
 

  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για το 

έργο ανάπτυξης, υλοποίησης, φιλοξενίας (hosting) και υποστήριξης της επίσημης 

ιστοσελίδας (website) της Super League.   

  

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 

ανάπτυξης, υλοποίησης, φιλοξενίας (hosting) και υποστήριξης της επίσημης 

ιστοσελίδας (website) της Super League.   

 

Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΧΟΥΝ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν νόμιμα στην ημεδαπή ή σε τρίτη χώρα. 

 

 

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  

 

Νομικό ή φυσικό 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, κατά το χρόνο 

υπογραφής της σύμβασης εφόσον τους ανατεθεί το σχετικό έργο. 

 

 

 Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ    

 



(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) 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 συμμετεχόντων χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή 

αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες για κανένα λόγο.   

 

(γ) Οι προσφέροντες 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 προσφέροντες, συμπεριλαμβανομένου 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.  

  

  

Δ. ΤΟ ΕΡΓΟ  

  

1) ΓΕΝΙΚΑ  
 

Το αντικείμενο της παρούσας αφορά τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την 

ανάπτυξη και την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της επίσημης 
Ιστοσελίδας της Super League (υπό το domain name www.superleaguegreece.net).   

  

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που απαιτούνται είναι:  

  

1. Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας βασισμένη σε νέα εικαστικά (σε σχέση με την 

υφιστάμενη ιστοσελίδα που λειτουργεί υπό το ως άνω domain name).  

  

2. Υλοποίηση κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS - 

Content Management System) το οποίο θα χρησιμοποιείται από το 

προσωπικό της SUPER LEAGUE για την ενημέρωση της Ιστοσελίδας και τη 

διαχείριση του σχετικού περιεχομένου που αποτελείται από κείμενα, 

στατιστικά στοιχεία αγώνων, φωτογραφίες και βίντεο.  

  

3. Ολοκλήρωση του υπάρχοντος συστήματος CRM και σύνδεση του με το 

CMS της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να προκύψει ένα ενιαίο σύστημα 

Διαχείρισης των βασικών Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Super League 

(BPM).   
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4. Υλοποίηση ενιαίας βάσης δεδομένων (Database) για τη λειτουργία του 

ολοκληρωμένου συστήματος BPM, CMS και Ιστοσελίδας. Στη βάση αυτή 

θα πρέπει να ενσωματωθούν με κατάλληλες διαδικασίες μετάβασης 

(migration) και τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει η Super League.  

  

5. Φιλοξενία της Ιστοσελίδας (Web Hosting) με υψηλή διαθεσιμότητα και 

εγγυημένες επιδόσεις, μετρήσιμες από τρίτες, ανεξάρτητες, πηγές όπως είναι 

π.χ. το Google Analytics.  

  

6. Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας με συμφωνημένο 

επίπεδο απόκρισης (SLA). Σημειώνεται ότι ειδικά κατά την διάρκεια 

διεξαγωγής των αγώνων απαιτείται ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο απόκρισης 

(SLA), καθώς κάθε δυσλειτουργία που είναι ορατή στο κοινό επιφέρει 

μεγάλο πλήγμα στα εμπορικά συμφέροντα της SUPER LEAGUE.  

 

7. Σύνοψη των κύριων απαιτήσεων του έργου εμφαίνεται στο Παράρτημα Α΄ 

της παρούσας.  

 

  

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  

  

Περιεχόμενο  
  

Η ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο το παρακάτω 

περιεχόμενο:  

• Διαφήμιση - Χορηγοί  

• Οδηγίες  

• Σύνθεση  

• Διοίκηση  

• Προσωπικά Δεδομένα  

• Όροι και προϋποθέσεις, Χορηγοί  

• Δημιουργία blog χωρίς επιλογή ημερομηνίας: Αφιερώματα, Εκδηλώσεις  

•  Banner ή carousel με τίτλο, ημερομηνία, ώρα, share button και κείμενο: 

Είδηση, Συνέντευξη, Εσωτερικές  

• Αφιέρωμα - Εκδηλώσεις με τίτλο, ημερομηνία, ώρα, share button και 

κείμενο.  

• YouTube Videos. Το βίντεο έχει και εσωτερική με τον τίτλο, date, share: 

Βίντεο Gallery   

• Αποφάσεις – Ποινές. Έγγραφα χωρισμένα σε κατηγορίες και επιλογή 

ημερομηνίας.  

• Ειδήσεις: περιέχει pager και custom date selector  

• Κοινωνική Δράση: περιέχει pager και επιλογή ημερομηνίας  

• Best Goal & MVP: Σελίδα που θα τραβάει και θα εμφανίζει data με φίλτρο 

• Συνεντεύξεις :περιέχει pager και custom date selector.  



