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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 

Οι δηµοπρασίες αν και έχουν διευρύνει τα τελευταία χρόνια τη γκάµα των 

προϊόντων τα οποία µπορούν να διαχειριστούν, συνεχίζουν ακόµη και σήµερα να 

ταυτίζονται µε την απόκτηση έργων τέχνης ή προσωπικών αντικειµένων µεγάλων 

καλλιτεχνών. Στην πραγµατικότητα όµως, η χρήση τους έχει εξελιχθεί και µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µε επιτυχία για τη διανοµή αγαθών, υπηρεσιών, πληροφοριών 

κλπ, και για µεµονωµένους καταναλωτές και για εταιρείες. Μια µεγάλη ποικιλία 

αντικειµένων συνήθως εµπορεύονται µέσω των δηµοπρασιών, η οποία 

περιλαµβάνει έργα τέχνης, αντίκες, εισιτήρια, κοινωνικά αγαθά, εισιτήρια 

αεροπλάνων, γραµµατόσηµα, λουλούδια, ναύλους, άδειες για ραδιοφωνικά 

φάσµατα, βιοµηχανικές προµήθειες, κατασκευαστικά συµβόλαια, κα. Αν και τα 

παραπάνω αντικείµενα είναι ετερογενή, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: η 

αποτίµηση του κάθε αντικειµένου δεν είναι σταθερή και άρα δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένας απ’ ευθείας µηχανισµός για τον καθορισµό της τιµής. Ο όρος 

“auction”, που χρησιµοποιείται στα Αγγλικά για τη δηµοπρασία, προέρχεται από 

την λέξη “auctus”, η οποία σηµαίνει αύξηση. Οι δηµοπρασίες χρησιµοποιούνται 

όταν ένας πωλητής επιθυµεί να πουλήσει ένα αντικείµενο προσπαθώντας να 

αυξήσει την τιµή του. Επιπλέον, όµως, χρησιµοποιούνται και για προµήθειες, µε 

στόχο την µείωση την τιµής ενός αντικειµένου. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 

ένας µόνο αγοραστής ο οποίος θέλει να αγοράσει ένα αντικείµενο από µια αµάδα 

προµηθευτών που το προσφέρουν [AM87]. 

Ως δηµοπρασία ορίζεται µια “αγορά µε συγκεκριµένους κανόνες και κατανοµή 

πόρων και τιµών, βασιζόµενη σε προσφορές των συµµετεχόντων στην αγορά”. Τα 

βήµατα µιας τυπικής διαδικασίας δηµοπρασίας παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.  
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Προσφοράς 

Υποβολή 
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Ανάδραση σε 
προσφέροντες  

 

Σχήµα 1: ∆ιαδικασία ∆ηµοπρασίας [AM87] 

 

Οι συµµετέχοντες µιας δηµοπρασίας είναι οι αγοραστές, οι πωλητές και οι 

ενδιάµεσοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πωλητής δεν διενεργεί τη 

δηµοπρασία, αλλά συνήθως, ένας ενδιάµεσος αναλαµβάνει την οργάνωση και τη 

διεξαγωγή της [JM2006]. Οι ενδιάµεσοι είναι ανεξάρτητοι πράκτορες υπεύθυνοι να 
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διεξάγουν και να ασφαλίσουν τη διαδικασία, λαµβάνοντας προµήθεια, για αυτές 

τους τις υπηρεσίες, από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες.  

Η σύγκριση διαφόρων µηχανισµών ανταλλαγής αντικειµένων έδειξε, ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι δηµοπρασίες δίνουν πολύ καλά αποτελέσµατα [LA96]. 

Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου οι 

συναλλασσόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα συνδυασµό µηχανισµών 

ανταλλαγής αντικειµένων. Για παράδειγµα όταν ένας προµηθευτής θέλει να 

επιλέξει ένα εργολάβο για ένα κατασκευαστικό έργο, µπορεί αρχικά να ταξινοµήσει 

τους υποψηφίους βασιζόµενος στην ποιότητα των χαρακτηριστικών που διαθέτουν 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής και στη συνέχεια να επιλέξει τον 

εργολάβο µέσω µιας δηµοπρασίας. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι κάτω από 

κανονικές συνθήκες µια απλή δηµοπρασία στην οποία συµµετέχουν Ν+1 

προσφέροντες είναι πάντα πιο κερδοφόρα από ότι η διαπραγµάτευση ενός πωλητή 

µε Ν δυνητικούς αγοραστές [BK6]. 

Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη και την εντατική χρήση των 

δηµοπρασιών είναι (i) η ταχύτητα των συναλλαγών και (ii) η ενηµέρωση σχετικά 

µε την αξιολόγηση των αγοραστών και την παρεµπόδιση της ανήθικης 

συµπεριφοράς µεταξύ των συµµετεχόντων. Το βασικό, όµως, πλεονέκτηµα των 

δηµοπρασιών είναι οι ιδιότητες καθορισµού τιµής, όταν η αξία ενός αντικειµένου 

δεν είναι καθορισµένη ή είναι άγνωστη [Wol96]. 

Προκειµένου να παρατηρηθούν συστηµατικά τα αποτελέσµατα των δηµοπρασιών 

και η συµπεριφορά των συµµετεχόντων, αναπτύχθηκε η θεωρία δηµοπρασιών, η 

οποία παρέχει ένα συγκεκριµένο µοντέλο καθορισµού τιµών. Η θεωρία αυτή µπορεί 

να αποτελέσει µια πλατφόρµα ελέγχου της οικονοµικής θεωρίας, παρέχει όµως 

ταυτόχρονα ένα πολύ καλό µηχανισµό καθορισµού τιµών και αποτελεί βάση για 

θεωρητική έρευνα στον καθορισµό τιµών και τις διαπραγµατεύσεις [AM87], 

[Kle99]. 

Ένας άλλος ορισµός µιας δηµοπρασίας που έχει προταθεί είναι ο ακόλουθος: “Η 

δηµοπρασία είναι ένας µηχανισµός προσφοράς, καθορισµένος από ένα σύνολο 

κανόνων που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγεται ο νικητής καθώς και τον 

τρόπο πληρωµής. Επιπρόσθετα, οι κανόνες της δηµοπρασίας µπορούν να 

περιορίσουν τη συµµετοχή και τις δυνατές προσφορές και επιβάλλουν 

συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς” [Wol96]. Αυτός ο ορισµός επεκτάθηκε για 

να καλύψει την περίπτωση των αγορών, όπου  αγοραστής χρησιµοποιεί µια 

δηµοπρασία για την προµήθεια αγαθών (αντίστροφη δηµοπρασία).      

 

Όλα τα παραπάνω γίνεται προσπάθεια να εφαρµοστούν και σε µια νέα µορφή 

δηµοπρασιών που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, αυτή των ηλεκτρονικών 
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δηµοπρασιών. Η χρήση του διαδικτύου στις µέρες µας έχει αυξηθεί σε σηµαντικό 

βαθµό λόγω των συνεχώς αυξανόµενων δυνατοτήτων που αυτό παρέχει στους 

χρήστες. Τα πλεονεκτήµατα του είναι πολλά και εµφανή στους χρήστες, οι οποίοι 

χρησιµοποιούσαν παλαιότερα άλλες µεθόδους περισσότερο χρονοβόρες για τη 

διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών. Μια από τις χρήσεις του διαδικτύου, η οποία 

έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αναµένεται να εξελιχθεί περισσότερο στο 

µέλλον, είναι αυτή για τη διενέργεια δηµοπρασιών.  

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες προτιµούνται ολοένα και περισσότερο, πλέον, σε 

µεγάλο βαθµό και από τους αγοραστές αλλά και τους προµηθευτές προϊόντων ή 

υπηρεσιών σε αντικατάσταση των κλασσικών δηµοπρασιών, καθώς είναι 

περισσότερο οικονοµικές και πιο εύκολες στη διεξαγωγή τους. ∆ίνουν τη 

δυνατότητα για συµµετοχή µεγαλύτερου αριθµού προµηθευτών, απαιτώντας 

ταυτόχρονα λιγότερο χρόνο για επικοινωνία και ενηµέρωση µεταξύ των 

συµµετεχόντων. Σηµαντικό πλεονέκτηµα τους είναι ότι δεν απαιτούν τη 

συνάθροιση των συµµετεχόντων σε ένα φυσικό χώρο, όπως οι κλασσικές 

δηµοπρασίες και µε αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα και σε 

αποµακρυσµένους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν σε αυτές. Βεβαίως, 

παρουσιάζουν και µειονεκτήµατα, όπως είναι η ανωνυµία κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας που µπορούν να διατηρήσουν οι συµµετέχοντες σε αυτήν (σε αντίθεση 

µε τις κλασσικές) ή ακόµα και η αδυναµία σε ορισµένες περιπτώσεις για 

αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω του 

διαδικτύου. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη µελέτη και ανάλυση των ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών και στο πως αυτές µπορούν να εφαρµοστούν στα Logistics. Αρχικά, 

στο δεύτερο κεφάλαιο, επιδιώκεται η παρουσίαση των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. 

Για το σκοπό αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των τύπων που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, παραθέτονται οι διαφορές τους 

από τις κλασσικές, περιγράφεται η συνήθης δοµή που πρέπει να παρουσιάσουν και 

αναφέρονται αναλυτικά οι κίνδυνοι που υπάρχουν και πως αυτοί µπορούν να 

περιοριστούν. Κατόπιν, στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται αναλυτικά η ροή των 

πληροφοριών κατά τη διεξαγωγή µιας ηλεκτρονικής δηµοπρασίας και η σειρά µε 

την οποία αυτές οι πληροφορίες ανταλλάσσονται µεταξύ των συµµετεχόντων. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια µελέτη εφαρµογής στα logistics, των όσων 

µέχρι τότε έχουν αναφερθεί, η οποία αφορά την περιγραφή της προµήθειας µιας 

µεταφορικής υπηρεσίας από ένα κέντρο διανοµής στον τελικό πελάτη. Η εταιρεία 

που επιθυµεί την µεταφορά των προϊόντων διεξάγει την δηµοπρασία (αγοραστής) 

και αναζητά δυνητικούς προµηθευτές για αυτήν (πωλητής). Η αναλυτική 
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περιγραφή του προβλήµατος, µε τις παραµέτρους που το επηρεάζουν 

παρουσιάζονται στο ίδιο κεφάλαιο. 

Ολοκληρώνοντας ο αναγνώστης τη µελέτη της παρούσας εργασίας, επιδιώκεται να 

έχει κατανοήσει: 

(i) Tα βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πλαίσιο εφαρµογής και τη 

λειτουργία  των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών,  

(ii) Τις διαφορές τους από τις κλασσικές δηµοπρασίες και τους κινδύνους που 

αυτές κρύβουν, 

(iii)  Τον τρόπο µε τον οποίο αυτές µπορούν να εφαρµοστούν και να 

χρησιµοποιηθούν στο χώρο των logistics και ιδιαίτερα στην προµήθεια 

υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Γενικά  

Το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό, 

µεταξύ των υπολοίπων χρήσεων του, και για την διεξαγωγή συναλλαγών [SO 

2002]. Όταν άρχισε να πρωτοεµφανίζεται, λίγοι ήταν αυτοί που είχαν 

συνειδητοποιήσει ότι θα άλλαζε τον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές και οι 

επιχειρήσεις θα αγόραζαν και θα πωλούσαν προϊόντα σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς 

και τον τρόπο καθορισµού των τιµών σε αυτές τις συναλλαγές. Με την ανάπτυξη 

του, οι επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν την δυναµική επιρροή του και την ανάγκη να 

προσαρµόσουν την στρατηγική τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν ένα 

δυναµικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους ή άλλων επιχειρήσεων. Ο 

τρόπος µε τον οποίο η κάθε επιχείρηση έπρεπε να προσαρµοστεί στην νέα 

πραγµατικότητα της διεύρυνσης των ηλεκτρονικών αγορών µέσω του διαδικτύου, 

ήταν ο επανασχεδιασµός του τρόπου λειτουργίας τους. Βοήθεια σε αυτό τον τοµέα 

προσέφεραν εφαρµογές όπως, intranets, extranets και δηµιουργία εταιρικών 

ιστοσελίδων.  

