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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Νφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ πξνθχπηεη, φηαλ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα δξνπλ αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, θιείλνπλ κπζηηθή 
ζπκθσλία κε ζηφρν ηε αχμεζε ησλ ηηκψλ ή ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 
γηα αγνξαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα πξνκεζεπηνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθαζίαο 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί ζπρλά βαζίδνληαη ζηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα κηαο δηαδηθαζίαο κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε 
βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο . Οη ρακειέο ηηκέο ή/θαη ηα αλψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα 
είλαη επηζπκεηά, γηαηί θαηαιήγνπλ είηε ζε εμνηθνλφκεζε είηε ζε απειεπζέξσζε πφξσλ γηα ηε 
ρξήζε ηνπο ζε άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο. Μέζσ ηεο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζθνξψλ 
είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ρακειφηεξεο ηηκέο ή θαιχηεξε πνηφηεηα θαη θαηλνηνκία, κφλν 
εθφζνλ ππάξρεη πξαγκαηηθφο/γλήζηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (ήηνη φηαλ ζέηνπλ 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπο κε εηιηθξίλεηα θαη αλεμαξηεζία). Η λφζεπζε ησλ 
δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ δχλαηαη λα απνβεί ηδηαίηεξα επηβιαβήο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ αθνξά ζηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ1. Σέηνηεο ζπκπαηγλίεο αληινχλ 
πφξνπο απφ αγνξαζηέο θαη θνξνινγνχκελνπο, πιήηηνπλ ην δεκφζην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο 
ζηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ππνλνκεχνπλ ηα νθέιε κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. 

Η λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ απνηειεί παξάλνκε πξαθηηθή ζην 
ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ ε αλίρλεπζή ηεο θαη αθνινχζσο ε επηβνιή θπξψζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην δίθαην θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. ε πνιιέο ρψξεο 
ηνπ ΟΟΑ, ε λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα. 

2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη κπζηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ πνιιέο κνξθέο, νη 
νπνίεο φιεο παξαθσιχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αγνξαζηψλ -ζπρλά εζληθψλ θαη ηνπηθψλ 
θπβεξλήζεσλ- λα πξνκεζεχνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. πρλά νη 
αληαγσληζηέο/πξνκεζεπηέο έξρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε ζπκθσλία γηα ην πνηνο ζα ππνβάιιεη 
ηελ επηηπρνχζα πξνζθνξά ζε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαθπξσζεί θαηφπηλ κηαο αληαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Κνηλφ ζηφρν κηαο ηέηνηαο κπζηηθήο ζπκθσλίαο λφζεπζεο 
δηαγσληζκψλ απνηειεί ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο επηηπρνχζαο πξνζθνξάο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 
αχμεζε ηνπ θέξδνπο ησλ επηηπρφλησλ πξνζθνξνδνηψλ.   

Σα ζρέδηα λφζεπζεο δηαγσληζκψλ, ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο πνπ έρνπλ σο ζηφρν 
ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηε δηαλνκή κεηαμχ ησλ ζπλσκνηψλ ησλ πξφζζεησλ θεξδψλ πνπ 
απνθηψληαη σο απνηέιεζκα ηεο πςειφηεξεο ηειηθήο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Γηα παξάδεηγκα, νη 
κεηνδφηεο πνπ ζπκθσλνχλ λα κελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά ή λα ππνβάιινπλ απνηπρνχζα 
πξνζθνξά κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππεξγνιαβίεο ή ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ απφ ηνλ νξηζζέληα σο 
επηηπρφληα κεηνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηξεζνχλ κεηαμχ ηνπο νη εηζπξάμεηο απφ ηελ παξάλνκα  
απνθηεζείζα αθξηβφηεξε πξνζθνξά. Παξφια απηά, νη καθξνρξφληνη δηαθαλνληζκνί λφζεπζεο 
δηαγσληζκψλ επηηξέπνπλ ηελ επηζηξάηεπζε πνιχ πην εμειηγκέλσλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ 

                                                 
1
              ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ νη ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ αληηζηνηρνχλ ζην 15% πεξίπνπ ηνπ 
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αλαδφρσλ, παξαθνινχζεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ παξάλνκσλ θεξδψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
πεξηφδνπ κελψλ ή εηψλ. Η λφζεπζε δηαγσληζκψλ κπνξεί αθφκα λα πεξηιακβάλεη θαη ρξεκαηηθέο 
πιεξσκέο απφ ηνλ νξηζζέληα σο επηηπρφληα κεηνδφηε ζ’ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο 
εκπιεθφκελνπο ζηε ζπκθσλία. Απηή ε επνλνκαδφκελε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε επίζεο ζπρλά 
ζπλδέεηαη κε εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ εηθνληθέο (πςειφηεξεο) πξνζθνξέο2. 

Παξφιν πνπ άηνκα θαη επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα ζπκθσλνχλ γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ 
ζρεδίσλ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ, ζπλήζσο εθαξκφδνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ νξηζκέλεο 
θνηλέο ζηξαηεγηθέο. Οη ηερληθέο απηέο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 
ππνβνιή πξνζθνξάο-θάιπςεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κ’ έλα πιάλν ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ εθ πεξηηξνπήο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο δχλαληαη λα έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηελ θαζηέξσζε επαλαιακβαλφκελσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία κπνξνχλ 
λα αληρλεπηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο αξρέο θαη έηζη λα ππνβνεζήζνπλ 
ηελ απνθάιπςε ζρεδίσλ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. 

 Πποσυοπά-κάλςτη (εικονική πποσυοπά - cover bidding). Η ππνβνιή πξνζθνξψλ-θάιπςεο 
(ε νπνία ελαιιαθηηθά θαιείηαη ζπκπιεξσκαηηθή, θαηά παξαρψξεζε, ελδεηθηηθή ή ζπκβνιηθή) 
απνηειεί ηε ζπρλφηεξε κνξθή πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. Πξνθχπηεη 
φηαλ ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: (1) έλαο αληαγσληζηήο 
ζπκθσλεί λα ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά πνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ 
νξηζζέληα σο επηηπρφληα κεηνδφηε, (2) έλαο αληαγσληζηήο ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά πνπ 
είλαη πνιχ πςειή θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη γλσζηφ φηη δε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, ή (3) έλαο 
αληαγσληζηήο ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά, ε νπνία πεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο, νη νπνίνη, σο 
γλσζηφλ, είλαη κε απνδεθηνί απφ ηνλ αγνξαζηή. Η ππνβνιή εηθνληθήο πξνζθνξάο είλαη 
ζρεδηαζκέλε έηζη, ψζηε λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη επηθξαηνχλ ζπλζήθεο γλήζηνπ 
αληαγσληζκνχ. 

  Καταστολή πποσυοπάρ (bid suppression). Οη ελ ιφγσ πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ ζπκθσλίεο 
κεηαμχ αληαγσληζηψλ, θαηά ηηο νπνίεο κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ λα 
απέρνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή λα απνζχξνπλ κηα ήδε ππνβιεζείζα 
πξνζθνξά, νχησο ψζηε λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ ζπκθσλεζέληνο αλαδφρνπ. 
ηελ νπζία, ε θαηαζηνιή πξνζθνξάο ηζνδπλακεί κε κε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηειηθή 
εμέηαζε. 

 Υποβολή πποσυοπών εκ πεπιτποπήρ (bid rotation). ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, νη 
ζπλσκνηνχζεο εηαηξείεο ζπλερίδνπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, σζηφζν ζπκθσλνχλ λα 
θαζίζηαληαη εθ πεξηηξνπήο αλάδνρνη (ήηνη ππνβάιινληαο εθ πεξηηξνπήο ηε ρακειφηεξε 
νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά). Οη ηξφπνη εθαξκνγήο ησλ ζπκθσληψλ ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ εθ πεξηηξνπήο, πνηθίιινπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλσκφηεο κπνξεί λα επηιέμνπλ 
λα θαηαλείκνπλ ζε θάζε εηαηξία ίζε ρξεκαηηθή αμία απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπκβάζεσλ 
ή λα θαηαλείκνπλ  πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κέγεζνο ηεο θάζε εηαηξείαο.  