• Σελίδες που θα εμφανίζουν δεδομένα με φίλτρο: Κ19, Κ17, Κ15, Κορυφαίοι 

Παίκτες, Κορυφαίες Ομάδες, Συν. Στατιστικά Παικτών, Συν. Στατιστικά 
Ομάδων, Στατιστικά Διαιτητών, Πρόγραμμα, Ομάδες, Στοιχεία Ομάδας, 

Σύνθεση Ομάδας, Αγωνιστικό Πρόγραμμα, Στατιστικά Ομάδας.  

  

Γενικές απαιτήσεις  
  

Οι γενικές απαιτήσεις της ζητούμενης ιστοσελίδας είναι:  

  

α) Δυνατότητα διγλωσσίας περιεχομένου ιστοσελίδας (Ελληνικά – Αγγλικά, οι 

μεταφράσεις θα δοθούν από την Super League).  

β) Ενσωμάτωση περιεχομένου αυτοματοποιημένα ή χειροκίνητα για την 

αρχικοποίηση της πύλης. Ενσωμάτωση περιεχομένου που θα αντληθεί από την 

τρέχουσα πύλη, και περιεχομένου που θα παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή.  

γ) SEO friendly ιστοσελίδα:  SEF (Search Engine Friendly) URLS -  Title, 

Description & Keywords σε κάθε σελίδα  

Alt Images  

Page Errors  

δ) Υλοποίηση μηχανισμού caching στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για την άμεση 

φόρτωση περιεχομένου σε αυξανόμενη επισκεψιμότητα.  

ε) Προσθήκη κώδικα Google στην ιστοσελίδα για καταγραφή στοιχείων 

επισκεψιμότητας. (Google Analytics, Google Webmaster Tool)  

στ) Υλοποίηση μηχανισμού εγγραφής/σύνδεσης τελικών χρηστών στην ιστοσελίδα. Ο 

μηχανισμός θα επιτρέπει διασύνδεση είτε με username/password είτε μέσω oAuth 

(Facebook, Twitter login).  

ζ) Υλοποίηση φόρμας επικοινωνίας της οποίας οι καταχωρήσεις θα εισάγονται στην 

βάση του CMS και της CRM πλατφόρμας.  

η) Να διαθέτει δυνατότητες επέκτασης όσον αφορά τις ενέργειες που εκτελούνται 

κατά την εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση περιεχομένου, χωρίς να είναι απαραίτητη 

η τροποποίηση του κώδικα του βασικού προϊόντος, και χωρίς να χρειάζεται να γίνει 

διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων.  

θ) Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων περιεχομένου και μεταδεδομένων σε δομημένη 

μορφή (όπως π.χ. XML, excel ή CSV)   

ι) Να υποστηρίζεται full-text αναζήτηση βασισμένη σε ελληνικούς και αγγλικούς 

κανόνες γραμματικής για την λημματοποίηση (stemming) λέξεων. Δυνατότητα 

αναγνώρισης  λέξεων ανεξαρτήτως της κλίσης τους και του χρόνου ρημάτων στις  

δύο αυτές γλώσσες κατ’ ελάχιστον.  

κ) Πρέπει να υποστηρίζεται η αναζήτηση στα περιεχόμενα αρχείων των ακόλουθων 

τύπων (pdf, ms word, ms excel, ms powerpoint, html).  

  

Επιθυμητές επεκτάσεις και χαρακτηριστικά  
  

Α) Forum. Παρουσίαση θεμάτων σε λίστα, Κατηγοριοποίηση θεμάτων, Προβολή 

προφίλ μελών, full text αναζήτηση στο περιεχόμενο, δυνατότητα δημιουργίας 

δημοσίων ή και ιδιωτικών θεμάτων (για εγγεγραμμένους χρήστες).    

Β) CMS blog module. Να επιτρέπει κοινή χρήση περιεχομένου.      



Newsletter. Δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών εκδόσεων, καθώς και αποστολή 

αυτών στους εγγεγραμμένους χρήστες (και προγραμματισμός για αυτόματη αποστολή 

σε μεταγενέστερο χρόνο). Αναφορές στατιστικών (σε πόσους παραδόθηκε, πόσοι το 

διάβασαν, πόσοι πάτησαν σε link του newsletter κλπ)  

Γ) Banner Campaigns management. Δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης 

διαφημιστικών Καμπανιών (clicks, impressions κλπ).  

Δ) Poll/ Questionnaire. Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης online ψηφοφοριών. 

Έλεγχος για να διασφαλίζεται ότι ψηφίζει μόνο μια φορά ο χρήστης.    

Ε) Audio Visual & Web TV Module. Διαχείριση και προβολή video. Να υποστηρίζει 

τις παρακάτω δυνατότητες: - Ενσωματωμένο Video Player  

ΣΤ) Κατηγοριοποίηση Περιεχομένου  

 Προβαλλόμενο Video  

 Προτεινόμενα Videos.  

 Ταξινόμηση Videos.   