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών οδήγησε, στη συνέχεια, στην ανάγκη 

ανάπτυξης λογισµικών τα οποία θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να πωλούν και να 

αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο κάτω από ασφαλείς συνθήκες, δίνοντας τους 

επιπλέον τη δυνατότητα για εξοικονόµηση κόστους και ταχύτερη επίτευξη 

αποτελεσµάτων. Μια διεύρυνση της έννοιας των αγοραπωλησιών, είναι το µοντέλο 

των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών (e-auctions) το οποίο έχει αρχίσει να 

χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις. Οι ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες µοιάζουν σε µεγάλο βαθµό µε τις κλασσικές, εµφανίζουν όµως 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις από αυτές. Ουσιαστικά, οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

εισάγουν το διαδίκτυο ως πλαίσιο και ως µέσο διεξαγωγής µιας δηµοπρασίας. 

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, ως ένας νέος τρόπος αγοραπωλησίας προϊόντων, 

έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες επιτυγχάνοντας συναλλαγές µεταξύ επιχειρησιακών 

αγορών, ενώ επιπλέον έχει καταφέρει να συνδέσει αγοραστές και προµηθευτές µε 

τρόπους, οι οποίοι παλαιότερα ήταν ανέφικτοι, δίνοντας την δυνατότητα για 

γρήγορες αλλά ταυτόχρονα αποδοτικές συναλλαγές. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, 

δίνεται αναλυτικά µια εικόνα των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών µε περιγραφή των 

ιδιοτήτων τους, των διαφορών τους από τις κλασσικές δηµοπρασίες, της δοµής 

τους και των χαρακτηριστικών τους. Αναλυτικά αναφέρεται και ο ρόλος των 

ενδιάµεσων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο για τη 

διενέργεια των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, καθώς και της ασφάλειας κατά τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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1.2 Τύποι ∆ηµοπρασιών  

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες που διεξάγονται µπορεί να είναι είτε ευθείες 

(forward), είτε αντίστροφες (reverse). Η διαφορά τους έγκειται στην αντιστροφή 

των ιδιοτήτων των συµµετεχόντων. [SO 2002]  

Ως ευθεία, ορίζεται η δηµοπρασία στην οποία ο πωλητής ενός προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας διεξάγει την δηµοπρασία και οι δυνητικοί αγοραστές είναι αυτοί που 

υποβάλλουν τις προσφορές τους για την απόκτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

προς πώληση.  

Ως αντίστροφη, ορίζεται η δηµοπρασία στην οποία ο αγοραστής του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας είναι εκείνος ο οποίος διεξάγει τη δηµοπρασία και ο υποβάλλων την 

προσφορά είναι ο προµηθευτής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.  

Και στις δύο περιπτώσεις τρεις είναι οι πιο συνηθισµένες µορφές µε τις οποίες 

µπορεί να διεξαχθεί µια δηµοπρασία, η “English”, η “Dutch” και η “Sealed Bid”. 

Ουσιαστικά οι δύο πρώτοι τύποι αντιστοιχούν σε “ανοιχτές” δηµοπρασίες, όπου ο 

δηµοπράτης δηµοσιοποιεί ηλεκτρονικά µια εντολή αγοράς (Request For Purchase, 

RFP) και µέσα σε ένα προκαθορισµένο χρονικό ορίζοντα συνήθως µερικών ωρών, 

οι δυνητικοί αγοραστές του προϊόντος ή της υπηρεσίας προσκαλούνται ταυτόχρονα 

να υποβάλλουν τις προσφορές τους. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι συµµετέχοντες 

στην δηµοπρασία βλέπουν τις προσφορές την ίδια χρονική στιγµή, για αυτό και η 

διαδικασία χαρακτηρίζεται ως “ανοιχτή”.  

Ο τρίτος τύπος αντιστοιχεί στις “κλειστές” δηµοπρασίες, όπου µόνο ο δηµοπράτης 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας γνωρίζει τις τιµές των προσφορών που 

υποβάλλονται από τους υποψηφίους κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Η 

διαδικασία υποβολής της προσφοράς είναι ετεροχρονισµένη µε τη έννοια ότι 

εναλλάξ ο δηµοπράτης και ο αγοραστής βλέπουν την προσφορά που κάθε φορά 

υποβάλλεται. Ο δηµοπράτης δηµοσιοποιεί ένα RFP ηλεκτρονικά, ο δυνητικός 

αγοραστής υποβάλλει την προσφορά του και ο δηµοπράτης βλέπει την 

υποβληθείσα προσφορά.  

Τα όσα περιγράφονται παραπάνω, µε αντιστροφή των ιδιοτήτων των 

συµµετεχόντων, καθορίζουν τις οντότητες για τις “reverse” δηµοπρασίες. Με άλλα 

λόγια, ο δηµοπράτης είναι εκείνος ο εµπλεκόµενος που επιδιώκει την αγορά ενός 

προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, ενώ ο προσφέρων είναι αυτός που υποβάλλει την 

προσφορά για το ζητούµενο προϊόν ή υπηρεσία. 

 

Οι τρεις αυτές µορφές, παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Η Αγγλική (English) είναι η συνηθέστερη µορφή δηµοπρασίας. Σε αυτήν, οι 

συµµετέχοντες είναι ο πωλητής του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας και οι 

υποψήφιοι αγοραστές. Ο πωλητής ξεκινάει την διαδικασία από ένα ελάχιστο 
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αποδεκτό όριο, το οποίο καλείται ελάχιστη τιµή. Οι υποψήφιοι αγοραστές, από την 

άλλη πλευρά, υποβάλλουν προσφορές µεγαλύτερες από την ελάχιστη τιµή. Στο 

σηµείο εκείνο όπου ο κάθε υποψήφιος κρίνει ότι δεν επιθυµεί να συµµετάσχει µε 

νέα προσφορά στην διαδικασία, σταµατά. Αυτή η κίνηση γίνεται σταδιακά από 

όλους τους συµµετέχοντες µέχρι να µείνει ένας, ο οποίος κερδίζει και την 

δηµοπρασία. Σε αυτήν την µορφή δηµοπρασίας, το βήµα µε το οποίο αυξάνεται το 

ποσό σε κάθε προσφορά που υποβάλλεται, µπορεί να είναι σταθερό ή µεταβλητό. 

Στην πρώτη περίπτωση επιλέγεται από τον δηµοπράτη ή πωλητή, ενώ στη δεύτερη 

ο κάθε συµµετέχων είναι ελεύθερος να επιλέξει το ποσό κάθε φορά. Πολλές είναι 

οι εταιρείες που χρησιµοποιούν τον συγκεκριµένο τύπο για ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες, ο οποίος είναι κατάλληλος για πωλήσεις από εταιρείες που διατηρούν 

υπερβολικό απόθεµα ή που επιθυµούν να αγοράσουν απόθεµα out of date ή που 

απλά θέλουν να επεκταθούν σε µεγαλύτερες αγορές.  

 

Η Ολλανδική (Dutch) δηµοπρασία, χρησιµοποιείται αρκετά συχνά στην προµήθεια 

υλικών από βιοµηχανίες. Και στην περίπτωση αυτή, οι συµµετέχοντες είναι ο 

δηµοπράτης ή πωλητής του προϊόντος ή της υπηρεσίας και οι υποψήφιοι 

αγοραστές του. Βασική διαφορά µε την Αγγλική (English) είναι ότι η διαδικασία 

ξεκινάει από ένα ανώτατο ποσό το οποίο έχει καθορίσει ο δηµοπράτης, το σηµείο 

εκκίνησης. Το ποσό αυτό µειώνεται µέχρι τη στιγµή που ένας από τους αγοραστές 

µε το πάτηµα ενός κουµπιού θα δηλώσει την αγορά του προϊόντος. Η διαδικασία σε 

αυτό το σηµείο σταµατάει. Το σηµείο εκκίνησης αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιµή της 

Αγγλικής (English). Νικητής στον τύπο αυτό δηµοπρασίας είναι ο αγοραστής που 

θα πατήσει πρώτος το κουµπί, δηλώνοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι αγοράζει το 

προϊόν στην τελευταία ανακοινωθείσα τιµή. Σε αυτήν τη µορφή δηµοπρασίας, το 

βήµα µε το οποίο µειώνεται το ποσό σε κάθε προσφορά που υποβάλλεται είναι 

σταθερό και καθορίζεται από το δηµοπράτη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης 

του συγκεκριµένου τύπου δηµοπρασίας από όπου πήρε και το όνοµα της, είναι η 

πώληση της τουλίπας στην Ολλανδία. 

 

Στη µορφή Κλειστών Προσφορών (Sealed Bid) κάθε συµµετέχων στη δηµοπρασία 

υποβάλλει µια µόνο προφορά, η οποία δεν γίνεται γνωστή στους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες. Ο προµηθευτής της υπηρεσίας ή του προϊόντος συλλέγει όλες τις 

προσφορές, τις αξιολογεί και ανακοινώνει έπειτα τον νικητή. Είναι φανερό ότι σε 

αυτήν τη µορφή οι συµµετέχοντες δεν έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν µε 

κάποια καλύτερη προσφορά. Στη συγκεκριµένη µορφή δηµοπρασίας ο καθορισµός 

του νικητή µπορεί να γίνεται µε την µέθοδο της πρώτης ή της δεύτερης τιµής. Στη 

δηµοπρασία πρώτης τιµής νικητής είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει την καλύτερη 
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προσφορά και το ποσό που θα πληρώσει για την απόκτηση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας είναι αυτό το οποίο έχει καταθέσει στην προσφορά του. Στη δηµοπρασία 

δεύτερης τιµής και πάλι νικητής είναι εκείνος ο οποίος έχει δώσει την καλύτερη 

προσφορά, το ποσό όµως για την απόκτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

αντιστοιχεί στη δεύτερη µεγαλύτερη (ή µικρότερη) προσφορά που έχει υποβληθεί.  

 

Οι παραπάνω τύποι δηµοπρασιών αντιστοιχούν στις µονές (single) δηµοπρασίες, 

δηλαδή στην διενέργεια τους είτε µόνο από τον αγοραστή είτε µόνο από τον 

πωλητή του προϊόντος. Υπάρχει όµως και η δυνατότητα της διπλής (ή πολλαπλής) 

δηµοπρασίας (double auction), όπου συµµετέχουν ταυτόχρονα πολλοί αγοραστές 

και προµηθευτές.  

Επιπλέον, όµως υπάρχουν και οι πολυδιάστατες δηµοπρασίες που χωρίζονται σε 3 

κατηγορίες, i) πολλών µονάδων ή τεµαχίων (multi unit) ii) πολλών αντικειµένων 

(multi item) iii) πολλών χαρακτηριστικών (multi attribute). 

Στη δηµοπρασία πολλών µονάδων ή τεµαχίων δηµοπρατούνται πολλές µονάδες 

οµοειδών αντικειµένων και οι προσφέροντες (bidders) θέτουν προσφορές για τον 

επιθυµητό από αυτούς αριθµό αντικειµένων. Για παράδειγµα υπάρχει η δυνατότητα 

ένας αγοραστής ή πωλητής να επιθυµεί να πουλήσει 10 αντικείµενα και να επιλέξει 

να το κάνει µέσω 2 δηµοπρασιών των 5 τεµαχίων στην κάθε µια. Στην περίπτωση 

αυτή, ο αγοραστής ή ο πωλητής επηρεάζεται από την έκβαση της πρώτης 

δηµοπρασίας και αντίστοιχα αντιδρά στη δεύτερη, µε την έννοια ότι είτε µπορεί να 

µην συµµετάσχει σε αυτήν, ή να συµµετάσχει και να διαµορφώσει κατάλληλα την 

προσφορά του, ανάλογα µε την έκβαση της πρώτης.  

Στη δηµοπρασία πολλαπλών αντικειµένων γίνεται η δηµοπράτηση 

συµπληρωµατικών αντικειµένων, για παράδειγµα η πώληση (ή αγορά) ενός 

αριθµού τραπεζιών µε τον αντίστοιχο αριθµό από καρέκλες. Στην περίπτωση αυτή 

η συµπληρωµατικότητα των προϊόντων επηρεάζει την τιµή των προσφορών, 

συνήθως αυξητικά, διότι οι συµµετέχοντες θέλουν να εξασφαλίσουν το συνδυασµό 

των αντικειµένων και όχι µεµονωµένα τα αντικείµενα. Ο συνδυασµός έχει 

υψηλότερη αξία από το άθροισµα της αξίας καθενός από τα τεµάχια ξεχωριστά. 

Στην δηµοπρασία πολλαπλών χαρακτηριστικών εκτός από την τιµή που επηρεάζει 

την προσφορά που θα υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο, λαµβάνονται υπόψη και 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος για τον καθορισµό του νικητή. Σε µια 

µεταφορική υπηρεσία, για παράδειγµα, εκτός από το κόστος µεταφοράς, 

σηµαντικός είναι και ο χρόνος παράδοσης.  

