
Το έργο ACT συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Αστυνομίας (ISFP) στο πλαίσιο της
Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Έργο ACT!
Το ACT! είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων. 

Στόχος του έργου είναι: 

• Η ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και δεδομένων
που θα παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα επίβλεψης των τομέων 
με υψηλό κίνδυνο διαφθοράς και με σημαντικό οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο (προϋπολογισμοί, ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων, νομοθετικές διαδικασίες)

• Η προώθηση της εφαρμογής καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο



Τι είναι το OCDS

Το OCDS είναι ένα πρότυπο που 
επιτρέπει στις δημόσιες διοικήσεις σε 
όλο τον κόσμο να περιγράφουν τα 
δεδομένα ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων με τον ίδιο τρόπο

Παρέχει τη δυνατότητα δημοσίευσης 
δεδομένων για όλα τα στάδια 
ολόκληρης της διαδικασίας 
ανάθεσης συμβάσεων



CrazyPhunk, με άδεια CC BY-SA 3.0 μέσω Wikimedia 

Commons
Psyon, με άδεια CC BY-SA 3.0 μέσω Wikimedia Commons

Παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
και ενσωμάτωσης δεδομένων ανάθεσης 

συμβάσεων από διάφορες διοικήσεις



DARPA, Κοινό κτήμα, μέσω Wikimedia Commons

για την ανάλυση και 

παρακολούθηση όλων των 
σταδίων της διαδικασίας 
ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων χρησιμοποιώντας

προηγμένα συστήματα 
ανάλυσης δεδομένων



καθιστώντας 
τα δεδομένα

ανάθεσης
συμβάσεων
πιο διαφανή



παρέχοντας επίσης τη 
δυνατότητα 
υπολογισμού
ενδείξεων 
προειδοποίησης, ένα 
σύνολο δεικτών που 
σάς προειδοποιούν 
όταν εντοπιστεί ένα 
αφύσικο μοτίβο σε μια 
ανάθεση σύμβασης



«Μια σύγχρονη οικονομία 
χρειάζεται ένα έξυπνο 
οικοσύστημα ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων που βασίζεται στα 
δεδομένα. Εμείς φέρνουμε κοντά 
τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες για να το 
δημιουργήσουν»

https://www.open-contracting.org/about/



Τρόπος μετατροπής των 
δεδομένων ανάθεσης 
σύμβασης σε OCDS

Αν έχετε ένα μικρό σύνολο 
δεδομένων, ένας εύκολος τρόπος 
χαρτογράφησης των δεδομένων μη 
αυτόματα με το σχήμα (schema) 
του OCDS είναι η χρήση αυτού του 
υπολογιστικού φύλλου:

https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1TzY16n8fFtG11sM-
6pp693ZMgfMgkiScMFpF-cJKkIk/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TzY16n8fFtG11sM-6pp693ZMgfMgkiScMFpF-cJKkIk/edit#gid=956894726


Τρόπος μετατροπής των 
δεδομένων ανάθεσης 
σύμβασης σε OCDS

Αν έχετε μεγάλο όγκο δεδομένων, θα ήταν χρήσιμη η 
δημιουργία ροής δεδομένων για αυτόματη μετατροπή

standardize_input
unflatten_data 

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data



Τρόπος μετατροπής των 
δεδομένων ανάθεσης σύμβασης 

σε OCDS
Το πρώτο βήμα είναι η μετατροπή των 
δεδομένων εισόδου σε ξεχωριστά επίπεδα αρχεία 
(θα βρείτε τα πρότυπα εδώ) 

standardize_input
unflatten_data 

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data

https://github.com/open-contracting/sample-data/tree/master/flat-template


Τρόπος μετατροπής των 
δεδομένων ανάθεσης σύμβασης 

σε OCDS
Χρησιμοποιώντας το Flattentool με το ocds 
release schema μπορείτε να «αναδομήσετε» τα 
τυπικά αρχεία και να λάβετε έξοδο OCDS 

standardize_input
unflatten_data 

(with
flattentool)

awards.csv

contracts.csv

parties.csv

releases.csv

...

ocds schema

OCDS
your data

https://flatten-tool.readthedocs.io/en/latest/usage-ocds/
https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/release/


https://docs.google.com/document/d/1Y_sYOqUfd
RdnvU6P8-aJFqWw9LaTNbbIPS0oJtmskCQ/edit

Το Open 
Contracting 
Playbook

Ένας καλός και πρακτικός οδηγός για 
την κατανόηση των δεδομένων 
αναθέσεων συμβάσεων και έναρξη της 
χρήσης του OCDS

https://docs.google.com/document/d/1Y_sYOqUfdRdnvU6P8-aJFqWw9LaTNbbIPS0oJtmskCQ/edit


Πού μπορείτε να βρείτε δεδομένα ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων σε μορφή OCDS



Πού μπορείτε να βρείτε δεδομένα 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
σε μορφή OCDS

https://opentender.eu/start https://www.appaltipop.it/it



Επικοινωνία

Γραφείο υποστήριξης Open Contracting: https://standard.open-
contracting.org/latest/en/support/

Ondata / Email: info@ondata.it

https://standard.open-contracting.org/latest/en/