 Πλοήγηση/ Αναζήτηση Videos.  

 Δυνατότητα streaming.  

 Διαφήμιση (pre-roll, mid-roll)  

 Αυτοματοποιημένη δημιουργία thumbnail από καρέ του video  

 Αυτοματοποιημένη προβολή διάρκειας video  

 Στατιστικά Χρήσης   

Ζ) Δυνατότητα ενσωμάτωσης παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας.     

  

  

Συνεργασία με Πάροχο Στατιστικών Δεδομένων και Περιεχομένου  
  

Η Ιστοσελίδα της SUPER LEAGUE θα πρέπει απαραιτήτως να έχει τη δυνατότητα να 

τροφοδοτείται σε πραγματικό χρόνο με αποτελέσματα, στατιστικά δεδομένα,  και 

περιεχόμενο που εξασφαλίζει η SUPER LEAGUE από τρίτες πηγές. Οι ροές  

δεδομένων είναι συγκεκριμένες και αφορούν τα αποτελέσματα των αγώνων, τα 

στατιστικά, και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.  

  

Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα πρέπει να βασιστεί σε ευρέως 

διαδεδομένα και ανοικτά πρότυπα, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. H ανάπτυξη 

Web Services (XML) είναι μάλλον ο επικρατέστερη μέθοδος όπου υπάρχει ανάγκη 

αλληλεπίδρασης με άλλα συστήματα. Στην ίδια λογική μπορούν να χρησιμοποιηθεί η 

ανάπτυξη JSON. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υπάρχουσα υλοποίηση έχουν 

χρησιμοποιηθεί 13 Web Services, αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό.  

  

Όλα τα αποτελέσματα, τα στατιστικά δεδομένα, φωτογραφίες, βίντεο και γενικότερα 

το περιεχόμενο που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας θα πρέπει να 

τηρούνται σε μία εσωτερική Βάση Δεδομένων (Database) μέσα στην ίδια υποδομή 

της ιστοσελίδας.   

  

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει τροφοδοσία με νέα δεδομένα 

σε πραγματικό χρόνο, τότε θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει 



να εμφανίζει πλήρη λειτουργική εικόνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, ενώ θα 

περιλαμβάνει μία υποσημείωση της ώρας της τελευταίας διαθέσιμης ενημέρωσης.   

  

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί για την υλοποίηση της ιστοσελίδας θα πρέπει να  

συνεργαστεί με τον τρέχοντα πάροχο στατιστικών δεδομένων και περιεχομένου της 

SUPER LEAGUE, έτσι ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα διεπαφών και να 

δοκιμαστούν με εξομοίωση πραγματικών συνθηκών πριν την επίσημη λειτουργία της 

ιστοσελίδας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν στην 

SUPER LEAGUE πριν την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από την SUPER 

LEAGUE.  

  

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή παρόχου στατιστικών δεδομένων και τροφοδοσίας 

πληροφοριών αγώνων (real time) δεν είναι αντικείμενο αυτού του διαγωνισμού.  

  

  

3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS - Content Management 

System)  
  

Το CMS θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του 

περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν 

δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες 

σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.   

  

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες 

σελίδες ή να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να 

απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.   

  

Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:  

  

• Δενδρική απεικόνιση της δομής της Ιστοσελίδας  

• Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu)  

• Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών  

• Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή κατοπτρική δομή μεταξύ γλωσσών  

• Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What 

You Get)  

• Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας  

  

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), θα πρέπει να εξασφαλίζει, κατ’ 

ελάχιστο, τα ακόλουθα:  

  

1. Αρχιτεκτονική Συστήματος (System Architecture) που θα διασφαλίζει:  

 Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των 

εφαρμογών της Ιστοσελίδας και των υποσυστημάτων της.  

 Την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και 

αρχιτεκτονική τους.  



 Οι εφαρμογές της Ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, 

διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και 

υποσυστήματα.  

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή 

αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού  

3. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων, που θα 

αποτελέσουν διακριτά τμήματα της Ιστοσελίδας, σε ένα ενιαίο web-based 

διαχειριστικό περιβάλλον, το οποίο θα αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας», 

με στόχο τα εξής:  

 Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων   

 Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις 

διεπαφές χρηστών με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας  

4. Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και 

ανακοινώσεις. Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνεται από 

ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής 

των υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας 

RSS feed   

5. Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να 

ενσωματώνονται στο CMS, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική 

υλοποίηση ενεργειών Search Engine Optimization. Τέτοια χαρακτηριστικά 

είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

 Title Tag customization  

 Static, Keyword-rich URL’s  

 Meta Tag customization  

 Headings customization  

 404 Error friendly pages  

6. Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα πρέπει να 

εκτυπώνονται μόνο το περιεχόμενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό 

Layout της σελίδας  

7. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για διαχείριση (δημιουργία - 

κατάργηση) των εσωτερικών συνδέσμων (hyperlinks)  

8. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του 

look & feel (themes, templates, styles)  

9. Θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα, για τουλάχιστον δύο 

γλώσσες 10. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση 

καταλόγων δεδομένων, με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο  

11. Διαχείριση αρχείων. To CMS θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο 

διαχειριστή να δημιουργεί και να διαχειρίζεται φακέλους αρχείων και να 

«ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα στο website (έγγραφα, 

εικόνες, ήχο, video κλπ.). Η διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει 

λειτουργία preview για τις εικόνες.  

