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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ  
 

 

 

1. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. 

 

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη δημοσίευση δεδομένων για τις συμβάσεις, οι βέλτιστες πρακτικές και 

τα επίπεδα δημοσίευσης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι δημόσιες συμβάσεις είναι μια από τις κρατικές δραστηριότητες που είναι πολύ 

ευάλωτη στη διαφθορά. Εκτός από τον όγκο των συναλλαγών και τα οικονομικά 

συμφέροντα που διακυβεύονται, οι κίνδυνοι διαφθοράς οξύνονται από την 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας, τη στενή αλληλεπίδραση των δημόσιων λειτουργών 

με τις επιχειρήσεις, καθώς και από τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μερών. (OECD 
2016, Preventing Corruption in Public Procurement). 

Μια σαφής ένδειξη προειδοποίησης για διαφθορά εντός της διαδικασίας ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων είναι οι διαγωνισμοί με μία προσφορά. Μια μελέτη έχει δείξει 

ότι η δημοσίευση περισσότερων δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις μειώνει τον 

κίνδυνο διαγωνισμών με μία προσφορά.1 Επιπρόσθετα, έρευνα της Παγκόσμιας 

Τράπεζας σε χιλιάδες εταιρείες σε σχεδόν 90 χώρες διαπίστωσε ότι ο ανταγωνισμός 

ήταν υψηλότερος και οι δωροδοκίες λιγότερες όπου υπήρχαν διαφανείς διαδικασίες 

ανάθεσης συμβάσεων, ανεξάρτητες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και 

εξωτερικοί έλεγχοι.2 Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης από το Center for Global 

Development (Κέντρο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη)3. 
 

Είναι πλέον υποχρεωτικό για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξάγουν 

ηλεκτρονικά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν πλέον 

πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε εθνικές δικτυακές πύλες για τις 

δημόσιες συμβάσεις, ενώ ορισμένες χώρες δημοσιεύουν πρόσθετες πληροφορίες είτε 

μέσω επονομαζόμενων μητρώων συμβάσεων είτε μέσω πρωτοβουλιών ανοικτών 

δεδομένων4 (και τα δύο στηρίζονται από την Επιτροπή). 

 
1 http://digiwhist.eu/publications/lights-on-the-shadows-of-public-procurement-transparency-in-government-contracting-as-an-antidote-
to-corruption/ 
2http://documents.worldbank.org/curated/en/817871496169519447/pdf/WPS8078.pdf 
3 https://www.cgdev.org/publication/ft/publishing-government-contracts-addressing-concerns-and-easing-
implementation 
4 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_23.pdf 

http://digiwhist.eu/publications/lights-on-the-shadows-of-public-procurement-transparency-in-government-contracting-as-an-antidote-to-corruption/
http://digiwhist.eu/publications/lights-on-the-shadows-of-public-procurement-transparency-in-government-contracting-as-an-antidote-to-corruption/
http://documents.worldbank.org/curated/en/817871496169519447/pdf/WPS8078.pdf
https://www.cgdev.org/publication/ft/publishing-government-contracts-addressing-concerns-and-easing-implementation
https://www.cgdev.org/publication/ft/publishing-government-contracts-addressing-concerns-and-easing-implementation
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_23.pdf
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Οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν ορίσει ακόμα μια κοινή συμφωνία σχετικά με το εύρος 

της απαιτούμενης δημοσίευσης, τους μορφότυπους των δεδομένων, την 

προσβασιμότητα, τη χρηστικότητα, κ.λπ. Οι κυβερνήσεις συχνά δημοσιεύουν τις 

ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις 

απαιτήσεις δημοσίευσης βάσει των εθνικών νομοθεσιών. Η ποιότητα των 

πληροφοριών είναι συχνά κακή και καταχωρούνται σε παράλληλα συστήματα που 

δεν έχουν διαλειτουργικότητα μεταξύ τους.  

 
 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ; 

 

Η ενότητα αυτή ορίζει εν συντομία τα Ανοικτά δεδομένα για τις δημόσιες συμβάσεις, 

αναφέρεται στις διεθνείς συμβάσεις και τις Οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες 

συμβάσεις και προσδιορίζει τους χρήστες του εργαλείου της ACT! «Ανοικτά 

δεδομένα για δημόσιες συμβάσεις». 

«Τα ανοικτά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να 

κοινοποιηθούν και να επεκταθούν από οποιονδήποτε, οπουδήποτε, για οποιονδήποτε 

σκοπό.»5 Αναφέρεται στο να καταστούν τα δεδομένα ελεύθερα, δημόσια προσβάσιμα 

και μηχαναγνώσιμα για να έχουν όλοι πρόσβαση και να τα χρησιμοποιούν, χωρίς 

περιορισμούς. 