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήµα 2, για καλύτερη κατανόηση, όπου οι τρεις 

πρώτες διακλαδώσεις αντιπροσωπεύουν τις κύριες κατηγορίες των δηµοπρασιών. 

Κάποιες από τις υποκατηγορίες που παρουσιάζονται στο σχήµα δε αναφέρονται 

 10



 

στην παρούσα εργασία καθώς δεν έχουν ευρεία χρήση στις ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες. Παρουσιάζονται, παρ’ όλα αυτά, για να έχει ο αναγνώστης µια εικόνα 

των υποκατηγοριών που υπάρχουν  

 

Πολλαπλή

Μο
νή

Πολλών Χαρακτηριστικών

Εν
ός

Χα
ρα
κτη
ρισ
τικ
ού

Μο
νή

∆ιπλή

Outry

Ανοδική
Κα
θο
δικ
ή

Ολλανδική Αγγλική

Outry

SB

CDACall MarketFPSB
Vickrey

Σχήµα 2: Τύποι ∆ηµοπρασιών [Wur 2001] 

 

1.3 ∆ιαφορές Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών µε Κλασσικές και 

Βιβλιογραφίας 

1.3.1 ∆ιαφορές µε Κλασσικές ∆ηµοπρασίες  

 Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, συχνά πρέπει να απαντηθεί η 

ερώτηση σε τι αυτές διαφέρουν από τις κλασσικές δηµοπρασίες, ειδικότερα όσο 

αφορά τις reverse δηµοπρασίες [Jap 2002]. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι 

σύνθετη. Σίγουρα υπάρχουν οµοιότητες µεταξύ των δύο ειδών δηµοπρασίας και 

επιπλέον και οι δύο έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση ενός αγαθού στην καλύτερη 

δυνατή τιµή. Επιπρόσθετα, και στα δύο είδη δηµοπρασίας οι προµηθευτές συχνά 

προαξιολογούνται και στη συνέχεια καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους 

αφού διαβάσουν την εντολή αγοράς. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, πολλές φάσεις 

των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών διαφέρουν σηµαντικά από αυτές των κλασσικών 

δηµοπρασιών, σε σηµεία όπως η απαίτηση για διαφορετικού τύπου διαχείριση των 

διαδικασιών. Αυτές οι διαφορές κατατάσσονται σαν διαφορές “βαθµίδας” 

(Differences of degree) και “είδους”(Differences of kind). Οι διαφορές “βαθµίδας” 

αναφέρονται σε πλευρές της κλασσικής διαπραγµατευτικής διαδικασίας οι οποίες 

έχουν βελτιωθεί µέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, ενώ οι διαφορές “είδους” 

αναφέρονται σε πλευρές της διαδικασίας διαπραγµάτευσης που διαφέρουν ριζικά. 

Στη συνέχεια, διευκρινίζονται οι διαφορές αυτές. 
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∆ιαφορές “Βαθµίδας” (Differences of degree): Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

είναι γενικότερα οικονοµικότερες και ευκολότερες και για τους αγοραστές αλλά και 

για τους ενδιάµεσους που διοργανώνουν τις δηµοπρασίες απ’ ότι οι κλασικές 

δηµοπρασίες. Η χρησιµοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα για 

γρήγορη και αποδοτική επικοινωνία και επιτρέπει στους αγοραστές να καλούν 

περισσότερους προµηθευτές για συµµετοχή στη δηµοπρασία απαιτώντας 

ταυτόχρονα λιγότερο χρόνο για ενηµέρωση και οργάνωση αυτών των 

προµηθευτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προµηθευτές από όλο τον κόσµο µπορούν 

εύκολα να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία 

τους σε κάποιο φυσικό χώρο ή η συνάθροιση τους µε τους υπόλοιπους 

προµηθευτές. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει και περιορισµός στον αριθµό των 

προµηθευτών που θα συµµετάσχουν σε µια δηµοπρασία. Αυτό, συνεπάγεται τη 

δυνατότητα για την υποβολή πλήθους προσφορών, σε αντίθεση µε τις κλασικές 

προσφορές όπου ο αριθµός των συµµετεχόντων περιορίζει και τον αριθµό των 

προσφορών που θα υποβληθούν. 

Επιπλέον, η τεχνολογία του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στους δηµοπράτες να 

παρέχουν άµεση πληροφόρηση στους προµηθευτές σε περίπτωση που προκύψει 

κάποιο πρόβληµα µε την προσφορά τους, σε αντίθεση µε τις κλασσικές 

δηµοπρασίες όπου ο προµηθευτής δεν λαµβάνει κάποια ενηµέρωση σε πραγµατικό 

χρόνο σχετικά µε την προσφορά του, παρά µόνο όταν τελειώσει η δηµοπρασία.  

 

∆ιαφορές “Είδους” (Differences of kind): Ο τύπος της διαπραγµάτευσης στις 

κλασικές και στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες διαφέρει σηµαντικά. Στις κλασικές 

δηµοπρασίες, οι προµηθευτές υποβάλλουν την προσφορά τους προσωπικά, ενώ 

στις ηλεκτρονικές χρησιµοποιείται ένα ενδιάµεσο λογισµικό για το σκοπό αυτό, το 

οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις παρέχουν οι δηµοπράτες και το οποίο επιτρέπει 

στους προµηθευτές να διαµορφώνουν, να µετατρέπουν και να παρακολουθούν τις 

προσφορές τους. Σε απλές περιπτώσεις, η υποβολή των προσφορών γίνεται µέσω 

web browser. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ως δηµοπράτης µπορεί να θεωρηθεί είτε η 

ίδια η εταιρεία που θέλει να αγοράσει την υπηρεσία, είτε κάποιος ενδιάµεσος που 

λειτουργεί για λογαριασµό αυτής. Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά στην 

έννοια του ενδιάµεσου.  

  

Μια ακόµα σηµαντική διαφορά είναι ότι η ταυτότητα των προµηθευτών σε µια 

ηλεκτρονική δηµοπρασία είναι τυπικά ανώνυµη, ενώ σε µια κλασσική οι 

προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τους υπόλοιπους συµµετέχοντες 

καθώς και τις προσφορές που υποβάλλουν.  
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Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυαζόµενα κάνουν τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

διαφορετικές από τις κλασσικές δηµοπρασίες του παρελθόντος. 

 

1.3.2 ∆ιαφορές ως προς Auction Theory  

Και σε αυτήν την περίπτωση το βασικό ερώτηµα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι 

ηλεκτρονικές reverse δηµοπρασίες µοιάζουν ή διαφέρουν ως προς αυτές που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία [Jap 2002]. Με την πρώτη µατιά µπορεί να 

εντοπιστεί ένας αριθµός οµοιοτήτων, αλλά και ένας σηµαντικός αριθµός διαφορών.  

Οι οµοιότητες εστιάζονται στην προσφερόµενη τιµή µεταξύ των προµηθευτών που 

διαγωνίζονται και τη δυνατότητα πολλαπλών αγοραστών. Οι δηµοπρασίες είναι ένα 

εργαλείο µέσω του οποίου γίνεται η κατανοµή των πόρων και ο τύπος που θα 

χρησιµοποιηθεί παρέχει καλά καθορισµένους κανόνες µέσω των οποίων µπορούν 

να υποβληθούν οι προσφορές. Αντίστοιχα όµως και µε τα προηγούµενα υπάρχουν 

οι διαφορές “βαθµίδας” και “είδους”. 

 

∆ιαφορές “Βαθµίδας” (Differences of degree): Πολλές δηµοπρασίες στη 

θεωρητική βιβλιογραφία περιλαµβάνουν αγαθά για τα οποία η τιµή καθορίζει 

απαραίτητα και την τελική αξία του προϊόντος. Αντίθετα, αρκετές ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες µπορεί να περιέχουν αγαθά τα οποία στο µεγαλύτερο βαθµό 

καθορίζονται από την τιµή, αλλά επιπλέον διαφοροποιούνται ως προς την ποιότητα 

ή ως προς κάποιο άλλο µη µετρήσιµο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Για παράδειγµα, 

πολλές ηλεκτρονικές δηµοπρασίες περιλαµβάνουν την αγορά υλικών για την 

παραγωγή για τα οποία λαµβάνεται υπόψη σε µεγάλο βαθµό, εκτός από την τιµή, η 

ποιότητα του προϊόντος που παρέχει ο προµηθευτής και η διαδικασία παράδοσής 

του. 

 

∆ιαφορές “Είδους” (Differences of kind): Μια από τις µεγαλύτερες διαφορές 

µεταξύ των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών και αυτών της κλασικής θεωρίας 

δηµοπρασιών, είναι ότι στην πλειοψηφία των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών που 

χρησιµοποιούνται δεν καθορίζεται ένας νικητής. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία είναι 

κατά βάση ένας µηχανισµός για τη διαπίστευση προµηθευτών και ο αγοραστής 

διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει κάποιον νικητή βάσει κριτηρίων που θα επιλέξει ο 

ίδιος. Αντίθετα, στη θεωρία δηµοπρασιών επιβάλλεται ο καθορισµός νικητή 

επιλέγοντας σαν µοναδικό κριτήριο την τιµή. Σαν αποτέλεσµα αυτού, σε µια 

ανοιχτή δηµοπρασία οι συµµετέχοντες γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται και µπορούν να καθορίσουν την στρατηγική που θα 

ακολουθήσουν προκειµένου να απαντήσουν στις ανταγωνιστικές προσφορές. Στις 

περιπτώσεις των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, όπου οι κανόνες επιλογής που 
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πρόκειται να χρησιµοποιήσουν οι αγοραστές δεν γίνονται γνωστοί στους 

προµηθευτές, δεν δίνεται η δυνατότητα στους τελευταίους να αντιληφθούν πόσο 

ανταγωνιστική (ή όχι) είναι η προσφορά τους ή ακόµα τον λόγο για τον οποίο δεν 

κέρδισαν το συµβόλαιο αγοράς. Στην πραγµατικότητα, οι προµηθευτές µπορεί να 

περιµένουν ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα µέχρι να µάθουν το αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας, και να έχουν πολλή λίγη πληροφόρηση για τα κριτήρια που 

επιλέχθηκαν για την ανάθεση του συµβολαίου. 

Μια δεύτερη σηµαντική διαφορά είναι ότι στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες µπορεί να 

ζητηθεί από τους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για µια σειρά 

αλληλεξαρτώµενων παρτίδων προϊόντων (δηµοπρασία multi unit). Ως παρτίδα 

προϊόντων θεωρείται µια υποοµάδα αντικειµένων. Για παράδειγµα, ένας αγοραστής 

µπορεί να χρειάζεται να αγοράσει 20 αντικείµενα και να επιλέξει να τα αγοράσει 

ανά παρτίδες των πέντε. Ο διαχωρισµός του συνόλου των αντικειµένων σε 

παρτίδες είναι µια υποκειµενική απόφαση από την πλευρά του αγοραστή, 

λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες για υποβολή προσφοράς που έχει ο 

προµηθευτής ή παραγωγής της παρτίδας, τις οµοιότητες στην παραγωγική 

διαδικασία, τις περιοχές παράδοσης, κ.α. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι η 

χρήση αντίστοιχων µεθόδων όπως αυτή που περιγράφηκε παραπάνω δηµιουργεί 

αλληλεξάρτηση µεταξύ των προσφορών των διαφόρων παρτίδων. Οι προσφορές 

που υποβάλλονται στην πρώτη παρτίδα µπορεί να καθορίζουν ή να επηρεάζουν τις 

προσφορές της δεύτερης, η δεύτερη της τρίτης κ.ο.κ (ακολουθιακή δηµοπρασία – 

sequential auction). Όταν η αλληλεξάρτηση των προσφορών συνδυαστεί µε ένα 

κανόνα επιλογής νικητή, τότε η υποβολή προσφοράς σε µια ηλεκτρονική 

δηµοπρασία µπορεί να γίνει µια σύνθετη υπόθεση. Από την πλευρά του 

προµηθευτή, λαµβάνεται υπόψη µια σταθερή δυναµικότητα και ένα κόστος δοµής, 

τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την υποβολή της προσφοράς του σε 

κάθε παρτίδα. Όταν, όµως, δεν γνωρίζει µε σιγουριά το αν κέρδισε ή όχι, αυτή η 

διαδικασία απόφασης γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, δηµιουργώντας αβεβαιότητα για 

τη διαδικασία και το αν ο προµηθευτής θα συµµετέχει στη δηµοπρασία της 

επόµενης παρτίδας.  

 

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Για τον πωλητή 

α. Αύξηση των εσόδων του λόγω της αύξησης του αριθµού των δυνητικών 

προµηθευτών. 