12. Κατάλογοι δεδομένων. To CMS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο 

τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη δημιουργία Πινάκων βάσεων δεδομένων, 

δίχως να απαιτείται η δημιουργία κώδικα SQL. Ο διαχειριστής της 



Ιστοσελίδας θα πρέπει, με visual τρόπο, να μπορεί να δημιουργεί ή να 

επεμβαίνει σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.  

13. Το CMS πρέπει να παράγει αυτόματα φόρμες για εισαγωγή και ενημέρωση 

δεδομένων με τις παραπάνω σχέσεις.  

14. Υποστήριξη εκδόσεων περιεχομένου με δυνατότητα επαναφοράς 

περιεχομένου σε προηγούμενη έκδοση.  

15. Δυνατότητα check-in, check-out περιεχομένου για την αποφυγή ταυτόχρονων 

αλλαγών στο περιεχόμενο από δύο συντάκτες.  

16. Άντληση περιεχομένου και ενσωμάτωσή του στο CMS από το Microsoft 

Dynamics CRM με δυνατότητες περεταίρω επεξεργασίας του εντός του CMS.  

17. Άντληση περιεχομένου από εξωτερικές πηγές και ενσωμάτωση του στο CMS 

με δυνατότητες περεταίρω επεξεργασίας του. Υποστήριξη άντλησης – import 

περιεχομένου από πηγές των ακόλουθων τύπων:   

 XML και JSON REST Services  

 SOAP web services  

 Αρχεία text delimited CSV ή excel  

 Τρίτες βάσεις δεδομένων (MySQL, Oracle, MS SQL, Access)  

  

  

4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (CRM, 

BPM)  

  

Το υπάρχον σύστημα CRM, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Super League για την 

διεκπεραίωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας, θα πρέπει να συνδεθεί με το 

νέο CMS της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Super League (BPM). Οι ροές από το 

νέο σύστημα CRM προς το website της SUPER LEAGUE και αντίστροφα θα 

προσδιοριστούν επακριβώς στο πλαίσιο ανάλυσης για την υλοποίηση του παρόντος 

έργου σε συνεργασία με το προσωπικό της SUPER LEAGUE.   

  

Το υπάρχον CRM έχει αναπτυχθεί το 2006 ειδικά για τις ανάγκες της Super League 

(custom), και έχει βασιστεί στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics.  

  

Οι βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Business Processes) της Super League και οι 

αντίστοιχες υποδιαδικασίες που θα πρέπει να διαχειριστεί το σύστημα είναι οι εξής:  

  

 Πρόγραμμα Αγώνων  

- Ομάδες  

- Διοικήσεις  

- Προπονητές-Αξιωματούχοι  

  

 Πρωτάθλημα  

- Διαιτητές Αγώνων  

- Διαχείριση Βαθμολογίας  

  



 Ειδήσεις  

  

Ενδεικτικά, τα βασικά δεδομένα που τηρούνται στο υπάρχον σύστημα για τις 

παραπάνω διαδικασίες είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:  

  

 
Στη νέα εφαρμογή CRM θα πρέπει να έχουν πρόσβαση για καταχώρηση στοιχείων σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες περίπου 20 χρήστες που ανήκουν σε 5 τμήματα.   

  

Επιθυμητά χαρακτηριστικά εφαρμογής CRM:  

- Δυνατότητα segmentation βάσης επισκεπτών ιστοσελίδας μέσα από την CRM 
πλατφόρμα.  

- Δυνατότητα αποστολής newsletter (με newsletter template) μέσα από την 
CRM πλατφόρμα.  

- Δυνατότητα αυτοματοποιημένης μαζικής ή προσωποποιημένης αποστολής 
email μέσα από την CRM πλατφόρμα.  

- Δυνατότητα αυτοματοποιημένης μαζικής αποστολής sms μέσα από την CRM 
πλατφόρμα.  

- Δυνατότητα reporting από ενέργειες μαζικής αποστολής email / sms μέσα από 
την CRM πλατφόρμα.  

  

  
  

  
  

  
  



Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η επέκταση ή αναβάθμιση του υπάρχοντος 

συστήματος CRM. H ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος, ενώ το υπάρχον σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο 

για μετάπτωση υπαρχόντων δεδομένων και ως σημείο αναφοράς κατά την ανάπτυξη 

του νέου συστήματος.  