Τα Ανοικτά δεδομένα για τις δημόσιες συμβάσεις αφορούν τη δημόσια διανομή 

πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών και ανάθεσης συμβάσεων. 

«Η διαφάνεια στην ανάθεση συμβάσεων υλοποιείται με διάφορες πρακτικές, όπως: η 

δημοσίευση πολιτικών για τις συμβάσεις· η εκ των προτέρων δημοσίευση των 

σχεδίων συμβάσεων· η δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών· η γνωστοποίηση των 

κριτηρίων αξιολόγησης στα έγγραφα του διαγωνισμού· η δημοσίευση των 

αναθέσεων συμβάσεων και των ποσών που καταβλήθηκαν· η θέσπιση κατάλληλων 

και έγκαιρων μηχανισμών καταγγελίας/διαμαρτυρίας/επίλυσης διαφορών· η 

εφαρμογή απαιτήσεων γνωστοποίησης οικονομικών στοιχείων και σύγκρουσης 

συμφερόντων για τους υπεύθυνους των δημόσιων συμβάσεων και η δημοσίευση των 

καταλόγων κυρώσεων προμηθευτών». (Ballard 2011, Transparency and public 
procurement6). 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο οδηγίες σχετικά με τα Ανοικτά δεδομένα για τις 

δημόσιες συμβάσεις:  

 
5 https://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/ 
6 UNOPS 2011 “Transparency and Public Procurement” 

https://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/
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● Η πρώτη είναι η Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα7, για την παροχή ενός κοινού 

νομικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή αγορά για τα δεδομένα που κατέχουν τα 

κράτη, τα οποία ονομάζονται επίσης «Πληροφορίες του δημόσιου τομέα». Οι δύο 

πυλώνες αυτής της οδηγίας είναι: η διαφάνεια και ο θεμιτός ανταγωνισμός. 

Αναφέρεται στο υλικό που κατέχουν οι φορείς του δημόσιου τομέα στα κράτη 

μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως στα υπουργεία, στις 

κρατικές υπηρεσίες και στους δήμους. Εστιάζει επίσης στις οικονομικές πτυχές 

της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών παρά στην πρόσβαση στην πληροφορία 

από τους πολίτες. 

● Δεύτερον, είναι οι Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις (2014/23/ΕΕ8, 2014/24/ΕΕ9 

και 2014/25/ΕΕ10).  

Οι οδηγίες αυτές εστιάζουν στον νομικό και τεχνικό ορισμό και στις απαιτήσεις 

των δημόσιων συμβάσεων και γενικά στις διαδικασίες με τις οποίες οι δημόσιες 

αρχές αγοράζουν έργα, αγαθά ή υπηρεσίες από εταιρείες11. Οι οδηγίες αυτές 

ακολουθούν τις αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού της ΕΕ 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής για τις δημόσιες 

αγορές. 
 

Το Άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς – UNCAC 

(2004) επισημαίνει επίσης τη σπουδαιότητα «Κάθε κράτος μέρος σύμφωνα με τις 

θεμελιώδεις αρχές του νομικού του συστήματος (να) κάνει τις απαραίτητες ενέργειες 

ώστε να θεσπίσει κατάλληλα συστήματα προμηθειών, με βάση τη διαφάνεια, τον 

ανταγωνισμό και αντικειμενικά κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων, το οποία είναι 

αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη της διαφθοράς.». Επιπλέον, η UNCAC 

καθορίζει ποια δεδομένα πρέπει να δημοσιεύονται: «α) Η δημόσια διάδοση πληροφοριών 

σχετικά με τις διαδικασίες και τις συμβάσεις προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών για τις προσκλήσεις προσφοράς σε διαγωνισμούς και σχετικές πληροφορίες 

για την κατακύρωση των συμβάσεων· β) τα κριτήρια κατακύρωσης και οι κανόνες του 

διαγωνισμού· γ) χρήση αντικειμενικών και προκαθορισμένων κριτηρίων για τις αποφάσεις 

περί δημόσιων προμηθειών».  

Η Σύσταση του ΟΟΣΑ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (OECD, 2015b) συνιστά οι χώρες 

που έχουν προσχωρήσει να εξασφαλίσουν έναν επαρκή βαθμό διαφάνειας για το 

σύστημα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου. Ως ελάχιστη 

απαίτηση, πρέπει να παρέχονται επαρκείς και επίκαιρες πληροφορίες για τις μελλοντικές 

 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0023-20180101 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025 
11 https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0023-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
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συμβάσεις, καθώς και προκηρύξεις συμβάσεων και πληροφορίες σχετικά με τις 

τρέχουσες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. 