β. Χρήση πληροφοριών σχετικά µε την ευαισθησία τιµών για τον καθορισµό 

της βέλτιστης τιµής σε αγορές σταθερών τιµών. 
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γ. Μείωση του αριθµού των ενδιάµεσων. 

δ. Βελτίωση των σχέσεων µε τους προµηθευτές λόγω της καλύτερης και 

ταχύτερης επικοινωνίας. 

ε. Γρήγορη ρευστοποίηση ανεπιθύµητων προϊόντων και αποθέµατος. 

2. Για τον αγοραστή  

 α. ∆υνατότητα για εντοπισµό και αγορά σπάνιων και συλλεκτικών 

αντικειµένων. 

β. ∆υνατότητα διαπραγµάτευσης. 

γ. ∆υνατότητα παγκόσµιας πρόσβασης χωρίς χρονικούς περιορισµούς.   

 

Βέβαια, οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες παρουσιάζουν κάποιες αδυναµίες οι οποίες 

σχετίζονται µε: (i) την απάτη, (ii) περιορισµένη συµµετοχή, (iii) ασφάλεια και (iv) 

διαθέσιµο λογισµικό [KM 2001]. 

   

1.4  Συνθήκες και Προϋποθέσεις Χρησιµοποίησης µιας Ηλεκτρονικής 

∆ηµοπρασίας  

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για χρήση ή όχι 

των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών: (i) Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, (ii) Οι 

στρατηγικές προµηθειών (sourcing strategies), και (iii) Τα βασικά χαρακτηριστικά 

προµήθειας (supply base characteristics). Παρακάτω εξετάζονται περισσότερο 

αναλυτικά οι τρεις αυτοί παράγοντες [Jap 2002]. 

 

(i) Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες είναι ιδανικές στην περίπτωση που το κριτήριο 

επιλογής για τα προϊόντα που δηµοπρατούνται είναι η τιµή και προεξοφλείται ένας 

ικανοποιητικός αριθµός συµµετεχόντων. Παραδείγµατα τέτοιων προϊόντων 

περιλαµβάνουν καλώδια, µεταλλικά εξαρτήµατα, λογισµικά για Η/Υ, κα. Όταν η 

αξία ενός προϊόντος µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί ποσοτικά, οι ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες παρέχουν ένα ικανό µηχανισµό µέσω του οποίου µπορούν όλοι οι 

προµηθευτές να αξιολογηθούν γρήγορα και να καθοριστεί η τιµή αγοράς. Όταν τα 

προϊόντα είναι οµαδοποιηµένα, οι δυνατότητες των τεχνολογιών του διαδικτύου 

είναι πολύτιµες. ∆ίνουν προνόµια τα οποία ωφελούν και τους αγοραστές και τους 

προµηθευτές. Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την αγορά στην 

οποία θα κινηθούν και να ωφεληθούν από νέους εναλλακτικούς προµηθευτές, ενώ 

οι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά σε περισσότερα 

γεγονότα και να προσελκύσουν νέους πελάτες.  

Ωστόσο, οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες µπορεί να καθίστανται ανεπαρκείς για την 

προµήθεια προϊόντων των οποίων η επιλογή δεν βασίζεται µόνο στην τιµή αλλά 

 15



 

περιλαµβάνει και ποιοτικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής µπορεί να 

καθορίσει την τελική τιµή του προϊόντος, αλλά η δηµοπρασία αδυνατεί να 

καθορίσει νικητή, καθώς πρέπει να αξιολογηθούν και ποιοτικά χαρακτηριστικά για 

το προϊόν του κάθε προµηθευτή, δηµιουργώντας έτσι προβλήµατα στη διαδικασία 

υποβολής των προσφορών και αµφιβολία σχετικά µε την κατανοµή των πόρων 

κατά την διάρκεια της δηµοπρασίας. Ειδικά στις ανοιχτές δηµοπρασίες, το format 

δεν επιτρέπει (ή παρουσιάζει δυσκολία) την έκφραση ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Έτσι οι προµηθευτές δυσκολεύονται να εκφράσουν την αξία του προϊόντος και να 

δώσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστή. 

Για τέτοια προϊόντα είναι καλύτερο να προτιµάται φυσική συνάντηση και συζήτηση 

των δύο πλευρών και όχι µια ηλεκτρονική δηµοπρασία.  

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές εταιρείες προσπαθούν να αναπτύξουν 

αλγορίθµους και λογισµικά τα οποία θα επιτρέπουν στους προµηθευτές να 

εκφράζουν πολλαπλά χαρακτηριστικά µέσω των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Με 

αυτόν τον τρόπο, στο µέλλον, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να δηµοπρατούνται 

και προϊόντα τα οποία βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό, είναι ένα από 

τα ζητήµατα που θίγει η παρούσα εργασία στο case study που παρατίθεται στο 3ο 

κεφάλαιο. 

 

(ii) Οι στρατηγικές προµηθειών (sourcing strategies) 

Όταν ένας αγοραστής αποφασίζει τη διενέργεια µιας δηµοπρασίας, καθορίζει και τις 

στρατηγικές που θα ακολουθήσει προκειµένου να εξασφαλίσει τον καλύτερο 

προµηθευτή για την υπηρεσία (ή προϊόν) που θέλει να αγοράσει. Οι στρατηγικές 

αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν την καλύτερη διαµόρφωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ή τη διεύρυνση της βάσης των δυνητικών προµηθευτών. Οι αγοραστές 

µιας υπηρεσίας µπορούν να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές προµήθειας, 

ανάλογα µε τους στόχους της εταιρείας. Για παράδειγµα, µπορούν να διατηρήσουν 

µια στρατηγική, µέσω της οποίας θα µπορούν να αξιολογούν και να διαχειρίζονται 

τη βάση δεδοµένων στην οποία διατηρούν τα στοιχεία των προµηθευτών και θα 

διαµορφώνουν τις διαδικασίες της δηµοπρασίας µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

εξασφαλίζουν µείωση κόστους από τη διαµόρφωση της βάσης δεδοµένων. Η 

διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους αγοραστές να κατανοήσουν καλύτερα 

την απόδοση του κάθε προµηθευτή, καθώς επίσης και τις διαδικασίες µε τις οποίες 

λαµβάνουν χώρα οι συναλλαγές. Επιπλέον, οι στρατηγικές προµηθειών παρέχουν 

ένα πλαίσιο για τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών και τη διαχείριση της βάσης 

δεδοµένων εξασφαλίζοντας µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη.  

 

(iii) Τα βασικά χαρακτηριστικά προµήθειας (Supply Base Characteristics) 
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Αυτός που θα αποφασίσει να φιλοξενήσει µια δηµοπρασία, πρέπει να λάβει υπόψη 

του δύο βασικά χαρακτηριστικά της βάσης δεδοµένων στην οποία διατηρούνται τα 

στοιχεία των προµηθευτών: πρώτον, τη διαθέσιµη δυναµικότητα, και δεύτερον, το 

επίπεδο και τη φύση του συναγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων. 

 

Όσο αφορά στη δυναµικότητα κρίνεται σκόπιµο να υπάρχει επαρκής αριθµός 

δυνητικών προµηθευτών στη βάση δεδοµένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κάθε 

φορά η συµµετοχή στη δηµοπρασία εκείνων των προµηθευτών που ταιριάζουν 

καλύτερα στην υπηρεσία που δηµοπρατείται. Αναλύσεις έχουν δείξει ότι όσο ο 

αριθµός των προµηθευτών στη βάση δεδοµένων αυξάνεται, τόσο οι αγοραστές 

είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από την απόδοση των προµηθευτών που 

κερδίζουν µια δηµοπρασία. Επιπρόσθετα, για την καταχώρηση ενός προµηθευτή 

στην βάση δεδοµένων καλό είναι να λαµβάνονται υπόψη στοιχεία που καθορίζουν 

την δυναµικότητα του (π.χ. µέγεθος εταιρείας, πελατολόγιο, κλπ). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο θα µπορούσε να εξασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσµα, όσο αφορά την 

απόδοση των προµηθευτών, στο µέλλον στην περίπτωση που κερδίζουν σε µια 

δηµοπρασία.  

 

Όσο αφορά στο συναγωνισµό ανάµεσα στους προµηθευτές, αυτός αποτελεί τη 

βάση για µια επιτυχηµένη δηµοπρασία. Όταν υπάρχει συναγωνισµός οι 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες προσθέτουν αξία στη διαδικασία προµήθειας γιατί 

παρέχουν µια φόρµα που υποκινεί τους προµηθευτές να προσφέρουν τις 

καλύτερες τιµές τους για την υπηρεσία που προσφέρουν. Έρευνα στη θεωρητική 

βιβλιογραφία σχετικά µε τις forward δηµοπρασίες έδειξε ότι όταν ο αριθµός των 

προµηθευτών αυξάνεται, αυξάνονται και οι τιµές των προσφορών που 

υποβάλλονται καθώς και ο ρυθµός υποβολής αυτών.    

 

1.5  Τυπική ∆οµή Ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας 

Για την διαµόρφωση της δοµής των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη: (i) οι παράµετροι της δηµοπρασίας που θα χρησιµοποιηθούν, 

(ii) το µέγεθος της δηµοπρασίας (iii) οι προµηθευτές που θα κληθούν να 

συµµετάσχουν, και (iv) ο ρόλος της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της 

υποστήριξης. Σε όλους αυτούς τους τοµείς οι αγοραστές αντιµετωπίζουν µια σειρά 

δυνατοτήτων και ανταλλαγών. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν στρατηγικά 

τη δυνατότητα να κερδίσουν το καλύτερο αποτέλεσµα από την δηµοπρασία. Οι 

παράγοντες αυτοί αναλύονται στη συνέχεια [Jap 2002]. 

 

(i) Παράµετροι της δηµοπρασίας  
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Εφόσον ο αγοραστής µιας δηµοπρασίας αποφασίσει την διεξαγωγή της, πρέπει να 

πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά µε τις παραµέτρους της δηµοπρασίας που θα 

υλοποιηθεί. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται µε τον καθορισµό του επιπέδου µέχρι 

το οποίο οι προµηθευτές θα µπορούν να έχουν δυνατότητα γνώσης των τιµών των 

προσφορών που έχουν υποβληθεί (Price Visibility), της ελάχιστης (ή µέγιστης) 

τιµής για την υπηρεσία ή το προϊόν που δηµοπρατείται, των κανόνων κλεισίµατος 

και των κανόνων ανακοίνωσης του νικητή. 

 

α. Price Visibility 

Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές στρατηγικές σχετικά µε τη δυνατότητα γνώσης 

της τιµής των προσφορών που έχουν υποβληθεί.  

Αρχικά, όπως έχει ήδη περιγραφεί, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κλειστού τύπου 

δηµοπρασίας, όπου κανένας συµµετέχων στη δηµοπρασία δεν µπορεί να γνωρίζει 

τις προσφορές των άλλων συµµετεχόντων. Στις κλειστές δηµοπρασίες, γίνεται 

επιλογή για τον αριθµό των γύρων που θα διεξαχθούν. Εφόσον, όλοι οι 

συµµετέχοντες έχουν υποβάλει τις προσφορές τους, ο δηµοπράτης µελετώντας τες 

επιλέγει τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου ζητώντας από τους συµµετέχοντες νέες 

καλύτερες προσφορές. 

Επιπλέον υπάρχει το ενδεχόµενο “γνωστοποίησης της καλύτερης προσφοράς” (low 

bid visible) που σηµαίνει ότι οι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν 

µόνο τη χαµηλότερη τιµή που έχει υποβληθεί σαν προσφορά και καµία από όσες 

την υπερβαίνουν. Άλλη εναλλακτική είναι η “πληρώνω και παίζω” (pay to play), 

όπου οι προµηθευτές δεν έχουν το δικαίωµα να δουν οποιαδήποτε προσφορά αν 

προηγουµένως δεν έχουν υποβάλλει οι ίδιοι την προσφορά τους. Άλλοι 

δηµοπράτες χρησιµοποιούν τον τύπο κατάταξης (rank – order), όπου οι 

προµηθευτές ενηµερώνονται για τη θέση που έχει η προσφορά τους, (π.χ 

τελευταία, προτελευταία, κ.α), αλλά δεν γνωρίζουν το ακριβές ποσό των 

υπολοίπων προσφορών που έχουν υποβληθεί ή ακόµα και το εύρος µεταξύ των 

προσφορών τους και των υπολοίπων προσφορών. Η επιλογή µιας από τις 

παραπάνω εναλλακτικές εξαρτάται από τον διεξάγοντα τη δηµοπρασία αλλά και 

από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

 

β. Setting the reserve price [Καθορισµός της Ελάχιστης τιµής]. 

