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ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το diagonismoi-dimosiou.gr είναι μια
ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης &
αποδελτίωσης ηλεκτρονικών 
 διαγωνισμών, μέσα από την
καθημερινή παρακολούθηση (tender
monitoring), των σημαντικότερων
ιστοσελιδών των φορέων του Ελληνικού
δημόσιου τομέα!
 
Βασιζόμενοι στην συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων προμηθειών,
από πολλαπλές διαδικτυακές πηγές της
Ελλάδας αλλά και της Ε.Ε., σας
παρουσιάζουμε κάποια πολύτιμα
στατιστικά που σχετίζονται με αυτές και
αφορούν το χρονικό διάστημα 2017-
2019, δίνοντας περισσότερη έμφαση
στο έτος που μας πέρασε.

 
 

«Τα δεδομένα που αφορούν
τους διαγωνισμούς του

δημόσιου τομέα, οφείλουν να
είναι διαθέσιμα και ανοιχτά

για το ευρύ κοινό.»



Τα στοιχεία που συλλέγουμε
χρησιμοποιούν επιστημονικούς δείκτες
επιδόσεων για τις δημόσιες συμβάσεις,
μέσα από ένα μεγάλο φάσμα
στατιστικών αναλύσεων, που
βασίζονται στην διοικητική ικανότητα,
διαφάνεια και ακεραιότητα των
κυριοτέρων προμηθευτών & αγοραστών
της χώρας! Οι δείκτες αυτοί αντλούνται
μέσα από αντικειμενικά δεδομένα και
δυνάνται να τεθούν σε άμεση
αξιοποίηση από όλους τους φορείς &
ιδιώτες καθώς και τους χρήστες της
ψηφιακής μας πλατφόρμας.
 
«Οι δείκτες των στατιστικών έχουν
υπολογιστεί από τις πηγές μας με
απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια,
για την σωστή και πλήρη ενημέρωσή
σας!» 

«Προκειμένου να ενισχυθεί η ευημερία
των ανθρώπων και η εδαφική συνοχή της
Ε.Ε., η ποιότητα της διακυβέρνησης
αποτελεί θεμελιώδης προϋπόθεση. 
 
Οι υψηλής ποιότητας θεσμοί
χαρακτηρίζονται από την απουσία
διαφθοράς στην πολιτική ανταγωνισμού
και προμηθειών. Διέπονται από ένα
αποτελεσματικό νομικό περιβάλλον, ένα
ανεξάρτητο και αποτελεσματικό δικαστικό
σύστημα, καθώς και μια ισχυρή θεσμική
και διοικητική ικανότητα, σε συνδυασμό
με την μείωση του διοικητικού φόρτου και
την συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας
της νομοθεσίας».
 
 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014, σελ. 161).
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In 2018, the market share for the last 6 months have

improved since last year.

Παρατηρούμε πως ο συνολικός αριθμός των προσφορών μειώθηκε σε σχέση με το
προηγούμενο έτος αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει μια αυξητική τάση συγκριτικά με

το έτος 2017.

Στο παραπάνω γράφημα μπορείτε να δείτε τους κυριότερους προμηθευτές και
αγοραστές των τελευταίων ετών στον νομό της Αττικής.
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Στο παραπάνω γράφημα μπορείτε να δείτε τους κυριότερους προμηθευτές και
αγοραστές των τελευταίων ετών στην Βόρεια Ελλάδα.

Στο παραπάνω γράφημα μπορείτε να δείτε τους κυριότερους προμηθευτές και
αγοραστές των τελευταίων ετών στην Δυτική Ελλάδα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2020DIAGONISMOI -DIMOSIOU .GR



Συγκεντρωτικά στοιχεία συμβάσεων ετών 2017-2019

Όπως μπορούμε να δούμε στον σχετικό πίνακα σύμφωνα με το ΚΗΜΔΗΣ, ο αριθμός
των συμβάσεων είναι μεταβαλλόμενος τα τρια τελευταία έτη. Όμως δεν συμβαίνει

και το ίδιο ως προς το συνολικό τους κόστος, το οποίο και δείχνει να έχει μια
αυξητική τάση και στις τρεις κυριότερες κατηγορίες διαγωνισμών. 

(Υπηρεσίες, Προμήθειες & Έργα).
 