Πρόσθετες πληροφορίες όπως η μέση διάρκεια της σύμβασης, η αιτιολόγηση εξαιρέσεων 

και συγκεκριμένα αρχεία επισκόπησης ανά τύπο διαδικασίας υποβολής προσφορών θα 

συμβάλλουν περαιτέρω στον έλεγχο της πρακτικής ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από 

εξωτερικά μέρη. Για την παροχή του κατάλληλου βαθμού πληροφόρησης, οι κυβερνήσεις 

πρέπει να βρουν την ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της λογοδοσίας και του 

ανταγωνισμού από τη μία πλευρά και, από την άλλη πλευρά, της προστασίας των 

εμπορικών μυστικών και της τήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για τη νόθευση 

του ανταγωνισμού, στις τρέχουσες ή σε μελλοντικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. 

Ως η πρώτη ομάδα-στόχος χρηστών της δέσμης εργαλείων της ACT, οι δήμοι 

προσκαλούνται και λαμβάνουν υποστήριξη για τη διαχείριση της διαδικασίας ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και τις σχετιζόμενες ανησυχίες 

και συστάσεις12.  

 
 

3. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ 
 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τα μητρώα συμβάσεων και τα έργα ανοικτών 

δεδομένων. Η Επιτροπή επίσης απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τους 

διαγωνισμούς υποβολής προσφορών που είναι άνω συγκεκριμένου χρηματικού ορίου 

με τυποποιημένη μορφή στην υπηρεσία της Tenders Electronic Daily (TED). Τα έντυπα 

TED13 εξελίσσονται ώστε να περιλαμβάνουν νέες ιδέες αναφορών προκειμένου να 

βελτιωθεί η διαφάνεια (δείτε, για παράδειγμα, αυτήν την πλατφόρμα για να 

ανακαλύψετε και να αναλύσετε δημόσιες συμβάσεις που σχετίζονται με τον COVID-

19 στην Ιταλία: https://bandicovid.openpolis.it/). Τα έντυπα αυτά συμμορφώνονται, 

κατά μεγάλο βαθμό, με το Πρότυπο ανοικτών δεδομένων συμβάσεων (Open 

Contracting Data Standard - OCDS), όπως έχει χαρτογραφηθεί από τους 

δημιουργούς του OCDS - το Open Contracting Partnership.14 Από το 2018, το OCDS 

έχει επισημανθεί από την Επιτροπή της ΕΕ15 ως το νέο πρότυπο που πρέπει να εφαρμοστεί 

προκειμένου να εναρμονιστούν τα δεδομένα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μεταξύ 

των χωρών της ΕΕ. Το OCDS είναι επίσης πυλώνας του Προγράμματος συμφωνιών 

 
12 https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-
0_en 
13 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38172  
14 https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/ 
15 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157319.pdf 

https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-0_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38172
https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157319.pdf
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ακεραιότητας της Transparency International και χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.16 

 
 

4. ΠΟΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ; 

 

Το εργαλείο αντιμετωπίζει αδυναμίες που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τον 

ανταγωνισμό, καθώς είναι οι δύο αρχές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο να 

εξασφαλίσει με τις οδηγίες της. Το δίκαιο της ΕΕ ορίζει ελάχιστους εναρμονισμένους 

κανόνες τόσο για τους διαγωνισμούς υποβολής προσφορών υψηλότερης αξίας όσο 

και για αυτούς χαμηλότερης αξίας με στόχο την εξασφάλιση των εξής:  

- Βασικά πρότυπα για τις δημόσιες συμβάσεις 

- Επαρκής δημοσίευση 

- Αμεροληψία στη διαδικασία ανάθεσης 

- Αμεροληψία στις διαδικασίες επανεξέτασης 

Όπως δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δημόσιες συμβάσεις «αποτελούν σημαντικές 

ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις 

νεοσυσταθείσες εταιρείες. Παράλληλα, οι ανοικτές και ανταγωνιστικές μέθοδοι 

ανάθεσης βοηθούν τις δημόσιες διοικήσεις να ελκύουν ευρύτερο φάσμα δυνητικών 

υποψηφίων για τέτοιου είδους συμβάσεις, αντλώντας έτσι οφέλη από προσφορές 

υψηλότερης αξίας. Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης χρήσης του δημόσιου 