Η ελάχιστη (επιδιωκόµενη) τιµή (ή αντίστοιχα η µέγιστη τιµή στην περίπτωση των 

reverse δηµοπρασιών) καθορίζεται από τον αγοραστή ή τον πωλητή, και είναι η 

ελάχιστη (ή µέγιστη) τιµή την οποία θα δεχτεί ο δηµοπράτης για την πώληση του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η τιµή αυτή µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις 

στρατηγικές προσφορών που ακολουθούν οι προµηθευτές. Μια υψηλή ελάχιστη 
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τιµή, για παράδειγµα, µπορεί να οδηγήσει τους προµηθευτές να διατηρήσουν 

υψηλά τις προσφορές τους. Ανάλογα µε τους κανόνες της δηµοπρασίας µπορεί η 

επιδιωκόµενη τιµή να µην γίνεται γνωστή στους συµµετέχοντες 

[www.cosmoone.gr].  

 

γ. Closing the event [Κλείσιµο (τερµατισµός) της δηµοπρασίας].  

∆ύο είναι κανόνες κλεισίµατος που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις 

δηµοπρασίες: το “σκληρό” (hard) κλείσιµο και το “µαλακό” (soft). Στον κανόνα 

του “σκληρού” κλεισίµατος, το οποίο συνήθως χρησιµοποιείται στις ευθείες 

δηµοπρασίες, ο χρόνος λήξης της δηµοπρασίας είναι συγκεκριµένος. Αντίθετα, 

στον κανόνα του “µαλακού” κλεισίµατος, αν µια προσφορά υποβληθεί µέσα στο 

χρόνο που έχει ορισθεί για την λήξη της δηµοπρασίας τότε η δηµοπρασία 

παρατείνεται για κάποια λεπτά, έτσι ώστε οι υπόλοιποι προµηθευτές να µπορέσουν 

να απαντήσουν µε νέα προσφορά σε περίπτωση που το επιθυµούν. Ταυτόχρονα, 

ορίζεται και νέος χρόνος ολοκλήρωσης. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν νέες 

προσφορές, η διαδικασία ολοκληρώνεται, διαφορετικά και πάλι παρατείνεται η 

λήξη της. Στις reverse δηµοπρασίες χρησιµοποιείται συνήθως το µαλακό. Το 

κίνητρο πίσω από αυτόν τον κανόνα είναι το να επιτρέπεται ο συναγωνισµός 

προσφορών και κατά συνέπεια η αυξοµείωση των τιµών. Έτσι, αποφεύγονται 

πρακτικές όπου ο προµηθευτής περιµένει µέχρι το τελευταίο λεπτό πριν το τέλος 

της δηµοπρασίας (snipping) ώστε να υποβάλει την προσφορά του, η οποία µόλις 

που θα υπερβαίνει τη µέχρι τότε ισχύουσα, µη δίνοντας την δυνατότητα στους 

αντίπαλους να αντιδράσουν.  

Χρησιµοποιώντας ένα “σκληρό” κανόνα, αναγκαστικά η δηµοπρασία είναι κλειστού 

τύπου καθώς όλοι οι προµηθευτές υποβάλλουν τις καλύτερες προσφορές τους 

χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να δουν ή να απαντήσουν στις προσφορές των 

υπολοίπων συµµετεχόντων. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν το “µαλακό” κλείσιµο έναντι του 

“σκληρού”. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι το “µαλακό” κλείσιµο δηµιουργεί 

καλύτερη οικονοµική απόδοση. 

 

δ. Awarding the event [Ανάδειξη του νικητή]  

Η αξιολόγηση µιας δηµοπρασίας και η ανάδειξη του νικητή µπορεί να γίνεται µέσω 

κανόνων που καθορίζει ο αγοραστής (buyer determined awards) ή µέσω κανόνων 

που καθορίζονται από τη διαδικασία (event determined awards). Οι προµηθευτές 

µέσω των event determined κανόνων µπορούν να καθορίσουν µε µεγαλύτερη 

ευκολία τα πιθανά κέρδη τους από τη δηµοπρασία, ενώ µέσω των buyer 

determined κανόνων τα κέρδη αυτά είναι περισσότερο ασαφή. Μέσω των buyer 
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determined awards κανόνων η διαδικασία υποβολής των προσφορών από τους 

προµηθευτές είναι δύσκολη, καθώς οι τελευταίοι δεν έχουν µια σαφή εικόνα του 

που βρίσκονται οι ίδιοι σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Από την άλλη πλευρά, 

κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι οι συγκεκριµένοι κανόνες είναι οι τυπικοί 

που χρησιµοποιούνται για προµηθευτικές διαδικασίες και άρα οι προθέσεις και 

αντιδράσεις των προµηθευτών δεν θα έπρεπε να επηρεάζονται από αυτούς. Ο 

καθορισµός της επικράτησης του ενός ή του άλλου απαιτεί περαιτέρω έρευνα 

µελλοντικά.  

 

(ii) Μέγεθος ∆ηµοπρασίας 

Ο παράγοντας αυτός, περιλαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε τον αριθµό των 

προϊόντων που πρέπει να προµηθευτεί ο αγοραστής, τον αριθµό των προµηθευτών 

που καλούνται να συµµετάσχουν στην δηµοπρασία και τον αριθµό των παρτίδων 

που πρέπει να σχηµατιστούν. Η αποτελεσµατικότητα του καθενός από τα 

παραπάνω µπορεί να ποικίλει. Για παράδειγµα, πολύ λίγα προϊόντα σε µια 

δηµοπρασία µπορεί να µην παρακινήσουν ικανό αριθµό προµηθευτών για να 

συµµετάσχουν, ενώ πάρα πολλά µπορεί να οδηγήσουν σε υπερπληθώρα 

προµηθευτών. Συνήθως, ένας ενδιάµεσος αριθµός προσφέρει ικανοποιητικότερο 

αποτέλεσµα.  

Είναι προτιµότερο το συµβόλαιο αγοράς να είναι αρκετά µεγάλο, ώστε να 

προσελκύει περισσότερους προµηθευτές στην υποβολή προσφορών. Παρ’ όλα 

αυτά δεν πρέπει να υπάρχει αυστηρός περιορισµός σε αυτό.  

Επιπλέον, η επιλογή του αριθµού και του µεγέθους κάθε παρτίδας για µια 

δηµοπρασία παίζει σηµαντικό ρόλο. Κάθε φορά πρέπει να αποφασίζεται για το αν 

θα δηµοπρατείται όλη η ποσότητα ή αν θα µοιράζεται σε ισόποσες παρτίδες. Με 

αυτόν τον τρόπο οι προµηθευτές που αδυνατούν να προσφέρουν τη συνολική 

απαιτούµενη ποσότητα, αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στην διαδικασία. Από 

την άλλη πλευρά, η διαίρεση της συνολικής ποσότητας σε παρτίδες δίνει τη 

δυνατότητα στους προµηθευτές να “µάθουν” τους αντιπάλους τους καθώς και το 

πως συµπεριφέρονται κατά την υποβολή των προσφορών τους.  

 

(iii) Επιλογή Προµηθευτών 

Ο καθορισµός των προµηθευτών που θα κληθούν να συµµετάσχουν στη 

δηµοπρασία είναι µια κρίσιµη απόφαση, καθώς καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας. Οι προµηθευτές που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν 

προαξιολογηθεί και να είναι ικανοί να εκπληρώσουν το συµβόλαιο αγοράς σε 

ικανοποιητικό βαθµό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αγοραστής κινδυνεύει να λάβει 

ασήµαντες προσφορές και επιπλέον υπάρχει πιθανότητα οι προµηθευτές που δεν 
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πληρούν τα απαραίτητα προσόντα να προκαλέσουν µια αδικαιολόγητη πίεση τιµών 

στους προµηθευτές που τα πληρούν. Αυτό, µελλοντικά µπορεί να οδηγήσει σε 

αποχώρηση κάποιων αξιόλογων προµηθευτών από τη διαδικασία, σε περίπτωση 

που αντιληφθούν την προσπάθεια των µη αξιόλογων για εξαπάτηση τους.  

Στην περίπτωση που δηµοπρατούνται προϊόντα σε παρτίδες, πρέπει να υπάρχει 

ένας βέλτιστος αριθµός προµηθευτών που θα συµµετάσχουν. Από τη µια πλευρά, 

πολύ µικρός αριθµός προµηθευτών οδηγεί σε µικρό συναγωνισµό, αλλά από την 

άλλη, πολύ µεγάλος αριθµός προµηθευτών µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα, 

καθώς υπάρχει κίνδυνος, οι προµηθευτές να αποθαρρυνθούν από το µεγάλο 

συναγωνισµό. 

 

(iv) Επικοινωνία, Εκπαίδευση και Υποστήριξη 

Είναι απαραίτητο οι προµηθευτές να είναι επαρκώς εκπαιδευµένοι προκειµένου να 

έχουν την ικανότητα να χρησιµοποιούν το λογισµικό µέσω του οποίου 

πραγµατοποιείται η δηµοπρασία και να µπορούν να ενηµερώνονται για τους 

κανόνες της πριν από την έναρξη της. Οι δηµοπράτες που παρέχουν 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες, εκπαιδεύουν τους προµηθευτές µέσω συναντήσεων, 

προσοµοιώσεων και τεχνική υποστήριξη έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα µε τη 

χρήση του λογισµικού. Επιπλέον, µέσω της εκπαίδευσης στοχεύουν στο να 

µπορούν οι προµηθευτές να υποβάλλουν και να τροποποιούν τις προσφορές τους, 

αλλά ταυτόχρονα να µπορούν να αντιµετωπίσουν διάφορα ενδεχόµενα τα οποία 

πιθανόν να ανακύψουν κατά την διάρκεια της υποβολής των προσφορών. Από την 

πλευρά του αγοραστή, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη, καθώς εξασφαλίζει µε 

αυτόν τον τρόπο τη λήψη προσφορών υψηλής ποιότητας, ορθότητας και 

ακρίβειας. 

Επιπρόσθετα, καθίσταται απαραίτητη η ενηµέρωση των προµηθευτών σχετικά µε 

τους κανόνες που θα ακολουθηθούν και τον τρόπο επιλογής του νικητή. 

Σηµαντικό είναι ο αγοραστής να ενηµερώνει αν η δηµοπρασία έχει σαν στόχο την 

αγορά κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος ή απλά τη λήψη πληροφοριών και την 

ενηµέρωση σχετικά µε τις τιµές της αγοράς.  

 

1.6  Αξιολόγηση ∆ηµοπρασίας  

Με την ολοκλήρωση µιας δηµοπρασίας ο αγοραστής καλείται να κάνει και µια 

αξιολόγηση της διαδικασίας προκειµένου να εντοπίσει τα οφέλη από τη χρήση της 

διαδικασίας [Jap 2002]. Το βασικό όφελος που επιτυγχάνει ο αγοραστής είναι η 

µείωση του κόστους για την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Έτσι, καλείται ο 

ίδιος να καθορίσει τι όφελος είχε ο ίδιος από τη χρήση της διαδικασίας. Στη 

συνέχεια, οφείλει να εκτιµήσει κατά πόσο η διαδικασία ήταν αποτελεσµατική, τι 
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προβλήµατα δηµιουργήθηκαν και κατά πόσο αυτά µπορούν να ξεπεραστούν την 

επόµενη φορά. Η απόδοση των προµηθευτών είναι κάτι το οποίο πρέπει επίσης να 

αξιολογηθεί από τον αγοραστή. Όσο αφορά στη διαδικασία, οι αγοραστές θα 

πρέπει να εκτιµήσουν αν αυτή εκπλήρωσε τις προσδοκίες τους και αν το λογισµικό 

λειτούργησε ικανοποιητικά.  

 

1.7  Ο ρόλος των Ενδιάµεσων  

Παλαιότερα, είχε γίνει προσπάθεια προµήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω 

κλασσικών δηµοπρασιών, όµως η ταχύτητα και τα πλεονεκτήµατα του 

πραγµατικού χρόνου που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες έδωσαν τη 

δυνατότητα στις τελευταίες να υπερνικήσουν τις παραδοσιακές σε ένα πλήθος 

περιπτώσεων [SO 2002]. Για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών οι 

εταιρείες µπορούν πλέον είτε να καταφύγουν σε κάποιον ενδιάµεσο, ο οποίος θα 

αναλάβει τη διενέργεια της, είτε να τη διεξάγουν µόνοι τους. Η επιλογή της µιας ή 

της άλλης εναλλακτικής είναι κάτι που πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά. 