  

5) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Database)  
  

Για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και του παραπάνω CMS είναι απαραίτητο να 

υλοποιηθεί μία ενιαία βάση δεδομένων (Database) της SUPER LEAGUE, στην οποία 

θα πρέπει να ενσωματωθούν και τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει η SUPER 

LEAGUE από την έναρξη της λειτουργίας της το 2006. Η πληροφορία αυτή είναι 

δομημένη σε επίπεδο XML.  

  

Η ακριβής δομή της ζητούμενης Ενιαίας Βάσης Δεδομένων θα αποτελέσει 

αντικείμενο ανάλυσης και σχεδιασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος 

έργου, και θα βασιστεί στα υπάρχοντα στοιχεία που συλλέγονται και 

χρησιμοποιούνται από την Super League.  

  

Tα στατιστικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα παρακάτω λεπτομερώς 

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 πέναλτι  

 Αποκρούσεις πέναλτι  

 Καθυστερήσεις  

 Τραυματισμοί χωρίς αντικατάσταση  

 Διακοπές  

 Κατοχή μπάλας  

 



 

  

Επιπλέον, συλλέγονται στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του αγώνα σε ειδικά 

διαμορφωμένο πίνακα που αφορούν παίκτες και ομάδες (π.χ. 100 Συμμετοχές στη Super 

League, 10 γκολ στη Super League κ.ο.κ.).  

  

Η Super League διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) τις παρακάτω ειδικά περιγραφόμενες 

έντυπες καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία σε δύο 

(2) γλώσσες (Ελληνική και Αγγλική) και σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα 

παρακάτω.   

  

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 περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία 

από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και θα εμφανίζει:  

 

 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.  

 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.  

 Τους ομαδικούς δείκτες (μονάδες αξιολόγησης, μαχητικότητα, συντονισμός, 

επιθετική παρουσία, δείκτης αξιολόγησης)  

 Συγκεντρωτική στατιστική αντιπάλων   

 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 νικώνισοπαλιών-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.  

 Συγκεντρωτική κατάσταση διαιτητών (αγώνες, φάουλ, κάρτες)  

  

 

6) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
  

Η ιστοσελίδα, και το προσφερόμενο CMS, θα πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει:  

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών,την 

προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων  



 

  

• Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο 

Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του:  

• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα 

κλπ),  

• τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ),  

• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices),  

• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.  

  

 

7) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Web Hosting)  
  

Η φιλοξενία της ιστοσελίδας (Web Hosting) της SUPER LEAGUE θα πρέπει να εξασφαλίζει 

υψηλή διαθεσιμότητα και εγγυημένες επιδόσεις, μετρήσιμες από τρίτες, ανεξάρτητες, πηγές 

όπως είναι π.χ. το Google Analytics.  

  

Συγκεκριμένα, η SUPER LEAGUE θεωρεί απολύτως απαραίτητα τα παρακάτω:  

 

 Την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου διαθεσιμότητας της τάξης του 99,95 %. Αυτό 

σημαίνει ότι για κάθε αγωνιστική εβδομάδα οι συνολικές περιπτώσεις μη 

διαθεσιμότητας («πτώσης») δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα 10 λεπτά της 

ώρας.  

 Την εξασφάλιση σταθερών και ικανοποιητικών επιδόσεων απόκρισης για τους 

χρήστες.  

 

Ποινικές Ρήτρες που θα τεθούν στην οριστική σύμβαση προς διασφάλισης επιπέδων 

διαθεσμιμότητας.  

  

• Σε περίπτωση κατά την οποία η ιστοσελίδα της Super League παραμένει μη 

διαθέσιμη ή εκτός των συμφωνηθέντων προδιαγραφών ταχύτητας για διάστημα 

μεγαλύτερο των 10 λεπτών συνολικά ανά εβδομάδα, τότε θα καταπίπτει ποινική 

ρήτρα τριάντα (30) ευρώ ανά λεπτό, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.   

• Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα της «πτώσης» υπερβεί τα 15 συνεχόμενα 

λεπτά, τότε θα καταπίπτει συνολική ποινική ρήτρα επτακοσίων (700) ευρώ ανά 

περιστατικό.   

• Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα ή το μέρος της ιστοσελίδας παραμείνει μη διαθέσιμο 

για περισσότερο από μία (1) ώρα, τότε θα καταπίπτει συνολική ποινική ρήτρα τριών 

χιλιάδων ευρώ (3.000) ευρώ ανά περιστατικό.  

   

 

8) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
  

Η  απαιτούμενη Τεχνική Υποστήριξη περιλαμβάνει:   

 Τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων λειτουργίας (bug fixing) της 

ιστοσελίδας,   

 Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του hosting,   



 

  

 Απαραίτητες ενέργειες για την διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας της 

ιστοσελίδας και των mobile εφαρμογών για iOS και Android.   