χρήματος έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

πολλά κράτη μέλη με τον προϋπολογισμό τους. Δεν πρέπει επίσης να αγνοηθεί το 

γεγονός ότι οι διαφανείς πρακτικές ανάθεσης συμβάσεων αποτελούν αποδεδειγμένη 

ασφαλιστική δικλίδα κατά της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας».17 

 

Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα Ανοικτών δεδομένων και πιο συγκεκριμένα 

με το Πρότυπο ανοικτών δεδομένων συμβάσεων (OCDS). Το OCDS είναι ένα πλαίσιο 

του Open Contracting Partnership για τη γνωστοποίηση δεδομένων και εγγράφων σε 

όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων ορίζοντας ένα κοινό μοντέλο 

δεδομένων. Δημιουργήθηκε για να στηρίξει τους οργανισμούς ώστε να αυξήσουν τη 

διαφάνεια ανάθεσης συμβάσεων και να είναι δυνατή η βαθύτερη ανάλυση των 

δεδομένων ανάθεσης συμβάσεων από ένα ευρύ φάσμα χρηστών18. Το Open Contracting 

Partnership είναι μια συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, της κοινωνίας 

των πολιτών και τεχνολόγων για να ανοίξει και να μετασχηματιστεί η ανάθεση 

συμβάσεων παγκοσμίως. Ξεκίνησε από την Παγκόσμια Τράπεζα το 2015 και τώρα 

 
16 https://www.transparency.org/en/projects/integritypacts 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC0801%2801%29 
18 https://standard.open-contracting.org/latest/en/ 

https://www.transparency.org/en/projects/integritypacts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006XC0801(01)
https://standard.open-contracting.org/latest/en/
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λειτουργεί σε 30 χώρες ως ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση.19 

 
 

5. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ (ΓΕΝΙΚΑ); 

 

5.1. Ο δήμος 

Ο δήμος πρέπει να χειρίζεται τις δημόσιες συμβάσεις και τα σχετικά δεδομένα 

με τρόπο που συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Ανοικτά 

δεδομένα και τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να εξασφαλίσει υγιή διαφάνεια και 

ανταγωνισμό σε όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 20 

 

5.2. Η προσφέρουσα εταιρεία 

Η εταιρεία που σκοπεύει να υποβάλει προσφορά για μια δημόσια σύμβαση πρέπει 

να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό σε όλες τις διαδικασίες. 

 

5.3. Άλλα εμπλεκόμενα άτομα και τμήματα: Προσωπικό πληροφορικής 

Το προσωπικό πληροφορικής που εργάζεται στον δήμο πρέπει να χειρίζεται τα 

δεδομένα των δημόσιων συμβάσεων με ορθό τρόπο προκειμένου να τα 

δημοσιεύει σύμφωνα με τα Πρότυπα ανοικτών δεδομένων, ώστε τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των 

δεδομένων ελεύθερα και για οποιονδήποτε σκοπό.  

 
 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

6.1. Διαδικασία αξιολόγησης και τυποποίησης δεδομένων 

Οι δήμοι πρέπει να αξιολογούν και να μετασχηματίζουν τα δεδομένα τους 

προκειμένου να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ανοικτών δεδομένων 

συμβάσεων (OCDS). Μάλιστα, αν και ο παραδοσιακός τρόπος δημοσίευσης 

Ανοικτών δεδομένων για δημόσιες συμβάσεις αναφέρεται απλά στη διάθεση μη 

επεξεργασμένων δεδομένων, το OCDS παρέχει ένα κοινό μοντέλο δεδομένων 

για τη χαρτογράφηση της συνολικής διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων (σχεδιασμός, υποβολή προσφορών, ανάθεση, σύμβαση και 

εκτέλεση). Μπορεί να γίνει διαχείριση των μη επεξεργασμένων δεδομένων για 

να συμμορφώνονται με τα μοντέλα δεδομένων του OCDS και να συνδέονται 

 
19 https://www.open-contracting.org/ 
20 https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-
0_en 

https://www.open-contracting.org/
https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/new-eu-public-procurement-rules-less-bureaucracy-higher-efficiency-0_en
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μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της δημόσιας 

σύμβασης. Αυτή η διαδικασία διαχείρισης αναφέρεται στα ακόλουθα βήματα: 

- Αξιολόγηση δεδομένων με το πρότυπο OCDS - Τυποποίηση και 

μετασχηματισμός των δεδομένων ώστε να συμμορφώνονται με το πρότυπο 
OCDS  

 

6.2. Τρόπος διάθεσης των δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο OCDS  