Ο ενδιάµεσος είναι συνήθως µια εταιρεία, η οποία έχει προσληφθεί από τον 

εκάστοτε ενδιαφερόµενο για να διενεργήσει µια δηµοπρασία. Τα καθήκοντα του 

ποικίλουν ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 

περιλαµβάνουν την προαξιολόγηση των υποψηφίων προµηθευτών και την παροχή 

της απαραίτητης τεχνολογίας για τη διενέργεια της δηµοπρασίας σε συνθήκες 

πραγµατικού χρόνου. Ο ενδιάµεσος ενεργεί ως σύµβουλος συγκεντρώνοντας τις 

απαιτήσεις των αγοραστών, συντάσσοντας και διανέµοντας τις εντολές αγοράς 

(RFP), στήνοντας τις δηµοπρασίες και παρέχοντας βοήθεια από κάθε άποψη στις 

online συναλλαγές.  

Ο ενδιάµεσος έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να διατηρεί τις πλατφόρµες 

µέσω των οποίων λαµβάνει χώρα η δηµοπρασία, καθώς επίσης και να αξιολογεί τα 

προσόντα των αγοραστών και των προµηθευτών. Ο κάθε ενδιάµεσος έχει τη 

δυνατότητα να διενεργεί δηµοπρασίες για χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες 

κάνοντας την όλη διαδικασία περισσότερο οικονοµική για τον ίδιο. Αντίθετα, η 

διενέργεια της δηµοπρασίας από την ίδια την εταιρεία θα είχε το µειονέκτηµα της 

ειδίκευσης της µόνο σε µια συγκεκριµένη ανάγκη κάθε φορά. Επιπλέον, ο 

ενδιάµεσος έχει τη δυνατότητα να κατανέµει το κόστος της προαξιολόγησης στους 

δυνητικούς προµηθευτές, ενώ ταυτόχρονα αποκτά πολύ καλή εµπειρία στην 

ανεύρεση προµηθευτών. Αυτή η προσπάθεια αύξησης των δυνητικών 

προµηθευτών µέσω µιας προαξιολόγησής τους, οδηγεί τον ενδιάµεσο στη µείωση 

των πιθανών συνεργασιών µεταξύ των δυνητικών προµηθευτών. Σε αυτό µπορεί 

βέβαια να βοηθήσει και ο µεγάλος αριθµός προµηθευτών από διαφορετικές 

γεωγραφικές τοποθεσίες, εφόσον δεν απαιτείται η συνάντηση τους σε κάποιο 
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φυσικό χώρο. Ωστόσο, µε τον καιρό είναι δυνατόν οι προµηθευτές να γνωριστούν 

µεταξύ τους και να ανακύψει ο κίνδυνος των κλασσικών δηµοπρασιών, αυτός 

δηλαδή της συνεργασίας των προµηθευτών. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να 

ξεπεραστεί αν ο ενδιάµεσος δεν αποτελεί µια ανεξάρτητη οντότητα, αλλά αποτελεί 

µια επιχείρηση ιδρυόµενη από διάφορους προµηθευτές ή αγοραστές αποκλειστικά 

για τη διενέργεια ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Τέτοιες επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να αποκλείουν επιχειρήσεις και να µειώνουν τον ανταγωνισµό, και 

απαιτούν από τους δυνητικούς προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορές µε 

µεγαλύτερη δύναµη. 

Επιπλέον, επικεντρώνονται στην επιλογή των κατάλληλων αγοραστών και 

προµηθευτών που θα µετέχουν σε µια δηµοπρασία, στοχεύοντας στη µείωση 

κόστους για τον πελάτη. 

Υπάρχει επίσης µια µορφή ενδιάµεσου στην οποία ο τελευταίος έχει ρόλο 

µεσάζοντα µε σκοπό να εξασφαλίσει την ανταλλαγή του αντικειµένου που έχει 

δηµοπρατηθεί. Αποκαλείται τριτεγγυητής (escrow) και ουσιαστικά λαµβάνει τα 

λεφτά από τον αγοραστή και το προϊόν από τον προµηθευτή και µόλις έχει και τα 

δύο στην κατοχή του, κάνει την ανταλλαγή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια της διαδικασίας.   

Συµπερασµατικά, µια εταιρεία χρησιµοποιώντας ενδιάµεσο µπορεί να µειώσει το 

κόστος των συναλλαγών, να επιτύχει ένα καλύτερο συνολικό τελικό αποτέλεσµα 

και να εξασφαλίσει την ασφάλεια διεξαγωγής της διαδικασίας. 

   

1.8  Ασφάλεια και Ενδεχόµενοι Κίνδυνοι από τη χρησιµοποίηση των 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών 

Αναµφισβήτητα, ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα τα οποία πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τη χρήση ηλεκτρονικών δηµοπρασιών είναι η ασφάλεια 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας [MF 98]. Οι µηχανισµοί ελέγχου 

πρόσβασης σε µια δηµοπρασία καθορίζουν σε κάθε περίπτωση το ποιοι έχουν 

δικαίωµα να συµµετέχουν σε αυτήν. Ανάλογα µε την πολιτική που ακολουθείται 

από το διοργανωτή της δηµοπρασίας καθώς και τις οδηγίες από την πλευρά του 

πωλητή υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές σχετικά µε το δικαίωµα συµµετοχής στη 

δηµοπρασία. Έτσι, είτε µπορεί να µην υπάρχει κάποιος περιορισµός σχετικά µε τη 

συµµετοχή, οπότε η δηµοπρασία είναι ανοιχτή για όλους, είτε να έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής οι αγοραστές/ πωλητές που είναι εγγεγραµµένοι στις υπηρεσίες 

δηµοπράτησης γενικά, είτε να έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο οι αγοραστές που 

είναι εγγεγραµµένοι για να συµµετάσχουν στη συγκεκριµένη δηµοπρασία. Οι 

µηχανισµοί ασφαλείας είναι απαραίτητοι για να διασφαλιστεί ότι η ιστοσελίδα που 
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φιλοξενεί τη δηµοπρασία καθώς και οι κανόνες που έχουν οριστεί δεν 

“σαµποτάρονται” από κάποιον εξωτερικό παρεµβολέα.  

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής των προσφορών, κρυπτογραφηµένοι 

µηχανισµοί είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί ότι οι προσφορές που 

υποβάλλονται δεν θα µπερδευτούν ή θα αποκαλυφθούν σε άλλους συµµετέχοντες 

που υποβάλλουν προσφορά, παραβιάζοντας έτσι τους κανόνες της δηµοπρασίας. 

Σε µια ανοιχτή δηµοπρασία υπάρχει κίνδυνος υποβολής πλαστών προσφορών, οι 

οποίες σαν στόχο έχουν να οδηγήσουν το συµµετέχοντα µε τη µεγαλύτερη 

προσφορά στην υποβολή υψηλότερων προσφορών. Αυτός ο κίνδυνος γίνεται 

προσπάθεια να περιοριστεί δηµιουργώντας µια σύνδεση που να µπορεί να 

επαληθεύσει κάθε προσφορά που υποβάλλεται σε ποιον συµµετέχοντα αντιστοιχεί. 

Στην πραγµατικότητα, αυτή η ανήθικη συµπεριφορά καλείται “shilling”, και ο 

πράκτορας που αναλαµβάνει να υποβάλει πλαστές προσφορές σε µια δηµοπρασία 

“shill”. 

Ο λόγος ύπαρξης των πλαστών προσφορών υπάρχει καθώς γνωστοί αγοραστές 

συχνά επιθυµούν να παραµείνουν ανώνυµοι µέχρι και τη λήξη της ηλεκτρονικής 

δηµοπρασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η απόκτηση του ηµερολογίου 

του Λεονάρντο Ντα Βίντσι από τον Bill Gates, όπου η ταυτότητα του 

αποκαλύφθηκε µετά το τέλος της διαδικασίας. Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι η 

παρουσία γνωστών αγοραστών ωθεί τους υπόλοιπους συµµετέχοντες να 

υποβάλουν υψηλότερες προσφορές, µειώνοντας έτσι το ενδιαφέρον των 

επώνυµων αγοραστών για τη διαδικασία.  Το συγκεκριµένο πρόβληµα επιβαρύνεται 

περισσότερο στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες λόγω της συµµετοχής προµηθευτών 

από διάφορες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, καθώς όπως έχει αναφερθεί δεν 

είναι απαραίτητη η συνάθροιση των προµηθευτών σε ένα φυσικό χώρο.  

Μια πιθανή λύση στο πρόβληµα αυτό ονοµάζεται “caveat emptor” µέσω του οποίου 

θα υπάρχουν µηχανισµοί που θα δίνουν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να 

επαληθεύουν την ταυτότητα άλλων συµµετεχόντων, ή η ύπαρξη ενός συστήµατος 

αξιολόγησης, το οποίο θα διερευνά την ηθική συµπεριφορά του δηµοπράτη και θα 

προσδιορίζει την αξιοπιστία του βάση κάποιας βαθµολογίας.  

Οι πράκτορες (shills) που υποβάλουν πλαστές προσφορές µπορούν να εντοπιστούν 

από έµπειρους bidders, καθώς όταν ένας πράκτορας κερδίσει µια δηµοπρασία (κάτι 

που συµβαίνει µερικές φορές κατά τύχη), τα προϊόντα που είχε κερδίσει 

επανεµφανίζονται για δηµοπράτηση.  Οι πράκτορες εµφανίζονται σε δηµοπρασίες 

και συνηθίζουν να υποβάλουν προσφορές για µη σχετιζόµενα αντικείµενα. 
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Ένας κίνδυνος, και κατ’ επέκταση φόβος των αγοραστών, που µπορεί να προκύψει 

κατά τη διενέργεια µιας ηλεκτρονικής δηµοπρασίας είναι αυτός που σχετίζεται µε 

τις πιθανές συνεργασίες που µπορεί να δηµιουργηθούν µεταξύ των δυνητικών 

προµηθευτών. Υπάρχει πιθανότητα ένας αριθµός υποψήφιων προµηθευτών, να 

δηµιουργήσει µια οµάδα, της οποίας τα µέλη συµφωνούν να υποβάλλουν 

µεγαλύτερες προσφορές το ένα στο άλλο. Στη λήξη της δηµοπρασίας, και εφόσον 

το προϊόν έχει αποκτηθεί από κάποιο από τα µέλη της οµάδας, πραγµατοποιείται 

µια ξεχωριστή δηµοπρασία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. Το πλεόνασµα που θα 

δηµιουργηθεί στη δεύτερη αγορά αποτελεί τη ζηµία που επιφέρεται στον αρχικό 

πωλητή του προϊόντος και το πλεόνασµα αυτό θα µοιραστεί στα µέλη της οµάδας. 

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες ευνοούν περισσότερο τη δηµιουργία τέτοιων 

οµάδων, λόγω της µη γνώσης της ακριβούς ταυτότητας των συµµετεχόντων. 

Ένα τρόπος µείωσης της εµφάνισης του γεγονότος αυτού είναι η αύξηση των 

δυνητικών προµηθευτών στη βάση δεδοµένων, καθώς µε αυτόν τον τρόπο 

µειώνεται η πιθανότητα να γνωρίζονται οι προµηθευτές µεταξύ τους και άρα η 

πιθανή συνεργασία µεταξύ τους.  

 

1.9  Πλεονεκτήµατα - Περίληψη 

Μέσω της χρησιµοποίησης των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δίνεται η δυνατότητα 

για άµεση πρόσβαση σε πολλαπλούς προµηθευτές και αγοραστές. Ταυτόχρονα, 

µειώνονται και οι περιορισµοί γενικευµένης επικοινωνίας µεταξύ τους. Μέσω των 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών έχει δηµιουργηθεί ένα νέο είδος αγορών για προϊόντα 

και υπηρεσίες, στα οποία δεν υπήρχε πρόσβαση και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα 

στις εταιρείες να διαθέσουν το πλεονασµατικό απόθεµα τους καθώς και 

περισσευούµενα αγαθά. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες είναι παρόµοια και για τις µεγάλες και για τις µικρές εταιρείες.  