  

            Επίπεδο απόκρισης τεχνικής υποστήριξης  
  

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας και των mobile εφαρμογών 

απαιτείται υψηλό επίπεδο απόκρισης τεχνικής υποστήριξης.  

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει με δικά του μέσα να επιβλέπει σε πραγματικό χρόνο 

την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και των mobile εφαρμογών και να 

εντοπίζει εγκαίρως οποιαδήποτε δυσλειτουργία είναι εμφανής στους τελικούς 

χρήστες (real-time monitoring).  

• Στην κανονική περίοδο λειτουργίας, όταν δεν υπάρχουν αγώνες σε εξέλιξη, ο 

χρόνος απόκρισης θα πρέπει να είναι εντός 30 λεπτών από την εμφάνιση της 

οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και ο στόχος του χρόνου αποκατάστασης εντός 

60 λεπτών.  

• Κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών, οπότε και υπάρχουν αγώνες σε εξέλιξη, ο 

χρόνος απόκρισης θα πρέπει να είναι εντός 10 λεπτών από την εμφάνιση της 

οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και ο στόχος του χρόνου αποκατάστασης εντός 

30 λεπτών.  

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει τους παραπάνω χρόνους απόκρισης 

και αποκατάστασης σε μία Διαδικασία Απόκρισης σε Τεχνικά Προβλήματα 

την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσει στην SUPER LEAGUE και σε 

οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στην παροχή στατιστικών δεδομένων και 

περιεχομένου που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των 

mobile εφαρμογών  

  

  

Υποχρεώσεις και Ευθύνες. 

 Η ανάδοχος εταιρεία εγγυάται για τη διάθεση προσωπικού και συνεργατών που 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 

πλήρως στις απαιτήσεις της Super League.  

  

  

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   
  

Το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου 

εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ SUPER LEAGUE 2019 

Διαδικασία ανάθεσης  Προθεσμίες  

Ανάρτηση τελικού κειμένου πρόσκλησης ενδιαφέροντος  17/05/2019 

Προθεσμία για την υποβολή προσφορών  24/05/2019 

Αξιολόγηση προσφορών,  διαπραγματεύσεις, επιλογή   29/05/2019                 

      

Υλοποίηση  Διάρκεια  



 

  

Ανάλυση – σχεδιασμός    30 ημερολογιακές ημέρες 

Υλοποίηση - δοκιμές    45 ημερολογιακές ημέρες 

(μετά την ανάλυση-

σχεδιασμό) 

Ασφαλής μετάβαση στη νέα Ιστοσελίδα   15 ημερολογιακές ημέρες 

(μετά την υλοποίηση-

δοκιμές) 

Έναρξη λειτουργίας  15 ημερολογιακές ημέρες 

μετά την ασφαλή 

μετάβαση στη νέα 

ιστοσελίδα  

  

Η Super League διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς το ως άνω 

χρονοδιάγραμμα.  

  

 

ΣΤ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ   
  

 Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στο συγκεκριμένο αίτημα προσφοράς είναι 

άκρως εμπιστευτικές και πρέπει να διαχειριστούν εμπιστευτικά.  Η κοινοποίησή τους  

σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της SUPER LEAGUE, 

απαγορεύεται ρητά.  

 Όλες οι πληροφορίες που θα δοθούν από τον προμηθευτή ως απάντηση στο 

συγκεκριμένο αίτημα προσφοράς, είναι άκρως εμπιστευτικές και θα διαχειριστούν 

εμπιστευτικά.   

 Η κοινοποίησή τους  σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του 

προμηθευτή, απαγορεύεται ρητά.  

 

 

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

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

174, Μαρούσι, ΤΚ 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο «Προσφορά για 

την ανάπτυξη και την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της επίσημης 

Ιστοσελίδας της SUPER LEAGUΕ», το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 24/05/2019 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 την 

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της Super League ή από το Διοικητικό Συμβούλιο 

αυτής.   

 

(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.  

 

(ζ) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 

την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (προθεσμία) υποβολής αυτών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να 

χορηγηθεί παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.   

 

  

(η) Στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθεί και ο 

επισυναπτόμενος πίνακας συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στην υποβληθείσα 

πρόταση.  

  

Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@superleaguegreece.net   

 

 

Θ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

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, 17/05/2019 

    

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League  

  

    

Μηνάς Λυσάνδρου 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
  

Α/Α  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ  

Α  ΓΕΝΙΚΑ  
    

1  Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας, βασισμένη στα ήδη 

υπάρχοντα εικαστικά και περιεχόμενο, και υλοποίηση 

επιμέρους αλλαγών προσθηκών που θα ζητηθούν από 

την Super League κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου.  