                                                 
2
              ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ρξεκαηηθή απηή απνδεκίσζε δηεπθνιχλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο  

πιαζκαηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα ππεξγνιαβία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 
εξγαζίεο απηήο ηεο κνξθήο θαη ην ηηκνιφγην είλαη πιαζηφ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ κπνξεί λα γίλεη 
αθφκε ρξήζε εηθνληθψλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.   
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 Κατανομή αγοπών (market allocation). Οη αληαγσληζηέο θαηακεξίδνπλ ηελ αγνξά, 
ζπκθσλψληαο λα απέρνπλ απφ ηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε νξηζκέλνπο 
πειάηεο ή νξηζκέλεο  γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Οη αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ γηα 
παξάδεηγκα λα απνθαζίζνπλ ηελ θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ ή θαηεγνξηψλ πειαηψλ 
ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο, ψζηε νη αληαγσληζηέο λα κελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά (ή λα 
ππνβάιινπλ απιψο εηθνληθή πξνζθνξά), φζνλ αθνξά ζε ζπκβάζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ 
νξηζκέλε θαηεγνξία ππνςεθίσλ πειαηψλ, νη νπνίνη έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
εηαηξεία. Ωο αληάιιαγκα, ν ελ ιφγσ αληαγσληζηήο δε ζα ζπκκεηάζρεη ζε αληαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πξνο κηα νξηζκέλε θαηεγνξία πειαηψλ πνπ έρνπλ 
θαηαλεκεζεί ζε άιιεο εηαηξείεο-κέξε ηεο ζπκθσλίαο.  

3. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ, ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΠΟΤ ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΖ ΤΜΠΑΗΓΝΗΑ  

Πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα πινπνηήζνπλ κηα επηηπρή ζπκθσλία αζέκηηεο ζχκπξαμεο, πξέπεη λα 
ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή πνξεία δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο, λα 
παξαθνινπζνχλ εάλ νη ππφινηπεο εηαηξείεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, 
θαζψο θαη λα θαζηεξψζνπλ έλα απνηξεπηηθφ ζχζηεκα πνηλψλ γηα ηηο εηαηξείεο εθείλεο πνπ ηελ 
αζεηνχλ. Παξφιν πνπ ζπκπαηγλίεο γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηεο έθβαζεο δηαγσληζκψλ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ ζε νπνηνδήπνηε θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, ζε νξηζκέλνπο ηνκείο είλαη πεξηζζφηεξν 
πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο ελ ιφγσ 
βηνκεραλίαο ή ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ηείλνπλ λα ππνβνεζνχλ ηηο 
πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λφζεπζε δηαγσληζκψλ. Δλδείμεηο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ, νη 
νπνίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία, φηαλ ζπλππάξρνπλ θαη 
θάπνηνη άιινη δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη αξκφδηεο γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο αξρέο νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. Παξά ηελ χπαξμε ελδείμεσλ φηη 
δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά βηνκεραλίαο ή πξντφλησλ εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα ζπκπαηγλίαο, 
εληνχηνηο δελ απαηηείηαη λα ζπλππάξρνπλ φια, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ ηε 
λφζεπζε δηαγσληζκψλ.  

 Μικπόρ απιθμόρ επισειπήσευν. Η λφζεπζε δηαγσληζκψλ είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθχςεη, φηαλ 
έλαο κηθξφο αξηζκφο εηαηξεηψλ παξέρεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν 
αξηζκφο ησλ πσιεηψλ ηφζν πην εχθνιν είλαη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο σο πξνο 
ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ. 

 Μικπή ή καθόλος ππόσβαση. Όηαλ ιίγεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφζθαηα εηζέιζεη ή είλαη 
πηζαλφ λα εηζέιζνπλ ζε κηα αγνξά ιφγσ πςεινχ θφζηνπο, δπζρεξεηψλ ή θαζπζηεξήζεσλ 
ζηελ πξφζβαζε, νη εηαηξείεο πνπ απνηεινχλ κέξνο απηήο ηεο αγνξάο είλαη πξνζηαηεπκέλεο 
απφ ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ αζθνχλ πηζαλνί λένη «εηζεξρφκελνη». Σα ελ ιφγσ 
πξνζηαηεπηηθά εκπφδηα  επλννχλ ηηο απφπεηξεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. 

 Οι σςνθήκερ αγοπάρ. εκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ή δήηεζεο ηείλνπλ λα 
απνζηαζεξνπνηνχλ ηηο ηξέρνπζεο ζπκθσλίεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. Μηα ζηαζεξή, 
πξνβιέςηκε ξνή δήηεζεο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ηείλεη λα  απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζπκπαηγλίαο. 
πγρξφλσο, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο αλαηαξαρήο ή αβεβαηφηεηαο, απμάλνληαη 
θαη ηα θίλεηξα ησλ αληαγσληζηψλ γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηεο έθβαζεο δηαγσληζκψλ, ζηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηπρφλ απψιεηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
απνθνκίδνληαο αζέκηηα θέξδε εθ ηεο ζπκπαηγλίαο. 
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 Βιομησανικέρ ενώσειρ3. Οη βηνκεραληθέο ελψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο λφκηκνη, 
επλννχληεο ηνλ αληαγσληζκφ κεραληζκνί απφ ηα κέιε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ ή 
θιάδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε πξνηχπσλ, θαηλνηνκίαο θαη 
αληαγσληζκνχ. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξεθθιίλνπλ πξνο παξάλνκεο θαη αληη-
αληαγσληζηηθέο ζθνπηκφηεηεο, νη ελ ιφγσ ελψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζηειέρε εηαηξεηψλ, 
ψζηε λα απνθξχςνπλ κπζηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα 
κέζα, δηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαιήμνπλ ζε κία ζπκθσλία λφζεπζεο δηαγσληζκνχ θαη ελ 
ζπλερεία ζα  ηελ πινπνηήζνπλ. 

 Επαναλαμβανόμενη ςποβολή πποσυοπών. Οη αγνξέο θαη’ επαλάιεςε απμάλνπλ ηηο 
πηζαλφηεηεο ζπκπαηγλίαο. Η ζπρλφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ επλνεί ηα κέξε ηεο 
ζπκθσλίαο λα θαηαλείκνπλ ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ηα κέιε ηνπ 
θαξηέι/ηεο ζχκπξαμεο δχλαληαη λα επηβάιινπλ θπξψζεηο ζε θάπνηνλ παξαβάηε ηεο 
ζπκθσλίαο εζηηάδνληαο ζηηο πξνζθνξέο πνπ αξρηθά είραλ πξννξηζηεί γηα εθείλνλ. πλεπψο, 
νη ζπκβάζεηο γηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ είλαη ηαθηηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο ελδέρεηαη λα 
απαηηνχλ εηδηθά εξγαιεία θαη επαγξχπλεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζαξξπλζεί ε ππνβνιή 
πξνζθνξψλ θαηά ζπκπαηγλία.  

 Πανομοιότςπα ή απλά αγαθά ή ςπηπεσίερ. Όηαλ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ 
εκπνξεχνληαη άηνκα ή επηρεηξήζεηο είλαη παλνκνηφηππα ή παξεκθεξή ζε κεγάιν βαζκφ, 
είλαη επθνιφηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα έιζνπλ ζε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία ζρεηηθά κε κηα 
θνηλή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. 

 Λίγα έυρ καθόλος ςποκατάστατα. ε πεξίπησζε πνπ είλαη ιίγα, αλ φρη αλχπαξθηα, ηα 
θαηάιιεια ελαιιαθηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην αγαζφ ή 
ηελ ππεξεζία πνπ αγνξάδεηαη, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο ζηα άηνκα ή ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα λνζεχζνπλ δηαγσληζκνχο, ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν 
αγνξαζηήο έρεη ιίγεο -ή θαζφινπ- ηθαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη 
πξνζπάζεηεο ηνπο γηα αχμεζε ηηκψλ είλαη πηζαλφηεξν λα επηηχρνπλ. 

 Ελάσιστη έυρ καμία τεσνολογική εξέλιξη. Η πεξηνξηζκέλε ή θαη αλχπαξθηε θαηλνηνκία 
αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ πξντφλ ή ππεξεζία επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα έξζνπλ ζε 
ζπκθσλία, ηελ νπνία ζα δηαηεξήζνπλ ζην κέιινλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
              Οη βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο ελψζεηο πεξηιακβάλνπλ άηνκα θαη επηρεηξήζεηο κε θνηλά εκπνξηθά 

ελδηαθέξνληα πνπ ζπκπαξαηάζζνληαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ ή 
επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζθνπψλ. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

Πνιιά είλαη ηα βήκαηα, ζηα νπνία κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ νη αξκφδηεο γηα ηηο δεκφζηεο 
πξνκήζεηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηνλ 
ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο λφζεπζεο ησλ 
δηαγσληζκψλ θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 
ππφςε ηελ εθαξκνγή ησλ αθνινχζσλ κέηξσλ: 

1. ΚΑΛΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΡΗΝ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ην εχξνο ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ αγνξά πξντφλησλ ή/θαη 
ππεξεζηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή,  θαζψο επίζεο θαη ε πιεξνθφξεζε 
ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο πξνκεζεπηέο ησλ πξντφλησλ απηψλ, ζπληζηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα 
ην ζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 
ηεο  βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο/ηηκήο. Η αλάπηπμε αλαγθαίαο ηθαλφηεηαο θαη 
εκπεηξνγλσκνζχλεο εληφο ησλ ηδίσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζπλίζηαηαη ην λσξίηεξν δπλαηφλ. 

 Γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ηεο αγνξάο, απφ ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
πξνκήζεηα, θαζψο θαη ησλ πξφζθαησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηάζεσλ πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. 

 Δμαθξίβσζε ηνπ εάλ ε αγνξά, ζηα πιαίζηα  ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα, 
δηαζέηεη ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, ιφγσ ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη πην πηζαλή ε ζπκπαηγλία1.   

 πιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πηζαλνχο πξνκεζεπηέο, ηα πξντφληα ηνπο, ηηο ηηκέο θαη ην 
θφζηνο ηνπο. Πξνηείλεηαη ε ζχγθξηζε ηηκψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα πξνκεζεηψλ 
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2B), φπνηε είλαη δπλαηφλ2. 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πξφζθαηεο αιιαγέο ζηηο ηηκέο. Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 
ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο ζε γεηηληάδνπζεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο θαη ηηο ηηκέο πηζαλψλ 
ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ. 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ζε παιηφηεξεο πξνζθνξέο γηα ηα ίδηα ή παξφκνηα 
πξντφληα. 

 πληνληζκφο κε άιινπο πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη πειάηεο πνπ έρνπλ πξφζθαηα 
πξνκεζεπηεί παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αγνξάο 
θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. 

 ηελ πεξίπησζε κίζζσζεο ησλ ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ εθηίκεζε ηηκψλ 
θαη θφζηνπο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε εθ κέξνπο ηνπο ππνγξαθή ζπκθσληψλ ερεκχζεηαο.  

                                                 
1
              Βι. παξαπάλσ: «ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΤ 

ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΗ ΤΜΠΑΙΓΝΙΑ».   
 
2
              Ο φξνο Business-to-Business (B2B) ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά γηα ηελ πεξηγξαθή 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ.  
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2. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ 
ΣΟΥΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΓΤΝΑΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΗΟΓΟΣΧΝ ΤΠΟ 
ΓΝΖΗΔ ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ  

Ο απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο κπνξεί λα εληζρπζεί, εθφζνλ έλαο επαξθήο αξηζκφο 
αμηφπηζησλ κεηνδνηψλ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 
έρνληαο θίλεηξα λα δηαγσληζηεί γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ δχλαηαη λα δηεπθνιπλζεί, εάλ νη αξκφδηεο 
αξρέο πξνβνχλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζε θαζνξηζκφ 
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ δε ζα πεξηνξίδνπλ αδηθαηνιφγεηα ηνλ αληαγσληζκφ, ζε  
ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιιεο πεξηνρέο ή ρψξεο 
ή ζηε δεκηνπξγία θίλεηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, αθφκα θαη αλ απηέο δε 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο. 

 Απνθπγή κε αλαγθαίσλ πεξηνξηζκψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 
κεηνδνηψλ. Καζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ 
αλαινγηθφηεηα σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο δεκφζηαο πξνκήζεηαο. 
Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν θαζνξηζκφο ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηνπλ εκπφδηα ζηε 
ζπκκεηνρή, φπσο πεξηνξηζκνί σο πξνο ην κέγεζνο, ηε ζχζηαζε ή ηε θχζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. 

 εκεησηένλ φηη ε απαίηεζε πςειψλ ρξεκαηηθψλ εγγπήζεσλ απφ ηνπο κεηνδφηεο, σο 
πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά σο πξνο 
ηε ζπκκεηνρή κηθξφηεξσλ -θαηά η’ άιια ηθαλψλ- κεηνδνηψλ ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. Δάλ είλαη δπλαηφλ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά πνζά 
απνθιεηζηηθά ζην χςνο πνπ είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο ζηφρνο πνπ 
ζέηεη ε απαίηεζε ηεο εγγχεζεο. 

 Μείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ζπκκεηνρή μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία δεκνζίσλ 
πξνκεζεηψλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

 ηελ έθηαζε ηνπ δπλαηνχ, ε επηινγή ησλ κεηνδνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
αθνξά ζε δεκφζηεο πξνκήζεηεο  ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν λα απνθεχγνληαη 
πξαθηηθέο ζπκπαηγλίαο κεηαμχ κηαο πξνεπηιεγκέλεο νκάδαο ππνςεθίσλ θαη λα απμεζεί ε 
αβεβαηφηεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
κεηνδνηψλ. εκαληηθφ είλαη, επίζεο, λα απνθεχγεηαη ε κεζνιάβεζε κεγάινπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο κεηαμχ επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηαθχξσζεο, θαζψο ην γεγνλφο απηφ 
ελδέρεηαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ζπκπαηγλίαο.  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο. Απηφ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο: 

 ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ  αλαθνξηθά κε ηα ζρεηηθά 
ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πξντφληα (π.ρ. κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, θνηλφ 
ηχπν εξσηήζεσλ θ.η.ι.)3. 

                                                 
3
              Ο εμνξζνινγηζκφο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξνζθνξάο, σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα απνηξέπεη ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο απφ ην λα θαηαβάιινπλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (επηιερζείζα δηαδηθαζία, πνζφηεηεο πξνκεζεηψλ, ρξνληθφο 
πξνγξακκαηηζκφο). 
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 Σε ζπζηεκαηνπνίεζε πξνζθνξψλ θαηά θαηεγνξίεο (π.ρ. δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 
δεκφζησλ πξνκεζεηψλ), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε «δηαζπνξά» ηνπ παγίνπ θφζηνπο 
πξνεηνηκαζίαο ηεο πξνζθνξάο. 

 ηελ ηήξεζε επίζεκσλ θαηαιφγσλ εγθξηζέλησλ αλαδφρσλ ή ηε πηζηνπνίεζε απφ 
επηζήκνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

 ηε παξνρή επαξθνχο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή απφ 
ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πξνζθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, εμεηάζηε ηε δπλαηφηεηα ζεκαληηθά 
έγθαηξεο δεκνζίεπζεο ιεπηνκεξεηψλ γηα έξγα αγσγψλ ζσιελψζεσλ κέζσ εκπνξηθψλ 
θαη επαγγεικαηηθψλ εθεκεξίδσλ, δηθηπαθψλ ηφπσλ ή πεξηνδηθψλ. 

 ηε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, εάλ ππάξρεη ε  
δπλαηφηεηα.  

 Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ, επηηξέςηε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα νξηζκέλα ηκήκαηα ή 
αληηθείκελα ηεο ίδηαο ζχκβαζεο ή γηα ζπλδπαζκνχο απηψλ, έλαληη πξνζθνξψλ κφλν γηα ην 
ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο4.  Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξσλ ζπκβάζεσλ, 
εληνπίζηε ηα αληηθείκελα εθείλα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα ήηαλ ειθπζηηθά θαη θαηάιιεια γηα 
επηρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. 

 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν απνθιεηζκφο ησλ κεηνδνηψλ απφ κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο ή ε 
άκεζε δηαγξαθή ηνπο απφ κηα ιίζηα πξνζθνξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ απνηχρνπλ λα 
ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε πξφζθαην δηαγσληζκφ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο επειημίαο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ 
ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ηίζεηαη απαίηεζε γηα 
πέληε κεηνδφηεο θαη ηειηθά κφλν ηξεηο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ηφηε είλαη 
πξνηηκφηεξν λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν δηαθχιαμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάκεζα ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο, παξά επαλαππνβνιήο πξνζθνξψλ, γεγνλφο πνπ ζα 
θαηαδείμεη αθφκα εληνλφηεξα ηελ έιιεηςε αληαγσληζκνχ. 

3. ΑΦΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΖ 
ΠΡΟΒΛΔΦΗΜΟΣΖΣΑ 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ αλαθνξάο (terms of reference - TOR) απνηειεί 
έλα ζηάδην ηνπ θχθινπ ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, ην νπνίν είλαη επάισην ζε κεξνιεςία, απάηε 
θαη δηαθζνξά. Οη πξνδηαγξαθέο (φξνη αλαθνξάο - TOR) ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεξνιεςία. Θα πξέπεη λα  είλαη μεθάζαξεο, θαηαλνεηέο, αιιά φρη 
κεξνιεπηηθέο. Ωο γεληθή αξρή, πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηεζέληα ζηφρν θαη φρη ζηνλ ηξφπν επίηεπμήο απηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 
ελζαξξπλζνχλ νη θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη ζα βειηησζεί ε ζρέζε πνηφηεηαο/ηηκήο. Ο ηξφπνο, κε ηνλ 
νπνίν έρνπλ ζπληαρζεί νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ θαη 

                                                 
4
              Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επίζεο φηη, ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο 

εθαξκνγήο, ε ηερληθή ηνπ «δηαρσξηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ» (π.ρ. κ’ έλαλ εχθνια πξνβιέςηκν 
ηξφπν) ελδέρεηαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλσκφηεο (ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 
θαηαξηίζεη κπζηηθέο ζπκθσλίεο) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 
ηνπο. 
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ηνλ ηχπν ησλ δπλεηηθψλ αλαδφρσλ πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 
θαη σο εθ ηνχηνπ επεξεάδεη ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Όζν πην ζαθείο είλαη νη 
απαηηήζεηο ηφζν πην θαηαλνεηέο ζα γίλνπλ απφ ελδερφκελνπο πξνκεζεπηέο, ελψ παξάιιεια ζα 
απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Ωζηφζν, ε 
ζαθήλεηα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ πξνβιεςηκφηεηα. Όζν πην πξνβιέςηκν είλαη ηo 
πξφγξακκα δεκφζησλ πξνκεζεηψλ θαη φζν παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο νη πνζφηεηεο πνπ έρνπλ 
αγνξαζηεί ή πσιεζεί, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπθνιχλεηαη ε ζπκπαηγλία. Αληηζέησο, ε πςειφηεξε 
αμία ηεο ζχκβαζεο θαη ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα επθαηξηψλ γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο απμάλνπλ ηα 
θίλεηξα ησλ κεηνδνηψλ γηα λα επηδνζνχλ ζε αληαγσληζκφ. 