 

Ένα από τα ερωτήµατα που ανακύπτουν, είναι ο τρόπος υλοποίησης µιας 

ηλεκτρονικής δηµοπρασίας. ∆ύο είναι οι εναλλακτικές που µπορεί να ακολουθήσει 

µια εταιρεία. Είτε να επιλέξει να τη διεξάγει µόνη της, είτε να χρησιµοποιήσει έναν 

ενδιάµεσο. Πολλές είναι οι εταιρείες που καταφεύγουν στη πρώτη λύση και τα 

οικονοµικά οφέλη που τους παρουσιάζονται είναι σηµαντικά. Υπάρχουν, όµως, και 

εταιρείες που καταφεύγουν στη δεύτερη λύση γιατί δεν επιθυµούν να επενδύσουν 

σε τεχνολογία προκειµένου να διεξάγουν µια ηλεκτρονική δηµοπρασία. Αυτές οι 

εταιρείες µπορούν να µετέχουν σε κάποιες από τις ιστοσελίδες ενδιάµεσων, 

πληρώνοντας κόστος συµµετοχής ή κόστος συναλλαγής. Για ειδικές περιπτώσεις 

προµήθειας, η χρησιµοποίηση ενός ενδιάµεσου, ο οποίος ειδικεύεται σε 

δηµοπρασίες αντίστοιχων προϊόντων, έχει παρατηρηθεί ότι οδηγεί σε µείωση του 
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κόστους ανεύρεσης δυνητικών προµηθευτών και αύξηση της αποτελεσµατικότητας 

για τους υπευθύνους αγορών.  

 

Πλέον, όλο και περισσότερες εταιρείες καταφεύγουν στη χρήση ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών, καταργώντας µε αυτόν τον τρόπο τις κλασσικές δηµοπρασίες. 

Αρκετά είναι τα θέµατα σχετικά µε τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες που πρέπει να 

διερευνηθούν στο µέλλον. Για παράδειγµα, ο τύπος των προϊόντων που είναι 

περισσότερο κατάλληλα για την δηµοπράτηση µέσω ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, ο 

τύπος της δηµοπρασίας που πρέπει να χρησιµοποιείται για διαφορετικά προϊόντα, 

τα κίνητρα των συµµετεχόντων πίσω από την κάθε προσφορά που υποβάλλουν, 

κ.α. Επιπλέον, το πότε µια εταιρεία πρέπει να καταφεύγει στη χρήση ενός 

ενδιάµεσου και πότε πρέπει να διενεργεί µόνη της τη δηµοπρασία που επιθυµεί, ο 

τρόπος πιστοποίησης των προσόντων του προµηθευτή, είναι θέµατα τα οποία 

χρειάζονται περισσότερη ανάλυση και µελέτη για να υπάρχει καλύτερη και 

πληρέστερη γνώση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και τον τρόπο µε τον 

οποίο προµηθευτές και αγοραστές είναι προτιµότερο να λειτουργούν για να 

επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα και για τις δύο πλευρές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Ροή Πληροφοριών 

Αρχικά, για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τη 

διάρκεια µιας ηλεκτρονικής δηµοπρασίας, παρουσιάζεται στο παρόν µια καταγραφή 

και µια σύντοµη περιγραφή των ιδιοτήτων των οντοτήτων που λαµβάνουν µέρος 

σε αυτήν. Οι οντότητες είναι:  

- Ο αγοραστής της υπηρεσίας, ο οποίος και αποφασίζει να διενεργήσει τη 

δηµοπρασία για την αγορά µιας υπηρεσίας ή προϊόντος, µόνος του ή µε τη 

βοήθεια κάποιου ενδιάµεσου. 

- Ο ενδιάµεσος, ο οποίος αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει για λογαριασµό του 

αγοραστή µια δηµοπρασία. Οι περισσότερες εταιρείες καταφεύγουν στη 

λύση του ενδιάµεσου, καθώς αυτός κανονικά έχει µεγαλύτερη εµπειρία στη 

διενέργεια δηµοπρασιών, για οποιοδήποτε είδος προϊόντος ή υπηρεσίας και 

διότι δεν απαιτείται διάθεση προσωπικού της εταιρείας για την ανάπτυξη 

αντίστοιχης εφαρµογής.  

- Οι δυνητικοί προµηθευτές της υπηρεσίας, οι οποίοι θα µετέχουν στη 

δηµοπρασία τοποθετώντας τις προσφορές τους µέσω του διαδικτύου.  

 

Η διαδικασία ξεκινά µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον αγοραστή για την 

αγορά µιας υπηρεσίας. Ο ίδιος φτιάχνει και δηµοσιοποιεί, είτε µόνος του είτε µέσω 

του ενδιάµεσου που θα χρησιµοποιήσει για τη διενέργεια της δηµοπρασίας, µια 

αίτηση αγοράς (Request For Purchase), µέσω της οποίας αναφέρει τα απαραίτητα 

στοιχεία τα οποία επιθυµεί να πληρεί ο δυνητικός προµηθευτής, προκειµένου να 

θεωρείται αξιόπιστος για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Για τη δηµοσιοποίηση του 

RFP µέσω του ενδιάµεσου, ο αγοραστής εγγράφεται στο σύστηµα, δίνοντας 

στοιχεία αντίστοιχα µε αυτά που δίνουν και οι δυνητικοί προµηθευτές, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό ο ενδιάµεσος είναι 

δυνατόν να δηµιουργεί αρχεία µε υποψήφιους αγοραστές υπηρεσιών καθώς και 

ιστορικά στοιχεία από προηγούµενες δηµοπρασίες τους [Jap 2002].  

 

Έχοντας µελετήσει την εντολή αγοράς οι δυνητικοί προµηθευτές και εφόσον 

αποφασίσουν ότι θέλουν να µετέχουν στη δηµοπρασία, ακολουθούν κάποια 

βήµατα µέχρι την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας και την ανακοίνωση  του νικητή. 

Αρχικά γίνεται η εγγραφή τους στη βάση δεδοµένων του ενδιάµεσου. Αυτό 

συνήθως γίνεται µια φορά και κατόπιν επικαιροποιούνται τα σχετικά στοιχεία. Το 

βήµα αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να πιστοποιηθούν τα στοιχεία του 

προµηθευτή και να είναι δυνατή η ανταλλαγή κρυπτογραφηµένων στοιχείων 

µεταξύ προµηθευτή και αγοραστή. Επιπλέον, ο ενδιάµεσος που αναλαµβάνει τη 
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δηµοπρασία δηµιουργεί ένα προφίλ για κάθε συµµετέχοντα, το οποίο περιλαµβάνει 

στοιχεία σχετικά µε τις προτιµήσεις του για προϊόντα ή υπηρεσίες, το ιστορικό από 

τη συµµετοχή του σε προηγούµενες δηµοπρασίες και πιθανώς τα χρηµατικά όρια 

µέσα στα οποία µπορεί να κινηθεί. Συγκεντρώνοντας αυτές τις πληροφορίες ο 

ενδιάµεσος µπορεί στο µέλλον να ενηµερώνει τους δυνητικούς προµηθευτές, που 

είναι ήδη εγγεγραµµένοι στη βάση δεδοµένων του, για δηµοπρασίες προϊόντων και 

υπηρεσιών που εν δυνάµει τους ενδιαφέρουν να συµµετάσχουν. Ο συνηθέστερος 

τρόπος ενηµέρωσης είναι µέσω mail ή sms.  

Τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να δηλώσουν οι υποψήφιοι 

προµηθευτές αλλά και αγοραστές, είναι παρόµοια µε αυτά που απαιτούνται για τη 

χρήση όλων σχεδόν των υπηρεσιών Internet. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων 

στην δηµοπρασία είναι φυσικό πρόσωπο και όχι εταιρεία, απαραίτητη είναι και η 

δήλωση της ηµεροµηνίας γέννησης, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµετοχή στη 

δηµοπρασία µόνο υποψηφίων άνω των 18 ετών.    

Η εγγραφή του προµηθευτή (όπως και του αγοραστή) γίνεται µια φορά, στην 

πρώτη δηµοπρασία που θα συµµετάσχει, ενώ για κάθε επόµενη φορά µέσω του 

User ID και του Password είναι δυνατή η είσοδος του στο σύστηµα.  

Στη συνέχεια, αφού γίνει η εγγραφή τους στο σύστηµα, ακολουθεί η αναλυτική 

περιγραφή της υπηρεσίας που πρόκειται να αγοραστεί, ενώ ταυτόχρονα 

αναφέρονται και οι κανόνες της δηµοπρασίας, αναφέροντας τον τύπο της 

δηµοπρασίας (ανοιχτή, κλειστή, Dutch), τις παραµέτρους διαπραγµάτευσης (τιµή, 

ηµεροµηνίες παράδοσης, τρόπους πληρωµής, κλπ), ηµεροµηνία έναρξης και 

διάρκεια της δηµοπρασίας, τον τρόπο κλεισίµατος της δηµοπρασίας, κλπ.  

Πιο αναλυτικά, οι κανόνες της δηµοπρασίας πρέπει να καθορίζουν τα εξής: 

 

i) Σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής των προσφορών:  

1. Το περιεχόµενο της προσφοράς, δηλαδή την τιµή και την ποσότητα για µια 

κανονική δηµοπρασία ή την ποσότητα µόνο για την περίπτωση της Dutch 

δηµοπρασίας.   

2. Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µια υποβληθείσα προσφορά θα µπορεί  να 

αποσυρθεί. 

3. Την µέγιστη προσφορά που µπορεί να υποβληθεί και την επιτρεπτή µείωση της 

προσφοράς κάθε φορά που αυτή υποβάλλεται. 

4. Τις πληροφορίες που θα επιστρέφονται στους αγοραστές και τους προµηθευτές 

κατά την υποβολή µιας προσφοράς. Για παράδειγµα, στην περίπτωση αγοράς µιας 

µεταφορικής υπηρεσίας, οι πληροφορίες προς τους προµηθευτές θα ήταν ένα 

µέρος των υψηλότερων προσφορών που έχουν υποβληθεί, καθώς και ένα µέρος 

πληροφοριών από κάθε προσφορά, στην περίπτωση βέβαια που πρόκειται για 
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ανοιχτή δηµοπρασία. Στην περίπτωση της κλειστής δηµοπρασίας ο δυνητικός 

προµηθευτής λαµβάνει µια απλή απόδειξη για την υποβολή της προσφοράς του.  

5. Το ιστορικό προσφορών το οποίο θα είναι διαθέσιµο στους δυνητικούς 

προµηθευτές, στην περίπτωση της ανοιχτής ή της Dutch δηµοπρασίας. 

6. Τον τρόπο µε τον οποίο θα στέλνονται οι πληροφορίες. 

7. Ποιοι από τους δυνητικούς προµηθευτές έχουν τις προϋποθέσεις εκείνες που 

δικαιολογούν τη συµµετοχή τους στην δηµοπρασία. 

8. Το δικαίωµα των προµηθευτών να συµµετέχουν σε πολλαπλές δηµοπρασίες 

στην περίπτωση που περισσότερες από µια υπηρεσίες πρέπει να αγοραστούν. 

 

ii) Σχετικά µε τις επιλογές του Αγοραστή

1. Τη δυνατότητα που του δίνεται στο να τροποποιήσει το RFP, µειώνοντας για 

παράδειγµα την ποσότητα που πρέπει να µεταφερθεί, ή κάποιο άλλο από τα αρχικά 

χαρακτηριστικά που είχαν δηµοσιοποιηθεί στο RFP.  

2. Τους κανόνες κλεισίµατος της προσφοράς, δηλαδή το αν η προσφορά θα κλείσει 

µε: (i) παρέµβαση του ενδιάµεσου – που λειτουργεί για λογαριασµό του αγοραστή 

της υπηρεσίας, (ii) σε συγκεκριµένο προκαθορισµένο χρόνο αυτόµατα, (iii) µετά 

από συγκεκριµένο χρόνο αδράνειας των δυνητικών προµηθευτών, ή µε κάποιο 

συνδυασµό των 3 προηγούµενων περιπτώσεων. 

3. Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο αγοραστής της υπηρεσίας θα µπορέσει 

να αλλάξει τους κανόνες της δηµοπρασίας  ή να την αποσύρει τελείως, καθώς και 

τις τυχόν κυρώσεις από την απόσυρση. 

4.  Τους κανόνες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις δεσµευµένες προσφορές. 

 

Ακολουθεί το στάδιο της υποβολής των προσφορών και της διαχείρισης τους. 

Εκτελείται ο έλεγχος της ικανοποίησης των κανόνων της δηµοπρασίας και 

απορρίπτονται εκείνες οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση 

της ανοιχτής δηµοπρασίας οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται κάθε φορά που µια 

νέα προσφορά υποβληθεί και έχει καλύτερη τιµή από τις προηγούµενες. 

Κατόπιν, γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών και το κλείσιµο της 

δηµοπρασίας βάση των κανόνων που έχουν οριστεί και ενηµερώνονται όλοι οι 

συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα (νικητές και ηττηµένοι). 