    

2  Υλοποίηση κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης  
Περιεχομένου (CMS - Content Management System) το 

οποίο θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό της 

SUPER LEAGUE για την ενημέρωση της Ιστοσελίδας και 

τη διαχείριση του σχετικού περιεχομένου που 

αποτελείται από κείμενα, στατιστικά στοιχεία αγώνων, 

φωτογραφίες και βίντεο.  

    

3  Ολοκλήρωση του υπάρχοντος συστήματος CRM και 
σύνδεση του με το CMS της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να 
προκύψει ένα ενιαίο σύστημα Διαχείρισης των βασικών  

Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Super League (BPM).  

    

4  Υλοποίηση ενιαίας βάσης δεδομένων (Database) για τη 

λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος BPM, CMS 

και Ιστοσελίδας. Στη βάση αυτή θα πρέπει να 

ενσωματωθούν με κατάλληλες διαδικασίες μετάβασης 

(migration) και τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει η 

SUPER LEAGUE  

    

5  

Φιλοξενία της Ιστοσελίδας (Web Hosting) με υψηλή 

διαθεσιμότητα 99,95% και εγγυημένες επιδόσεις, 

μετρήσιμες από τρίτες, ανεξάρτητες, πηγές όπως είναι 

π.χ. το Google Analytics.  

    

6  Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας με 

συμφωνημένο επίπεδο απόκρισης (SLA). Σημειώνεται 

ότι ειδικά κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων 

απαιτείται ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο απόκρισης (SLA), 

καθώς κάθε δυσλειτουργία που είναι ορατή στο κοινό 

επιφέρει μεγάλο πλήγμα στα εμπορικά συμφέροντα της 

SUPER LEAGUE.  

    



 

  

Β  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  
    

7  Κάλυψη του ζητούμενου περιεχόμενου      

8  Δυνατότητα διγλωσσίας περιεχομένου ιστοσελίδας 

(Ελληνικά – Αγγλικά, οι μεταφράσεις θα δοθούν από την 

Superleague)  

    

9  Ενσωμάτωση περιεχομένου αυτοματοποιημένα ή 
χειροκίνητα για την αρχικοποίηση της πύλης.  
Ενσωμάτωση περιεχομένου που θα αντληθεί από την 

τρέχουσα πύλη, και περιεχομένου που θα παραδοθεί σε 

ψηφιακή μορφή.  

    

10  SEO friendly ιστοσελίδα      

11  Υλοποίηση μηχανισμού caching στο περιεχόμενο της 

Ιστοσελίδας για την άμεση φόρτωση περιεχομένου σε 

αυξανόμενη επισκεψιμότητα.  

    

12  Προσθήκη κώδικα Google στην ιστοσελίδα για 

καταγραφή στοιχείων επισκεψιμότητας. (Google 

Analytics, Google Webmaster Tool)  

    

13  Υλοποίηση μηχανισμού εγγραφής/σύνδεσης τελικών 

χρηστών στην ιστοσελίδα. Ο μηχανισμός θα επιτρέπει 

διασύνδεση είτε με username/password είτε μέσω oAuth 

(Facebook, Twitter login).  

    

14  Υλοποίηση φόρμας επικοινωνίας της οποίας οι 

καταχωρήσεις θα εισάγονται στην βάση του CMS και 

της CRM πλατφόρμας.  

    

15  Δυνατότητα επέκτασης όσον αφορά τις ενέργειες που 

εκτελούνται κατά την εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση 

περιεχομένου, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

τροποποίηση του κώδικα του βασικού προϊόντος και 

χωρίς να χρειάζεται να γίνει διαδικασία μετάπτωσης 

δεδομένων.  

    

16  Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων περιεχομένου και 

μεταδεδομένων σε δομημένη μορφή (όπως π.χ. XML, 

excel ή CSV)  

    

17  Να υποστηρίζεται full-text αναζήτηση σε ελληνικά και 

αγγλικά στα περιεχόμενα αρχείων των ακόλουθων 

τύπων: Pdf, Word, Excel, Powerpoint, Html).  

    

18  Επιθυμητές επεκτάσεις και χαρακτηριστικά      

19  Συνεργασία με Πάροχο Στατιστικών Δεδομένων και 

Περιεχομένου. Η Ιστοσελίδα θα έχει τη δυνατότητα να 

τροφοδοτείται σε πραγματικό χρόνο με αποτελέσματα, 

στατιστικά δεδομένα,  και περιεχόμενο που εξασφαλίζει 

η SUPER LEAGUE από τρίτες πηγές. Οι ροές  

δεδομένων είναι συγκεκριμένες και αφορούν τα 

αποτελέσματα των αγώνων, τα στατιστικά, και σχετικό 

οπτικοακουστικό υλικό.  

    



 

  

20  Ανάπτυξη της ιστοσελίδας βασισμένη σε ευρέως 

διαδεδομένα πρότυπα, σύμφωνα με τις βέλτιστες 

πρακτικές. Ανάπτυξη Web Services (XML),  JSON 

κτλ.  