 

Πιο αναλυτικά ο συνολικός αριθμός των προκηρύξεων μόνο για το έτος 2019 ανά
κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

 
8157 Έργα | 1446 Μελέτες | 107416 Προμήθειες

3059 Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες | 74173 Υπηρεσίες 
---

Σύνολο συμβάσεων 194251
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ΟΓΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 & 2019 ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 & 2019 ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.
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Οι κωδικοί εδαφικών μονάδων
(NUTS), χρησιμοποιούνται στις

αναφορές μας, για την οικονομική
ανάλυση της Ελλάδας και την

παραγωγή λεπτομερών
στατιστικών, με σκοπό την
λεπτομερή ενημέρωσή σας.

 NUTS CPV
Το κοινό λεξιλόγιο (CPV) των μελών
της Ε.Ε., σκοπεύει στην τυποποίηση
των αποτελεσμάτων με ένα ενιαίο

σύστημα ταξινόμησης για τις
συμβάσεις του δημοσίου, σύμφωνα με

τους όρους που χρησιμοποιούνται
από τις αναθέτουσες αρχές για την
περιγραφή του αντικείμενού τους.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Με τον όρο διαφάνεια αναφερόμαστε

στην ποσότητα των πληροφοριών
που ανακοινώνονται στις προμήθειες
του δημόσιου τομέα. Η ανάλυση των

στατιστικών μας επιτρέπει να
αντιληφθούμε καλύτερα, ποιοι

προμηθευτές & αγοραστές
προβαίνουν σε χρήση μη ανοικτών &

αδιαφανών τύπων διαδικασίων!

91%
Είναι η μέση βαθμολογία του δείκτη

διαφάνειας διγωνισμών για τα
τελευταία 10 έτη. Εντούτοις

παρατηρείται μια σταδιακή πτώση
του δείκτη για την τριετία 2017-2019

μέσα στην οποία ο δείκτης
διαφάνειας υποχωρεί στο 77%.. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ



ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΤΙΜΕΣ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ,
ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ .

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017-2019
 

• 2017: 78,43% • 2018: 77,76 • 2019: 75,84% •

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
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In 2018, the market share for the last 6 months have

improved since last year.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (CPV) 2017-2019. 

Σελίδα 1 από 2
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In 2018, the market share for the last 6 months have

improved since last year.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (CPV) 2017-2019.

Σελίδα 2 από 2
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η ομάδα του diagonismoi-dimosiou.gr αποτελεί
μέρος του ομίλου KHF και δραστηριοποιείται

στην ψηφιακή παρακολούθηση & αποδελτίωση
των διαγωνισμών του δημοσίου της χώρας μας

από το 2012 έως σήμερα. 
 

Με την υποστήριξη της πολυβραβευμένης σε
Πανευρωπαϊκό επίπεδο εταιρείας πληροφορικής

DOLPHIO, καταγράφουμε, συλλέγουμε, αναλύουμε
και σας ενημερώνουμε καθημερινά με εξειδίκευση

και υπευθυνότητα, για όλες τις πράξεις που
ανακοινώνται καθημερινά στο διαδίκτυο μέσα

από σχετικά ημερήσια δελτία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου [Ε-mail alerts].

 
Η ιστοσελίδα μας εξειδικεύεται στο "tender

monitoring" και σε πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε.,
όπως η Γερμανία, Ουγγαρία, Σλοβενία,

Βουλγαρία, Ρουμανία & σύντομα η Ισπανία!
 

Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ
άλλων την:

 
• Άμεση αποστολή όλων των διαγωνισμών του
Δημοσίου καθημερινά στο e-mail σας (έως και

τέσσερις ηλ. δ/νσεις)!
• Χρήση «λέξεων-κλειδιών» και κωδικών

κατηγορίας CPV, για την δημιουργία
και πλήρη εξατομίκευση των προσωπικών σας

προφίλ αναζήτησης διαγωνισμών!
• Άμεση πρόσβαση σε όλα δημοσιευμένα έγγραφα

με ένα κλικ από το e-mail σας & απρόσκοπτη
ενημέρωση για όλα τα στάδια των διαγωνισμών,
δίχως να εισέρχεστε καθημερινά σε ιστοσελίδες

όπως η Δι@υγεια, το Prometheus, το TED, 
Δήμους-Περιφέρειες κ.α.π.

• Αναζήτηση παλαιότερων πράξεων μέσα από την
επιλογή «Αρχείο».

- Ψηφιακή αποδελτίωση στις αποδεδειγμένα
χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

 
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για άμεση

εγγραφή:
 

https://diagonismoi-
dimosiou.gr/dorean_dokimi

NIKOS  ANASTASOPOULOS

   CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER

+3069 0646 1449

INFO@DIAGONISMOI-DIMOSIOU.GR

https://diagonismoi-dimosiou.gr/
http://www.dolphio.hu/en/home/
https://diagonismoi-dimosiou.gr/dorean_dokimi
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