τη Super League. Ουδεμία σύμβαση 

θα καταρτίζεται άνευ της εγγράφου αποδοχής της Super League, η οποία θα 

δίδεται μόνο δια της υπογραφής οριστικής εγγράφου συμβάσεως και ουχί 

προφορικώς ή σιωπηρώς κλπ.  

 

3. Κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ειδικά στη ζητούμενη αμοιβή 

χωριστά για τα γραφικά και χωριστά για τα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο δε 

θα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για ένα από τα δύο (2) αντικείμενα της 

παρούσας.  

 

4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητή δήλωση περί 

ανεπιφυλάκτου αποδοχής των όρων της παρούσης.   

 

5. Δια της συμβάσεως θα μεταβιβαστεί στη Super League το αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των στατιστικών στοιχείων. Η Super 

League, όμως, θα δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να παρέχει στον 

Ανάδοχο το δικαίωμα μερικής χρήσης και μερικής εκμετάλλευσης των εν 

λόγω στοιχείων.   

 

 

VI. ΧΡΟΝΙΚH ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
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Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας θα εκτείνεται μέχρι την 30/6/2018 με μονομερές 

δικαίωμα της Super League να ανανεώσει αυτή με τους ίδιους όρους για ένα ακόμα 

έτος ήτοι μέχρι και την 30/6/2019.    

 

 

VII. ΕΜΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Όλες οι πληροφορίες που τυχόν δωθούν σε υποψήφιους αναδόχους θα είναι άκρως 

εμπιστευτικές. Η κοινοποίησή τους  σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη, 

έγγραφη συγκατάθεση της Super League, απαγορεύεται ρητά. 

 

 

VIII. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο υπ’ όψη 

κυρίας Άντας Μοδέ (με την ένδειξη «Προσφορά για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

για Γραφικά & Στατιστικά Στοιχεία Πρωταθλήματος 2017-18), στην έδρα της Super 

League (οδός Μεσογείων αρ. 174, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125), έως και την 25
η
 

Ιουλίου 2017, το αργότερο.   

 

 

IX. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. 

Πιερ Κοσμίδη (Τηλ: 210-6846900 / Fax: 210-6857464) 

 

 

 

 