    

21  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει 

τροφοδοσία με νέα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τότε 

η ιστοσελίδα θα εμφανίζει πλήρη λειτουργική εικόνα με 

τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, ενώ θα περιλαμβάνει 

μία υποσημείωση της ώρας της τελευταίας διαθέσιμης 

ενημέρωσης.  

    

Γ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

(CMS - Content Management System)  

    

22  Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να 

δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή να ενημερώσουν τις 

υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να 

απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού. 

    

23  Διαχείριση σελίδων:  

- Δενδρική απεικόνιση της δομής της Ιστοσελίδας  
- Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής 

της (menu, sub-menu)  
- Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών  
- Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή κατοπτρική δομή 

μεταξύ γλωσσών  
- Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG  

(What You See Is What You Get)  
- Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας  

    

24  Ελάχιστες απαιτήσεις CMS:  

- Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική   

- Web-based διαχειριστικό περιβάλλον   

- Διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων - 

 Υποστήριξη τεχνικών 
χαρακτηριστικών  

SEO  

- Δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / 
του look & feel (themes, templates, styles)  

- Αυτόματες φόρμες για εισαγωγή και ενημέρωση 
δεδομένων   

- Υποστήριξη εκδόσεων περιεχομένου.   
- Δυνατότητα check-in, check-out περιεχομένου.  
- Άντληση περιεχομένου από το Microsoft 

Dynamics CRM.  
- Άντληση περιεχομένου από εξωτερικές πηγές..   

    

Δ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (CRM, BPM)  

    

25  Σύνδεση με το νέο CMS της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να 
προκύψει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης  

Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Super League (BPM).  

    

26  Ανάλυση για τον προσδιορισμό των ροών από το νέο 

σύστημα CRM προς το  web site της SUPER LEAGUE 

και αντίστροφα σε συνεργασία με το προσωπικό της 

SUPER LEAGUE.  

    



 

  

27  Κάλυψη των βασικών Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

(Business Processes) της Super League και των 

αντίστοιχων υποδιαδικασιών.  

    

28  Πρόσβαση για καταχώρηση στοιχείων σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες για  20 χρήστες που ανήκουν σε 5 τμήματα  

    

29  Επιθυμητά χαρακτηριστικά εφαρμογής CRM:  

- Δυνατότητα segmentation βάσης επισκεπτών 
ιστοσελίδας.  

- Δυνατότητα αποστολής newsletter.  
- Δυνατότητα αυτοματοποιημένης μαζικής ή 

προσωποποιημένης αποστολής email.  
- Δυνατότητα αυτοματοποιημένης μαζικής 

αποστολής sms.  
- Δυνατότητα reporting από ενέργειες μαζικής 

αποστολής email / sms.  

  

    

Ε  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(Database)  

    

30  Υλοποίηση ενιαίας βάσης δεδομένων (Database) της 

SUPER LEAGUE, στην οποία θα πρέπει να 

ενσωματωθούν και τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτει η 

SUPER LEAGUE από την έναρξη της λειτουργίας της το 

2007.   

    

31  Ανάλυση και σχεδιασμός της δομής την Ενιαίας Βάσης 

Δεδομένων  

    

32  Ενσωμάτωση υπαρχόντων δεδομένων που διαθέτει Η 

Superleague σε ηλεκτρονική μορφή (PDF)   

    

ΣΤ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      

33  Κάλυψη απαιτήσεων ασφάλειας.      

Η  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Web 

Hosting)  

    

34  Εξασφάλιση σταθερών και ικανοποιητικών επιδόσεων      

Θ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ      

36  Επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας της 

ιστοσελίδας και των mobile εφαρμογών και έγκαιρος 

εντοπισμός οποιαδήποτε δυσλειτουργία είναι εμφανής 

στους τελικούς χρήστες (real-time monitoring).  

    

37  Στην κανονική περίοδο λειτουργίας, όταν δεν υπάρχουν 

αγώνες σε εξέλιξη, ο χρόνος απόκρισης θα πρέπει να 

είναι εντός 30 λεπτών από την εμφάνιση της 

οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και ο στόχος του χρόνου 

αποκατάστασης εντός 60 λεπτών.  

    

38  Κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών, οπότε και υπάρχουν 

αγώνες σε εξέλιξη, ο χρόνος απόκρισης θα πρέπει να 

είναι εντός 10 λεπτών από την εμφάνιση της 

οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και ο στόχος του χρόνου 

αποκατάστασης εντός 30 λεπτών.  

    



 

  

39  Διαδικασία Απόκρισης σε Τεχνικά Προβλήματα που θα 

κοινοποιηθεί από τον ανάδοχο στην SUPER LEAGUE, 

και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στην παροχή 

δεδομένων και περιεχομένου που είναι απαραίτητα για 

τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των mobile 

εφαρμογών.  

    

 