 Μέξηκλα γηα ηε κεγαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ ζαθήλεηα σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη αλεμάξηεηνο 
έιεγρνο ησλ πξνδηαγξαθψλ  πξηλ ηελ ηειηθή έθδνζε, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κε βεβαηφηεηα φηη 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα, ψζηε λα κελ 
θαηαιείπνληαη πεξηζψξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ-θιεηδηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε. 

 Υξήζε πξνδηαγξαθψλ απφδνζεο θαη αλαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ, έλαληη απιήο 
πεξηγξαθήο ηνπ πξντφληνο. 

 Απνθπγή έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα φζν δηάζηεκα ε ζχκβαζε βξίζθεηαη αθφκε ζηα 
αξρηθά ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ: ν θαηαλνεηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 
αγνξαζηηθήο αλάγθεο απνηειεί ην θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία δεκφζηαο 
πξνκήζεηαο. ηηο ζπάληεο εθείλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ δε κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, 
απαηηείζηε απφ ηνπο κεηνδφηεο λα  παξαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο αλά ηηκή κνλάδαο. Η ελ 
ιφγσ ηηκή κπνξεί λα εθαξκνζηεί, αθφηνπ γλσζηνπνηεζνχλ νη πνζφηεηεο. 

 Καζνξίζηε ηηο πξνδηαγξαθέο ζαο, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο 
ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ή βάζεη φξσλ επηδφζεσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, φπνηε 
απηφ είλαη δπλαηφ. Η χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ή θαηλνηφκσλ πεγψλ πξνκεζεηψλ θαζηζηά 
δπζθνιφηεξε ηελ πξνζθπγή ζε πξαθηηθέο ζπκπαηγλίαο. 

 Απνθπγή ηεο πξνβιεςηκφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο: εμέηαζε ηεο 
δπλαηφηεηαο ζπλάζξνηζεο ή δηαρσξηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
κεγέζνπο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ πξνζθνξψλ. 

 πλεξγαζία κε άιινπο πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη πξνζθπγή ζηελ απφ θνηλνχ 
πξνκήζεηα. 

 Απνθπγή παξνπζίαζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κε παλνκνηφηππεο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα 
θαηαλεκεζνχλ εχθνια κεηαμχ αληαγσληζηψλ. 

4. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ 
ΣΟΥΟ ΣΟΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΟΓΟΣΧΝ  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα πξέπεη λα 
είλαη ελήκεξεο γηα ηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηε ζπκπαηγλία. Η απνδνηηθφηεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ζα εμαξηεζεί απφ ην πηνζεηεζέλ κνληέιν ππνβνιήο 
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πξνζθνξψλ, θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. Οη πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο ζεσξνχληαη απνιχησο απαξαίηεηεο, ψζηε κία άξηηα 
δηαδηθαζία δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Απαηηείηαη 
ζπκκφξθσζε πξνο απηέο κ’ έλαλ ηζνξξνπεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κελ δηεπθνιχλνπλ ηε 
ζπκπαηγλία κέζσ δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ πέξαλ ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γπζηπρψο, δελ 
πθίζηαηαη έλαο εληαίνο θαλφλαο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πιεηζηεξηαζκνχ ή ελφο κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη 
ζηελ θάζε πεξίπησζε. Όπνπ είλαη δπλαηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

 Πξφζθιεζε ελδηαθεξνκέλσλ πξνκεζεπηψλ ζε δηάινγν κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά κε 
ηηο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελ ιφγσ επθαηξίαο γηα δεκφζηα πξνκήζεηα.  
Ωζηφζν, θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη νη ζπλαλαζηξνθέο κεηαμχ ησλ ελδερφκελσλ 
πξνκεζεπηψλ κέζσ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ.   

 Πεξηνξηζκφο φζν είλαη δπλαηφλ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κεηνδνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ5. Οη αλνηρηνί δεκφζηνη δηαγσληζκνί δηεπθνιχλνπλ ηελ 
επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή  κελπκάησλ κεηαμχ ησλ κεηνδνηψλ. Η απαίηεζε ηεο 
απηνπξφζσπεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο παξέρεη ηελ επθαηξία γηα κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία 
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη γηα θιείζηκν ζπκθσληψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, γηα 
παξάδεηγκα, κε ηε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο κεηνδφηεο θαηά ηε 
ρξνληθή ζηηγκή έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δεκνζίσλ πξνζθνξψλ. 

 Καηά ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη θαη λα απνθεχγεηαη ε γλσζηνπνίεζε 
επαίζζεησλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θάηη ηέηνην επλνεί γηα ην κέιινλ  ηε 
δηακφξθσζε ζρεδίσλ λφζεπζεο δηαγσληζκψλ.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ιφγνη αλεζπρίαο γηα πηζαλή ζπκπαηγλία ιφγσ ησλ 
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο ή ηνπ πξντφληνο, είλαη πξνηηκφηεξν, αλ είλαη δπλαηφ, 
λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία  ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ κε ηελ επηθξάηεζε ηεο 
πξνζθνξάο κε ηελ επλντθφηεξε ηηκή (first-price sealed bid auction) παξά απηή ηεο 
αληίζηξνθεο δεκνπξαζίαο (reverse auction).   

 πληζηάηαη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε εάλ άιιεο κέζνδνη ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
πέξαλ ησλ δηαγσληζκψλ κε πξνζθνξέο ελφο ζηαδίνπ (single stage tenders) πνπ βαζίδνληαη 
πξσηαξρηθά ζηελ ηηκή, ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ έλα πην απνδνηηθφ απνηέιεζκα. Άιιεο 
θαηεγνξίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο απνηεινχλ ε ππνβνιή 
πξνζθνξψλ θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο (negotiated tenders)6 θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην 

                                                 
5
              Δάλ, γηα παξάδεηγκα, νη κεηνδφηεο πξέπεη λα πξνβνχλ ζε κηα απηνςία ρψξνπ, είλαη πξνηηκφηεξν 

λα απνθεπρζεί ε ζπλάζξνηζή ηνπο ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. 
 
6
              ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο (negotiated tenders), ε 

αλαζέηνπζα αξρή ζέηεη έλα επξχηεξν ζρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα νη κεηνδφηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο κε ηνλ πξνκεζεπηή,  θαηαιήγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηνλ θαζνξηζκφ ηηκήο. 
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(framework-agreements)7.  

 Υξήζε ηεο κέγηζηεο νξηαθήο ηηκήο, κφλν εάλ απηή βαζίδεηαη ζε πιήξε έξεπλα αγνξάο, γηα 
ηελ νπνία νη αξκφδηεο  αξρέο είλαη πεπεηζκέλεο φηη είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή. Η νξηαθή 
ηηκή δελ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη, αιιά λα παξακέλεη εκπηζηεπηηθή ζην θάθειν ή λα 
θαηαηίζεηαη ζε άιιε δεκφζηα αξρή. 

 Πξνζνρή απαηηείηαη φζνλ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ 
ζπκβνχινπο βηνκεραλίαο, θαζφηη είλαη πηζαλφ  λα έρνπλ εδξαηψζεη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο 
κε κεκνλσκέλνπο κεηνδφηεο. Αληηζέησο,  ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ησλ 
ζπκβνχισλ γηα ηε ζαθή πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ/πξνδηαγξαθψλ, αιιά ελ ζπλερεία ε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ίδηα κέζα (in-house). 

 Όηαλ θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ, απαηηείζηε νη πξνζθνξέο λα θαηαηίζεληαη αλψλπκα (π.ρ. 
αλαγλψξηζε ησλ κεηνδνηψλ κε αξηζκνχο θαη ζχκβνια) θαη επηηξέςηε ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξψλ κέζσ ηειεθψλνπ ή ηαρπδξνκείνπ. 