Το Πρότυπο ανοικτών δεδομένων συμβάσεων παρέχει μια στρατηγική και ένα 

σύνολο εργαλείων για τη χαρτογράφηση όλης της διαδικασίας ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων σε πέντε βήματα: σχεδιασμός, υποβολή προσφορών, 

ανάθεση, σύμβαση και εκτέλεση. Χάρη σε αυτήν τη στρατηγική οι δημόσιοι 

οργανισμοί μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορετικές φάσεις της ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με τους ακόλουθους τρόπους: 

6.2.1. Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων 

6.2.2. Αξιολόγηση της ποιότητας των διαθέσιμων δεδομένων  

6.2.3. Οργάνωση των δεδομένων σύμφωνα με το μοντέλο δεδομένων 

του OCDS για την Ευρωπαϊκή Ένωση21 

6.2.4. Επικύρωση των διαδικασιών μετασχηματισμού και οργάνωσης 

δεδομένων 

6.2.5. Διάθεση δεδομένων 
 

6.3. Ποια δεδομένα πρέπει να δημοσιεύονται 

Το Πρότυπο ανοικτών δεδομένων συμβάσεων ορίζει ποια δεδομένα πρέπει 

να δημοσιεύονται για κάθε φάση. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος 

δεδομένων ταξινομημένα ανά φάση της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων: 

6.3.1. Φάση 1 – Σχεδιασμός 

α) Προϋπολογισμοί  

β) Σχέδια έργου  

γ) Σχέδια συμβάσεων 

δ) Μελέτες αγοράς 

ε) Πληροφορίες δημοσίων ακροάσεων 

6.3.2. Φάση 2 – Έναρξη (Υποβολή προσφορών) 

α) Προκηρύξεις διαγωνισμών υποβολής προσφορών 

β) Προδιαγραφές 

γ) Είδη 

δ) Αξίες 

ε) Έρευνες 

 
21 https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/ 

https://standard.open-contracting.org/profiles/eu/master/en/
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6.3.3. Φάση 3 – Ανάθεση 

α) Λεπτομέρειες της ανάθεσης 

β) Πληροφορίες του προσφέροντος 

γ) Αξιολόγηση της προσφοράς 

δ) Αξίες 

6.3.4. Φάση 4 – Σύμβαση 

α) Τελικές λεπτομέρειες 

β) Υπογεγραμμένη σύμβαση 

γ) Τροποποιήσεις 

δ) Αξίες 

6.3.5. Φάση 5 – Εκτέλεση 

α) Πληρωμές 

β) Ενημερώσεις προόδου 

γ) Τοποθεσία 

δ) Παρατάσεις 

ε) Τροποποιήσεις 

στ) Πληροφορίες ολοκλήρωσης ή καταγγελίας 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα Contracting Process 

(Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων) στην τοποθεσία web του OCDS22. 

 

 

7. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 
 

Σύμφωνα με το Πρότυπο ανοικτών δεδομένων συμβάσεων, συνιστάται οι δημόσιοι 

οργανισμοί να ακολουθούν αυτές τις επιπλέον συστάσεις για τη δημοσίευση δεδομένων 

σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο 

τρόπο.  

Συνιστάται οι δήμοι:  

7.1. Να δημοσιεύουν νωρίς και να εξασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια των 

δεδομένων ανάθεσης συμβάσεων σε κάθε βήμα της διαδικασίας 

7.2. Να χρησιμοποιούν κοινούς μορφότυπους και πρότυπα για τη διάθεση των 

δεδομένων σύμφωνα με τη δομή CSV και JSON και να αποφεύγουν τη χρήση 

μορφοτύπων αποκλειστικής εκμετάλλευσης, όπως το XLS, για να εξασφαλιστεί 

η πιο ευρεία και προσβάσιμη περαιτέρω χρήση των δεδομένων 

7.3. Να εξασφαλίζουν τον έλεγχο ποιότητας των δεδομένων που θα δημοσιευτούν 

για κάθε βήμα της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων 

7.4. Να εμπνευστούν από τα κοινά υποδείγματα δημοσίευσης ανοικτών δεδομένων 

 
22 https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting_started/contracting_process/ 
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7.5. Να λάβουν καθοδήγηση για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της 

ποιότητας των δεδομένων 

7.6. Να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών και να συνεργάζονται με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, ζητώντας τους σχόλια και αξιολογήσεις. 
 

 Βρείτε περισσότερες πληροφορίες, πόρους και εργαλεία στην τοποθεσία web των 

Προτύπων ανοικτών δεδομένων συμβάσεων (Open Contracting Data Standards)23  

 
23 https://standard.open-contracting.org/ 

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