 Η γλσζηνπνίεζε ή ν κε αλαγθαίνο πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνδνηψλ ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 

 Πξέπεη λα απαηηείηαη απφ ηνπο κεηνδφηεο λα γλσζηνπνηνχλ θάζε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 
αληαγσληζηέο ηνπο. πληζηάηαη λα απαηηείηαη ε ππνγξαθή απφ ηνπο κεηνδφηεο ελφο 
Πηζηνπνηεηηθνχ Αλεμαξηεζίαο θαηά ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificate of 
Independent Bid Determination)8.  

 Απαηηείζηε απφ ηνπο κεηνδφηεο λα γλσζηνπνηνχλ εμαξρήο εάλ έρνπλ πξφζεζε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξγνιάβνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνδνο  
θαηακεξηζκνχ ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ κεηνδνηνχλησλ  εθείλσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε λφζεπζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ.  

                                                 
7
              ηελ πεξίπησζε ζπκθσληψλ-πιαηζίνπ (framework-agreements), ε αλαζέηνπζα αξρή δεηά απφ 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. είθνζη) λα ππνβάιινπλ ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαιιειφηεηάο 
ηνπο αλαθνξηθά κε παξάγνληεο πνηφηεηαο, φπσο π.ρ. εκπεηξία, πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θ.η.ι., 
θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη έλαλ κηθξφ αξηζκφ κεηαμχ απηψλ (π.ρ. πέληε κεηνδφηεο), ψζηε λα 
εληαρζνχλ ζην πιαίζην -νη κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαηακεξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαηά πξψην 
ιφγν βάζεη αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο ή απνηεινχλ ην αληηθείκελν επφκελσλ «κηθξψλ» 
δηαγσληζκψλ, κε θαζέλαλ απφ ηνπο κεηνδφηεο λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ηηκήο αλαθνξηθά κε ηελ 
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.   

 
8
              Σν Πηζηνπνηεηηθφ Αλεμαξηεζίαο θαηά ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificate of Independent 

Bid Determination) απαηηεί απφ ηνπο κεηνδφηεο λα  γλσζηνπνηήζνπλ θάζε νπζηψδεο ζηνηρείν 
αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κε αληαγσληζηέο ηνπο  πνπ άπηεηαη ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ κε γλήζηεο, πιαζηέο/θαηαρξεζηηθέο ή θαηά 
ζπκπαηγλία πξνζθνξέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα εμαιεηθζεί ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα 
πξφζζεηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ θάζε κεηνδφηε κηα δήισζε ή κία πηζηνπνίεζε φηη ε 
ππνβιεζείζα πξνζθνξά είλαη γλήζηα, κε πξντφλ ζπκπαηγλίαο θαη έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξφζεζε 
απνδνρήο ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο. Θα κπνξνχζε λα ιεθζεί επίζεο ππφςε ε 
απαίηεζε ιήςεο ηεο ππνγξαθήο ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ κε εμνπζία εθπξνζψπεζεο  ηεο 
επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε επηβνιή εηδηθψλ πνηλψλ γηα πιαζηέο ή αλαθξηβείο δειψζεηο. 
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 Γεδνκέλνπ φηη ε ππνβνιή θνηλήο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνδνο γηα ηνλ 
θαηακεξηζκφ ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ λνζεπφλησλ ην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή, φζνλ αθνξά ζε θνηλέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη απφ επηρεηξήζεηο,  ζηηο 
νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο ή πξφζηηκα γηα ζπκπαηγλία απφ ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ. 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ή ζπκπαηγλία πξνέθπςε ζην 
πιαίζην άιισλ αγνξψλ, αθφκε θαη αλ νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο μερσξηζηψλ πξνζθνξψλ. 

 πκπεξίιεςε ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο κηαο πξνεηδνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο 
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
ζαο ζε πεξίπησζε λφζεπζεο δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ, π.ρ. αλαζηνιή 
ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, άιιεο 
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε ζπλσκφηεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην Πηζηνπνηεηηθφ 
Αλεμαξηεζίαο θαηά ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificate of Independent Bid 
Determination), ε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε θαη 
νπνηεζδήπνηε θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Δπηζήκαλζε ζηνπο κεηνδφηεο φηη θάζε αμίσζε αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εηζξνψλ,  ε νπνία ζα 
πξνθαιεί ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζα ππνβάιιεηαη ζε εμνλπρηζηηθφ έιεγρν9.  

 Δάλ, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκφζηαο πξνκήζεηαο 
θαηαθχγεηε ζηε ζπλδξνκή εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη απηνί 
έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, φηη ζα ππνγξάςνπλ ζπκθσλίεο ππνρξέσζεο 
ερεκχζεηαο θαη φηη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζρεηηθά, αλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπο 
αλάξκνζηε αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ή πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

5. ΠΡΟΔΚΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Σα θξηηήξηα επηινγήο ζην ζχλνιφ ηνπο επεξεάδνπλ ηελ έληαζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 
αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η απφθαζε αλαθνξηθά κε ην πνηα 
θξηηήξηα επηινγήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ είλαη κφλν ζεκαληηθή γηα ην ηξέρνλ έξγν, αιιά θαη γηα 
ηε δηαηήξεζε κηαο νκάδαο πηζαλψλ αμηφπηζησλ κεηνδνηψλ κε ζπλερηδφκελν ελδηαθέξνλ γηα 
ππνβνιή πξνζθνξψλ ζε κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο. Δίλαη ζπλεπψο ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί 
ην φηη ε πνηνηηθή δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηα θξηηήξηα θαηαθχξσζεο ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα κελ απνζαξξχλνληαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην αμηφπηζηνη κεηνδφηεο,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δεκφζηαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν αληίθηππνο πνπ ζα έρεη κειινληηθά ε επηινγή θξηηεξίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ. 

 Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηνδνηψλ κε θξηηήξηα δηάθνξα απφ ηελ ηηκή -π.ρ. πνηφηεηα 
πξντφληνο, ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (post-sale services) θ.η.ι.- απηά ζα πξέπεη λα 
πεξηγξάθνληαη θαη λα ζηαζκίδνληαη επαξθψο εθ ησλ πξνηέξσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζνχλ ακθηζβεηήζεηο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Με ζσζηνχο ρεηξηζκνχο 

                                                 
9
              Σπρφλ απμήζεηο ηνπ θφζηνπο θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 

πξνζεθηηθφ έιεγρν, δηφηη ελδέρεηαη λα απνηεινχλ πξνθάιπκκα γηα δηαθζνξά θαη δσξνδνθία. 



 
 

12 

 

ηα θξηηήξηα απηά δχλαληαη λα επηβξαβεχζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε 
κείσζε ηνπ θφζηνπο, ελψ  παξάιιεια πξνσζνχλ κηα αληαγσληζηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Ο 
βαζκφο γλσζηνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ ζηάζκηζεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε  ηεο δηαδηθαζίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κεηνδνηψλ γηα ηνλ κεηαμχ 
ηνπο ζπληνληζκφ ησλ πξνζθνξψλ. 

 πληζηάηαη ε απνθπγή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ππέξ κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο ή θαηεγνξίαο πξνκεζεπηψλ. 

 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεξνιεπηηθή ζηάζε ππέξ ησλ ήδε θαηεζηεκέλσλ αλαδφρσλ.10 Η 
δηαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξνπ βαζκνχ αλσλπκίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη πηζαλφ λα απνδπλακψζεη ηελ πξνλνκηαθή ζέζε ηνπ 
θαηεζηεκέλνπ αλαδφρνπ.  

 Πξέπεη, επίζεο, λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ελφο 
αξρείνπ επηδφζεσλ. Όπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ, πξνηηκήζηε ηελ  εμέηαζε άιιεο ζρεηηθήο 
εκπεηξίαο. 

 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηάζπαζε ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ κε 
παλνκνηφηππεο πξνζθνξέο. Θα πξέπεη αθελφο λα εμεηάδνληαη νη ιφγνη χπαξμεο 
παλνκνηφηππσλ πξνζθνξψλ θαη αθεηέξνπ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα εμεηάδεηαη ην 
ελδερφκελν επαλέθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ ή λα θαηαθπξψλεηαη ε 
ζχκβαζε ζ’ έλαλ κφλν πξνκεζεπηή. 

 Δθφζνλ δηαπηζησζεί θάπνην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ή ηηο πξνζθνξέο, πξέπεη λα 
δηεμάγεηαη ζρεηηθή έξεπλα, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζπδεηήζεηο 
γηα ηα σο άλσ δεηήκαηα κε ηνπο κεηνδφηεο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. 

 ε θάζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην είλαη ζχκθσλν κε ηηο λνκηθέο επηηαγέο πνπ δηέπνπλ ηηο 
αλαθνηλψζεηο θαηαθχξσζεο, ηεξήζηε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 
ηεο πξνζθνξάο θάζε εηαηξείαο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηελ  εθπαίδεπζε 
φζσλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξνεηνηκαζία, 
πξνυπνινγηζκφο θ.η.ι.) ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ερεκχζεηαο. 

 Γηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη ην απνηέιεζκα ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ ζπλάδεη κε ηηο 
ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ.  

6. ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 
ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ 
ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 
Η επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ζεσξείηαη ζεκειηψδεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ ζηειερψλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 
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             Με ηνλ φξν θαηεζηεκέλνο αλάδνρνο λνείηαη ε επηρείξεζε, ε νπνία επί ηνπ παξφληνο  πξνκεζεχεη 
ηε δεκφζηα δηνίθεζε κε αγαζά ή ππεξεζίεο, ηεο νπνίαο ε ζχκβαζε πιεζηάδεη ζηε ιήμε ηεο.  
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ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Οη πξνζπάζεηεο γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε 
ηεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηνξηθνχ αξρείνπ 
ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, 
ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ηε δηελέξγεηα αλαιχζεσλ ζε 
ζηνηρεία πξνζθνξψλ. Σν γεγνλφο απηφ βνεζά ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο (θαη ηηο Αξρέο 
Αληαγσληζκνχ) σο πξνο ηελ δηάγλσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. εκεησηένλ φηη ε 
λφζεπζε δηαγσληζκνχ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ δε γίλεηαη απαξαίηεηα αληηιεπηή απφ ηα 
απνηειέζκαηα κηαο κεκνλσκέλεο  δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. πρλά κηα ζπκπαηγλία 
απνθαιχπηεηαη, κφλν αθφηνπ εμεηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ δηαδηθαζηψλ 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 Τινπνίεζε ελφο ηαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηε 
λφζεπζε δηαγσληζκψλ θαη ηελ αλίρλεπζε θαξηέι, κε ηε ζπλδξνκή ηεο αξκφδηαο Αξρήο 
Αληαγσληζκνχ ή εμσηεξηθψλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ. 

 Απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά παιηφηεξσλ δηαγσληζκψλ (π.ρ. 
απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, φπσο ην πξντφλ πνπ αγνξάζηεθε, ε πξνζθνξά ηνπ θάζε 
ζπκκεηέρνληα θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ). 

 Πεξηνδηθή αλαζθφπεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ δηαγσληζκψλ γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο θαη πξνζπάζεηα δηαθξίβσζεο ππφπησλ επαλαιακβαλνκέλσλ πξνηχπσλ 
ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα ζε βηνκεραλίεο επάισηεο ζηε ζπκπαηγλία11. 

 Τηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο πεξηνδηθήο αλαζθφπεζεο ησλ δηαγσληζκψλ. 

 Γηελέξγεηα ζπγθξηηηθψλ ειέγρσλ κεηαμχ θαηαιφγσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ απιψο 
ππνβάιιεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη πξνζθνξέο, κε 
ζηφρν ηε δηαπίζησζε πηζαλψλ ηάζεσλ, φπσο απφζπξζε πξνζθνξψλ θαη ρξήζε 
ππεξγνιάβσλ. 

 πλεληεχμεηο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ δελ ππνβάιινπλ πιένλ πξνζθνξέο ζε δηαγσληζκνχο 
θαη κε επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ. 

 Καζηέξσζε ελφο κεραληζκνχ ππνβνιήο παξαπφλσλ, πξνθεηκέλνπ λα  δηαβηβάδνληαη νη 
αλεζπρίεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δεηήκαηα αληαγσληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα 
δηεπθξηλίδεηαη κε ζαθήλεηα ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην γξαθείν ζην νπνίν πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ηα παξάπνλα (θαη λα παξέρνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο) θαη λα 
δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν ερεκχζεηαο. 

 Υξήζε κεραληζκψλ, φπσο ελφο ζπζηήκαηνο εηδνπνίεζεο (whistleblower system), κε ζηφρν  
ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ απφ επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο ηνπο. Δμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ δεκνζίεπζεο αηηήκαηνο ζηα κέζα 
ελεκέξσζεο πξνζθαιψληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 
πιεξνθνξίεο γηα πηζαλή ζπκπαηγλία. 
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             Βι. παξαπάλσ: «ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΤ 
ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΗ ΤΜΠΑΙΓΝΙΑ» 
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 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εζληθή πνιηηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηείθεηαο12, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη, θαη επαλεμέηαζε ηεο πνιηηηθήο αλαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο πξνο ππνβνιή 
πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη δηαπηζησζεί ζπκπαηγλία, πξνθεηκέλνπ λα 
θαζνξηζηεί αλ απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ εζληθή πνιηηηθή επηείθεηαο. 

 Καζηέξσζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ή ζα απαηηνχλ απφ ηα ζηειέρε 
ησλ ηηο αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα αλαθέξνπλ χπνπηεο δειψζεηο ή ζπκπεξηθνξέο ζηηο Αξρέο 
Αληαγσληζκνχ, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ εζσηεξηθή ειεγθηηθή νκάδα ή ειεγθηή ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ζέζπηζεο θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε 
ησλ ζηειερψλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

 Καζηέξσζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αξρή Αληαγσληζκνχ (π.ρ. δεκηνπξγία ελφο 
κεραληζκνχ επηθνηλσλίαο, θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηηο αλαζέηνπζεο 
αξρέο θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ησλ ηειεπηαίσλ κε  ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ, θ.η.ι.). 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12

             Οη πνιηηηθέο απηέο παξέρνπλ γεληθά αζπιία έλαληη ηεο ιήςεο λνκηθψλ κέηξσλ ζηελ επηρείξεζε 
πνπ πξψηε ζα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζα νκνινγήζεη ηελ εκπινθή ηεο ηδίσο ζε 
παξάλνκεο ζπκπξάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο 
πξνζθνξψλ, θαη ε νπνία ζα ζπκθσλεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αξρή Αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα 
ησλ απφ απηή δηεμαγφκελσλ εξεπλψλ.  
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΖΜΔΗΧΝ ΠΡΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΗΥΝΔΤΖ 
ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

Οη ζπκθσλίεο  γηα ηε λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ είλαη πνιχ δχζθνιν 
λα αληρλεπηνχλ, θαζψο νη δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά βάζε κε κπζηηθφηεηα. ηηο 
βηνκεραλίεο σζηφζν, ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη ζπρλά θαηλφκελα ζπκπαηγλίαο, πξνκεζεπηέο 
θαη αγνξαζηέο ίζσο έρνπλ ππφςε ηνπο καθξνρξφληεο ζπλσκνζίεο λφζεπζεο δηαγσληζκψλ. ηηο 
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ζηνηρείσλ, φπσο 
αζπλήζηζηεο πξνζθνξέο ή ηξφπνη ηηκνιφγεζεο ή θάπνηα πξάμε ή δήισζε ηνπ παξφρνπ. 
Δπαγξχπλεζε απαηηείηαη ηφζν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε 
ζχκβαζεο δεκφζηαο πξνκήζεηαο φζν θαη θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα αγνξάο. 

 

1. ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ 
ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Κάπνηα πξφηππα θαη πξαθηηθέο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαίλεηαη λα κε ζπκβαδίδνπλ κε κηα 
αληαγσληζηηθή αγνξά θαη ππνδειψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λφζεπζεο δηαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν 
απηφ, πξέπεη λα γίλεηαη έξεπλα γηα ηδηφηππα επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζε 
ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη κε ηε ζπρλφηεηα, 
κε ηελ νπνία απηέο θεξδίδνπλ ή ράλνπλ πξνζθνξέο. Η ππεξγνιαβία θαη νη κε γλσζηνπνηεζείζεο 
πξαθηηθέο θνηλνπξαμηψλ κπνξνχλ επίζεο λα θηλήζνπλ ηηο ππνςίεο.  

 Ο ίδηνο πξνκεζεπηήο είλαη ζπλήζσο ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 Τπάξρεη γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηηπρνπζψλ πξνζθνξψλ. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 
ππνβάινπλ πξνζθνξέο πνπ επηηπγράλνπλ κφλν ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 Σαθηηθνί κεηνδφηεο δελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε δηαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν ζα ήηαλ 
αλακελφκελν λα ζπκκεηέρνπλ, ελψ ζπλερίδνπλ παξάιιεια λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε 
άιινπο δηαγσληζκνχο. 

 Κάπνηνη πξνκεζεπηέο αλαπάληερα απνζχξνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

 Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζπλερψο πξνζθνξέο, φκσο πνηέ δελ επηηπγράλνπλ. 

 Κάζε επηρείξεζε θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηε ζεηξά ηεο σο πξνο ηελ αλαθήξπμε ηεο σο 
επηηπρψλ κεηνδφηεο. 

 Γχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξά, παξά ην γεγνλφο φηη 
κία ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο κπνξνχζε λα ππνβάιιεη κεκνλσκέλε πξνζθνξά. Ο πξνθξηζείο 
ππνςήθηνο ζπζηεκαηηθά αλαζέηεη ππεξγνιαβία ζε απνξξηθζέληεο ππνςεθίνπο. 

 Ο πξνθξηζείο ππνςήθηνο αξλείηαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη αξγφηεξα 
απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ππεξγνιάβνο. 

 Οη αληαγσληζηέο έρνπλ ηαθηηθέο θνηλσληθέο επαθέο ή πξνγξακκαηίδνπλ ζπλαληήζεηο ιίγν 
πξηλ ηε ιήμε πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. 
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2. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ Δ ΟΛΑ ΣΑ 
ΤΠΟΒΛΖΘΔΝΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  

Πξνεηδνπνηεηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζε κηα ζπλσκνζία λφζεπζεο δηαγσληζκνχ δχλαληαη λα 
πξνθχςνπλ ζε πνιιά απφ ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο. Παξφιν πνπ νη 
επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπκθσλία λφζεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαηαβάιινπλ 
πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηάο ηεο, ε απεξηζθεςία ή θαπρεζηνινγία ή ε ελνρή 
εθ κέξνπο ησλ ζπλσκνηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμεχξεζε ζηνηρείσλ πνπ κνηξαία ζα 
νδεγήζνπλ ζηελ απνθάιπςε. Πξέπεη λα δηελεξγείηαη πξνζερηηθή ζχγθξηζε φισλ ησλ εγγξάθσλ 
γηα ηελ εμεχξεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνδειψλνπλ φηη νη πξνζθνξέο είηε 
πξνεηνηκάζηεθαλ απφ ην ίδην πξφζσπν ή πξνεηνηκάζηεθαλ απφ θνηλνχ. 

 Παλνκνηφηππα ιάζε, π.ρ. νξζνγξαθηθά, ζηα έγγξαθα ή ηηο επηζηνιέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 
απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ππφ θξίζηλ δηαγσληζκνχ. 

 Πξνζθνξέο, νη νπνίεο, ελψ έρνπλ ππνβιεζεί απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, πεξηέρνπλ 
παξφκνην γξαθηθφ ραξαθηήξα ή γξακκαηνζεηξά ή εκπεξηέρνληαη ζε παλνκνηφηππα έληππα 
θαη επηζηνιφραξηα. 

 Σα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά κηαο επηρείξεζεο έγγξαθα θάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζε 
πξνζθνξέο αληαγσληζηψλ ή θάλνπλ ρξήζε ηεο θεθαιίδαο ζηνηρείσλ ή ηνπ αξηζκνχ 
ηειενκνηνηππίαο άιιεο επηρείξεζεο.  

 Πξνζθνξέο απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ παλνκνηφηππνπο 
ιαλζαζκέλνπο ππνινγηζκνχο. 

 Πξνζθνξέο απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 
παλνκνηφηππσλ εθηηκήζεσλ ηνπ θφζηνπο νξηζκέλσλ εηδψλ. 

 Η ζπζθεπαζία εηδψλ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο έρεη παξφκνηεο ηαρπδξνκηθέο ζθξαγίδεο 
ή  παξφκνηα ζεκεία ηαρπδξνκηθνχ κεηξεηή. 

 Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ππνδεηθλχνπλ πνιπάξηζκεο 
πξνζαξκνγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, φπσο δηαγξαθέο θαη άιιεο πιηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  

 Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο 
πεξηέρνπλ ιηγφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απ’ φηη είλαη απαξαίηεην ή αλακελφκελν ή παξέρνπλ άιιεο 
ελδείμεηο κε γλεζηφηεηαο. 

 Αληαγσληζηέο ππνβάιινπλ παλνκνηφηππεο πξνζθνξέο ή νη ηηκέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ ηαθηηθέο πξνζαπμήζεηο.  
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3. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΥΔΣΗΚΧΝ 
ΜΔ ΣΖΝ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε ηεο ζχκπξαμεο. Θα πξέπεη 
λα αλαδεηνχληαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνδειψλνπλ φηη νη 
επηρεηξήζεηο ελδέρεηαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ησλ 
απμήζεσλ ζηηο ηηκέο, νη νπνίεο δελ αηηηνινγνχληαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Όηαλ ε 
ηηκή ησλ απνξξηθζεηζψλ πξνζθνξψλ είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ εγθξηζείζα πξνζθνξά, ηφηε 
ελδέρεηαη λα γίλεηαη ρξήζε ελφο ζρεδίνπ πξνζθνξάο- θάιπςεο (cover bidding scheme). Μηα 
θνηλή πξαθηηθή ζηα ζρέδηα θάιπςεο ηεο ηηκήο (cover pricing schemes) είλαη ε πξφζζεζε απφ ηνλ 
ππνβάιινληα πξνζθνξά κε εηθνληθή ηηκή ελφο πνζνζηνχ 10% ή πεξηζζφηεξν ζηε ρακειφηεξε 
πξνζθνξά. Σηκέο πξνζθνξψλ πνπ είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο κεραληθήο 
ζρεδίαζεο ή πνπ μεπεξλνχλ ην χςνο πξνεγνχκελσλ πξνζθνξψλ γηα παξφκνηνπο δηαγσληζκνχο 
είλαη πηζαλφ λα απνηεινχλ, επίζεο, έλδεημε ζχκπξαμεο. Σα αθφινπζα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα 
θηλήζνπλ ππνςίεο: 

 Ξαθληθέο θαη παλνκνηφηππεο απμήζεηο απφ ηνπο κεηνδφηεο ζηελ ηηκή ή ζην εχξνο ηηκψλ πνπ 
δε κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ βάζεη αληίζηνηρσλ απμήζεσλ ηνπ θφζηνπο. 

 Απξνζδφθεηε εμαθάληζε ησλ αλακελφκελσλ εθπηψζεσλ ή ρξεκαηηθψλ επηζηξνθψλ. 

 Η παλνκνηφηππε ηηκνιφγεζε κπνξεί λα εγείξεη ππνςίεο ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Οη ηηκέο ησλ πξνκεζεπηψλ παξέκεηλαλ ίδηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

 Οη ηηκέο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνεγνπκέλσο δηέθεξαλ ε κηα απφ ηελ άιιε, 

 Οη πξνκεζεπηέο αχμεζαλ ηηο ηηκέο ηνπο, ρσξίο λα έρεη δηθαηνινγείηαη απφ παξάιιειε 
αχμεζε ηνπ θφζηνπο,    

 Οη πξνκεζεπηέο πξνρψξεζαλ ζε άξζε ησλ εθπηψζεσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε κηαο 
αγνξάο, ζηελ νπνία παξαδνζηαθά ρνξεγνχληαη εθπηψζεηο. 

 Η κεγάιε δηάζηαζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο εγθξηζείζαο πξνζθνξάο θαη άιισλ πξνζθνξψλ. 

 Η πξνζθνξά θάπνηνπ πξνκεζεπηή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε είλαη πνιχ πςειφηεξε 
απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα κία άιιε παξφκνηα ζχκβαζε. 

 Ύπαξμε ζεκαληηθήο κείσζεο ζπγθξηηηθά κε ην επίπεδν ηηκψλ ηνπ παξειζφληνο θαηφπηλ 
ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλαλ λέν ή ζπνξαδηθά ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή, π.ρ. ν λένο 
πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δηαηάξαμε έλα πθηζηάκελν θαξηέι ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζε 
δεκφζην δηαγσληζκφ.  

 Οη ηνπηθνί πξνκεζεπηέο ρξεψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπηθή δηαλνκή απφ φηη γηα δηαλνκή 
ζε καθξηλφηεξνπο πξννξηζκνχο 

 Παξφκνην θφζηνο κεηαθνξάο νξίδεηαη απφ ηνπηθέο θαη κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 
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 Μφλν έλαο κεηνδφηεο επηθνηλσλεί κε ηνπο ρνλδξέκπνξνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί γηα δεηήκαηα ηηκψλ. 

 Απξνζδφθεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνζίσλ πξνζθνξψλ ελφο πιεηζηεξηαζκνχ, 
ειεθηξνληθνχ ή άιινπ --π.ρ. πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ αζπλήζηζηα λνχκεξα, ελψ 
αλακελφκελνο ζα ήηαλ ζηξνγγπινπνηεκέλνο αξηζκφο ζε εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο-- ελδέρεηαη 
λα ππνδειψλνπλ φηη νη κεηνδφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηηο πξνζθνξέο σο κέζν 
ζπκπαηγλίαο, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη επηθνηλσλψληαο ηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπο. 

4. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΤΠΟΠΣΧΝ ΓΖΛΧΔΧΝ ΑΝΑ ΠΑΑ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΗΓΜΖ 

Καηά ηε ζπλεξγαζία ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζε ηπρφλ χπνπηεο δειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ίζσο έρνπλ 
θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία ή έρνπλ πξνβεί ζε ζπληνληζκφ ησλ ηηκψλ ηνπο ή ησλ πξαθηηθψλ 
πψιεζεο. 

 Πξνθνξηθέο ή γξαπηέο αλαθνξέο ζε ζπκθσλία κεηαμχ κεηνδνηψλ. 

 Γειψζεηο, δηα ησλ νπνίσλ νη κεηνδφηεο αηηηνινγνχλ ηηο ηηκέο ηνπο βάζεη ησλ «πξνηεηλφκελσλ 
ηηκψλ ζηα πιαίζηα κηαο αγνξάο», ησλ «πξνηχπσλ ηηκψλ αγνξάο» ή «θαηαιφγνπ ηηκψλ 
αγνξάο».  

 Γειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. 

 Γειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ή έλαο πειάηεο «αλήθνπλ» ζε 
άιιν πξνκεζεπηή. 

 Γειψζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ πξνγελέζηεξε κε δεκνζηεπκέλε γλψζε ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά 
κε ηε ηηκνιφγεζε ή  ηηο πξνζθνξέο γεληθφηεξα ησλ αληαγσληζηψλ ή πξνγελέζηεξε γλψζε 
ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο επηρείξεζεο ζε έλαλ δηαγσληζκφ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
νπνίνπ δελ έρνπλ αθφκα δεκνζηεπηεί. 

 Γειψζεηο/πξνηάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ φηη έλαο πξνκεζεπηήο ππέβαιε θαηά παξαρψξεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή, ελδεηθηηθή, ζπκβνιηθή πξνζθνξά ή πξνζθνξά-θάιπςε. 

 Υξήζε ηεο ίδηαο νξνινγίαο απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο θαηά ηελ αηηηνιφγεζε ηηκνινγηαθψλ 
απμήζεσλ. 

 Δξσηήζεηο ή αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηα Πηζηνπνηεηηθά Αλεμαξηεζίαο θαηά 
ηνλ Καζνξηζκφ ησλ Πξνζθνξψλ (Certificates of Independent Bid Determination) ή ελδείμεηο 
φηη, κνινλφηη ππνγεγξακκέλα (ή αθφκε θαη ππνβιεζέληα ρσξίο ππνγξαθή), δελ ιακβάλνληαη 
ζνβαξά ππφςε. 

 Γηαβηβαζηηθά έγγξαθα αιιεινγξαθίαο απφ κεηνδφηεο, δηα ησλ νπνίσλ αξλνχληαη λα 
ηεξήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ή αλαθέξνληαη ζε 
ζπδεηήζεηο, πηζαλφλ ζην πιαίζην κηαο εκπνξηθήο έλσζεο. 
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5. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΤΠΟΠΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΑ ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΣΗΓΜΖ 

Πξέπεη λα αλαδεηνχληαη αλαθνξέο ζε ζπλαληήζεηο ή ζε εθδειψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νη 
πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο, ή  ζε 
ζπκπεξηθνξά πνπ ππνδειψλεη φηη κηα επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, νη νπνίεο 
σθεινχλ κφλν άιιεο επηρεηξήζεηο. Δίδε χπνπηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ νη 
θάησζη αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: 

 Οη πξνκεζεπηέο πξνβαίλνπλ ζε ηδησηηθέο ζπλαληήζεηο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ 
θάπνηεο θνξέο ζε ρψξα πνπ γεηηληάδεη κε ηελ ηνπνζεζία, φπνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ νη 
πξνζθνξέο. 

 Οη πξνκεζεπηέο ζπλαλαζηξέθνληαη ηαθηηθά κεηαμχ ηνπο ή εκθαλίδνληαη λα πξνβαίλνπλ ζε 
ζπρλέο ζπλαληήζεηο.  

 Μηα επηρείξεζε αηηείηαη πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν 
θαη γηα θάπνηνλ αληαγσληζηή ηεο. 

 Μηα επηρείξεζε ππνβάιιεη ηφζν ηε δηθή ηεο φζν θαη ηελ πξνζθνξά θάπνηνπ αληαγσληζηή ηεο 
θαη ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.  

 Μηα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ επηρείξεζε πνπ δελ είλαη ηθαλή λα θέξεη εηο πέξαο κε 
επηηπρία ηε ζχκβαζε. 

 Μηα επηρείξεζε πξνζθνκίδεη πνιιαπιέο πξνζθνξέο θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη επηιέγεη πνηα ζα ππνβάιιεη, αθνχ πξψηα πξνζδηνξίζεη (ή 
πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζεη) πνηνο άιινο ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά. 

 Γηάθνξνη κεηνδφηεο απεπζχλνπλ παξφκνηα εξσηήκαηα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ππνβάιινπλ παξφκνηα αηηήκαηα ή πιηθφ.   

6. ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΝΟΘΔΤΖ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη ελδείμεηο γηα πηζαλή λφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ, νη νπνίεο 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ππνδεηθλχνπλ πιήζνο ππφπησλ επαλαιακβαλνκέλσλ πξνηχπσλ 
πξνθνξψλ θαη ηηκνιφγεζεο, θαζψο θαη χπνπηεο δειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Γελ πξέπεη, 
σζηφζν, λα εθιακβάλνληαη σο απνδείμεηο γηα ηελ εκπινθή θάπνησλ επηρεηξήζεσλ ζε λφζεπζε 
δηαγσληζκνχ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απείρε 
απφ κία δεκφζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Η πςειή ηηκή κηαο 
πξνζθνξάο ελδέρεηαη απιψο λα αληαλαθιά κηα δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ελφο έξγνπ. 
Δληνχηνηο, φηαλ αληρλεχνληαη χπνπηα επαλαιακβαλφκελα πξφηππα πξνθνξψλ θαη ηηκνιφγεζεο 
ή φηαλ ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ αζπλήζηζηεο δειψζεηο ή παξάμελεο 
ζπκπεξηθνξέο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πεξίπησζεο λφζεπζεο 
δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ. Μηα θαηεζηεκέλε πξαθηηθή χπνπηεο 
ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ζε βάζνο ρξφλνπ ζπρλά κηα πην έγθπξε έλδεημε πηζαλήο λφζεπζεο 
δηαγσληζκνχ απφ φηη νη ελδείμεηο ζηα πιαίζηα ελφο κεκνλσκέλνπ δηαγσληζκνχ. Δπνκέλσο, 
ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ελ θαηξψ 
παγίσζε ελφο πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο.  
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7. ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ ΟΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΔ ΑΡΥΔ Δ 
ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΔΓΔΗΡΟΝΣΑΗ ΤΠΟΦΗΔ ΓΗΑ ΝΟΘΔΤΖ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ηελ πεξίπησζε ππνςίαο φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε λφζεπζεο δηαγσληζκνχ δηα ρεηξαγψγεζεο 
πξνζθνξψλ, πξέπεη λα ιεθζνχλ κηα ζεηξά απφ κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί θαη λα ηεζεί 
ηέξκα ζηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή:  

 Καιή γλψζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηθαηνδνζίαο ζαο πεξί λφζεπζεο δηαγσληζκψλ δηα 
ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ. 

 Απνθπγή ζρνιηαζκνχ ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ ζαο κε χπνπηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Η ηήξεζε αξρείνπ κε φια ηα έγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο 
πξνζθνξάο, ηελ αιιεινγξαθία, ηνπο θαθέινπο, θηι. 

 Σήξεζε ιεπηνκεξνχο αξρείνπ γηα ην ζχλνιν ησλ ππφπησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δειψζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκεξνκεληψλ, εκπιεθφκελσλ κεξψλ, άιισλ παξφλησλ, θαζψο θαη 
αθξηβνχο θαηαγξαθήο ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ιερζέλησλ. Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη 
ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη φζν  ην ζρεηηθφ γεγνλφο ζα βξίζθεηαη ελ εμειίμεη ή 
φζν ην πεξηζηαηηθφ είλαη αθφκα πξφζθαην ζηε κλήκε ηνπ ζηειέρνπο ηεο αξκφδηαο αξρήο, 
έηζη ψζηε λα ζηνηρεηνζεηείηαη έγθπξε πεξηγξαθή ηνπ ζπκβάληνο. 

 Δπηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα Αξρή Αληαγσληζκνχ ηεο δηθαηνδνζίαο ζαο. 

 Καηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο λνκηθνχο ηεο ππεξεζίαο ζαο, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαηά 
πφζν ελδείθλπηαη ε ζπλέρηζε ή φρη ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζθιεζεο πξνο ππνβνιή 
πξνζθνξψλ. 
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