Στο τελευταίο βήµα γίνεται η πληρωµή (ή µέρος αυτής, σύµφωνα µε τους κανόνες 

της δηµοπρασίας) προς τον προµηθευτή, η εκτέλεση της υπηρεσίας που 

δηµοπρατήθηκε και η πληρωµή του ενδιάµεσου για τις υπηρεσίες που προσέφερε.  

Το µοντέλο δοµής των δεδοµένων (data structure model) κατά τη διάρκεια µιας 

δηµοπρασίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 3, στην προσπάθεια να γίνει περισσότερο 

κατανοητή η διαδικασία που ακολουθείται.  
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 Σχήµα 3: Ανταλλαγή Πληροφοριών κατά τη ∆ιάρκεια µιας ∆ηµοπρασίας[MF 98] 

 

Χειρ. αξιολόγηση 

Πωλητής 

Εγγραφή 

Εγγραφή 

Εγγραφές 

Προτιµήσεις 

Προτιµήσεις 
& Στόχος 

Στόχος 

Ενηµέρωση

Προϊόν 

Καθορισµός 

Ανανέωση 

Αναζήτηση 

Κανόνες 
∆ηµοπρασίας 

Ορισµός 
Κανόνων 
∆ηµοπρασίας 

Ακύρωση 

Ανανέωση 

Επιλογή 

Προβολή 

Λίστα 
Επιλογών 

∆ηµοπρασία 

Προσφορά 
- Νέα 
-∆ιαγραφή/ 
Ανανέωση 

Έναρξη 
∆ηµοπρασίας 

Επιλογή 

Προσφορά 

Προσφορές 

∆ηµοπρασία 

Κλείσιµο 

Αξιολόγηση 

Ε
νη

µ
έρ
ω
σ
η
 

Ε
νη

µ
έρ
ω
σ
η
 

Χ
ειρ

. κλείσ
ιµ
ο
 

Αγοραστής 

Κλείσιµο δηµοπρασίας και 
Αξιολόγηση προσφορών 

Υποβολή προσφορών Περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας 
και ορισµός κανόνων δηµοπρασίας 

Εγγραφή 

 

 



 

Στο διάγραµµα, ο αγοραστής της υπηρεσίας, ο προµηθευτής της υπηρεσίας και η 

τελική συµφωνία βρίσκονται µέσα σε ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και είναι 

εκείνοι από τους οποίους ξεκινάνε ή καταλήγουν οι πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας. Η αποθήκευση πληροφοριών 

γίνεται στα εικονίδια µε σχήµα κυλίνδρου που συµβολίζουν βάσεις δεδοµένων. Η 

αποθήκευση σε κάποια από αυτά µπορεί να είναι προσωρινή. Οι διαδικασίες 

απεικονίζονται µε τα οβάλ εικονίδια. Τα τόξα παρουσιάζουν τη ροή των 

πληροφοριών, ενώ τα διακεκοµµένα τα σηµεία ελέγχου. Τα άσπρα τόξα 

υποδηλώνουν ότι η διαδικασία από την οποία ξεκινούν οδηγεί σε µια αποθήκη 

πληροφοριών, δηλαδή στα εικονίδια σχήµατος κυλίνδρου.  

Τα βασικά στάδια τα οποία λαµβάνουν χώρα σε µία ηλεκτρονική δηµοπρασία και 

περιγράφηκαν παραπάνω (εγγραφή, περιγραφή υπηρεσίας, υποβολή προσφορών 

και αξιολόγηση-ολοκλήρωση δηµοπρασίας), απεικονίζονται στο κάτω µέρος του 

διαγράµµατος, προκειµένου να γίνει σύνδεση της πληροφορίας που κάθε στιγµή 

ανταλλάσσεται µε το στάδιο στο οποίο ανήκει αυτή, µέχρι να επιτευχθεί η 

συµφωνία µε το νικητή.  

 

Έτσι στο πρώτο στάδιο, αυτό των εγγραφών, γίνεται: 

 Εγγραφή του αγοραστή της υπηρεσίας και των δυνητικών προµηθευτών 

αυτής. 

 Καταχώρηση των στοιχείων τους στη βάση δεδοµένων “Εγγραφές”, στην 

περίπτωση που είναι νέοι χρήστες του συστήµατος, διαφορετικά τα 

στοιχεία των ήδη εγγεγραµµένων χρηστών προϋπάρχουν. 

 Καταχώρηση στη βάση δεδοµένων “Προτιµήσεις & Στόχος”, των 

προτιµήσεων των δυνητικών προµηθευτών για δηµοπρασίες προϊόντων ή 

υπηρεσιών, µέσω της διαδικασίας προτίµησης, έτσι ώστε οι αγοραστές ή οι 

ενδιάµεσοι που λειτουργούν  για λογαριασµό των προηγουµένων, να 

µπορούν να δηµιουργήσουν target lists για την προώθηση στο µέλλον 

προϊόντων και υπηρεσιών [MF 98].  

 

Στο δεύτερο στάδιο, αυτό της περιγραφής της υπηρεσίας και του ορισµού 

των κανόνων της δηµοπρασίας, γίνεται: 

 Καταγραφή στη βάση δεδοµένων “Προϊόν”, της περιγραφής της υπηρεσίας 

προς δηµοπράτηση ή ανανέωση της µέσω προσθήκης επιπλέον στοιχείων 

που ενδιαφέρουν τους προµηθευτές.  Η καταγραφή αυτή γίνεται µέσω της 

διαδικασίας ορισµού ή ανανέωσης, που χρησιµοποιούν οι αγοραστές. Η 

περιγραφή της υπηρεσίας σε αυτή τη φάση µπορεί επιπλέον να 

περιλαµβάνει την εισαγωγή του RFP στη βάση δεδοµένων. 
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 Καταχώρηση των κανόνων της δηµοπρασίας στη βάση δεδοµένων 

“Κανόνες ∆ηµοπρασίας”. Ανάλογα µε τους κανόνες που ορίζονται κάθε 

φορά, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της δηµοπρασίας ή ενηµέρωσης 

κάποιων παραµέτρων της, όπως για παράδειγµα το κλείσιµο της.  

 Ενηµέρωση των προµηθευτών µέσω της διαδικασίας “Ενηµέρωση” για 

υπηρεσίες προς δηµοπράτηση που ταιριάζουν στις προτιµήσεις τους, ή για 

πιθανή αλλαγή των πληροφοριών για κάποια υπηρεσία. Τα στοιχεία για 

τέτοιου είδους ενηµερώσεις λαµβάνονται από τη βάση δεδοµένων 

“Προϊόν”, µέσα στην οποία είναι καταχωρηµένες οι περιγραφές των 

υπηρεσιών που δηµοπρατούνται ή είναι προς δηµοπράτηση.  

 Αναζήτηση και επιλογή από τους δυνητικούς προµηθευτές, µέσω της 

διαδικασίας “Αναζήτηση”, των δηµοπρασιών στις οποίες θα ήθελαν ή θα 

µπορούσαν να συµµετάσχουν. Τα στοιχεία για τον εντοπισµό της 

κατάλληλης δηµοπρασίας προκύπτουν και από τις βάσεις δεδοµένων 

“Προϊόν” και “Κανόνες ∆ηµοπρασίας”. 

 ∆ιαφήµιση δηµοπρασιών που πρόκειται να ξεκινήσουν µε σκοπό την 

προσέλκυση υποψήφιων προµηθευτών ακόµα και στις µη δηµοφιλείς 

δηµοπρασίες.   

 

Στο τρίτο στάδιο, αυτό της υποβολής των προσφορών, γίνεται: 

 Είτε ένταξη των δηµοπρασιών που έχουν επιλεγεί (στο προηγούµενο 

στάδιο) από τον προµηθευτή σε µια λίστα για µελλοντική συµµετοχή σε 

αυτές, είτε άµεση συµµετοχή σε κάποια από αυτές, υποβάλλοντας 

προσφορά. Και στις δύο περιπτώσεις οι βάσεις δεδοµένων που 

αποθηκεύονται τα στοιχεία αυτά είναι αντίστοιχα η “Λίστα Επιλογών” και η 

“∆ηµοπρασία”. 

 Καταχώρηση των προσφορών στην βάση δεδοµένων “Προσφορές” και 

αξιολόγηση τους, στην περίπτωση που επιλεγεί η άµεση συµµετοχή σε 

κάποια δηµοπρασία.  

 Αλλαγή της ζητούµενης τιµής, µέσω της διαδικασίας “Προσφορά” στην 

περίπτωση που η δηµοπρασία είναι τύπου Dutch. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την αποστολή ενηµέρωσης σε όσους συµµετέχουν στη 

δηµοπρασία. 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, αυτό της ολοκλήρωσης της δηµοπρασίας, 

γίνεται: 
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 Το κλείσιµο της δηµοπρασίας βάσει των κανόνων που έχουν επιλεγεί. 

∆ίνεται, όµως, και η δυνατότητα για κλείσιµο της δηµοπρασίας από τον 

αγοραστή προσωπικά, σε περίπτωση που το επιθυµεί. 

 Αξιολόγηση των προσφορών και ενηµέρωση όλων των συµµετεχόντων σε 

αυτήν σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν [MF 98].  

 

Στη συνέχεια, παρατίθεται και ένα διάγραµµα ροής (Σχήµα 4) προκειµένου να γίνει 

περισσότερο κατανοητή η σειρά µε την οποία ανταλλάσσονται οι πληροφορίες 

αυτές. 

'Ελεγχος Στοιχείων
Χρήστη

Εγγραφή Χρήστη

Είσοδος Χρήστη

Υπάρχον
Χρήτης?

Ναι

Καθορισµός
Προτιµήσεων

Περιγραφή της
Υπηρεσίας και

Καθορισµός Κανόνων
∆ηµοπρασίας

Επιλογή της
δηµοπρασίας για

συµµετοχή

Υποβολή
Προσφορών

Ένταξη σε
Short List?

Όχι
Αποθήκευση σε βάση
δεδοµένων Short List

Ναι

Αξιολόγηση
Προσφορών

Τέλος
∆ηµοπρασίας?

Κλείσιµο
∆ηµοπρασίας

Ανακοίνωση
Νικητή

Ενηµέρωση
συµµετεχόντων για
τα αποτελέσµατα

Ναι

Όχι

Είσοδος
Προµηθευτή ή
αγοραστή?

Προµηθευτή

Όχι

Αναζήτηση
∆ηµοπρασιών για

συµµετοχή

Έλεγχος εγκυρότητας
προσφορών

Έγκυρη
Προσφορά?

Απόρριψη
ΠροσφοράςΌχι

Αποθήκευση στην
Βάση Προσφορών

Ναι

Αγοραστή

 

Σχήµα 4: ∆ιάγραµµα Ροής Πληροφοριών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Περιγραφή Προβλήµατος 

Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται το αντικείµενο αυτής της εργασίας, δηλαδή 

η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών για υπηρεσίες 

εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα στις διαδικασίες προµήθειας υπηρεσιών. Πιο 

συγκεκριµένα, στόχος είναι “να µελετηθεί η δυνατότητα και ο τρόπος προµήθειας 

µεταφορικών υπηρεσιών, µέσω της χρήσης ηλεκτρονικής δηµοπρασίας”. 

Η µεταφορική υπηρεσία που θα µελετηθεί αφορά τη µεταφορά ενός αριθµού 

προϊόντων από ένα κέντρο διανοµής σε ένα τελικό αποδέκτη, εστιάζοντας: 

 Στην αναλυτική περιγραφή των παραµέτρων που επηρεάζουν τη 

διαδικασία προµήθειας µίας µεταφορικής υπηρεσίας µέσω ηλεκτρονικής 

δηµοπρασίας, και 

 Στη µελέτη και παρουσίαση της ροής των πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρονικής δηµοπρασίας και 

µέχρι την επιλογή του νικητή. 

 

Βάσει της περιγραφής που έχει γίνει στο προηγούµενο κεφαλαίο, γίνεται αντιληπτό 

ότι το αντικείµενο της εργασίας, αφορά ουσιαστικά µια reverse δηµοπρασία, καθώς 

ο αγοραστής της υπηρεσίας είναι αυτός που προκαλεί-διεξάγει τη δηµοπρασία. 

Εφόσον, έχει επιλεγεί η ηλεκτρονική δηµοπρασία ως ο καταλληλότερος τρόπος 

προµήθειας, πραγµατοποιείται η συγγραφή και έκδοση της εντολής αγοράς από 

τον αγοραστή της υπηρεσίας.  

Οι παράµετροι που θα επηρεάσουν τη µεταφορά και σχετίζονται µε τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι:  

 ο τύπος τους (εύθραυστα, επικίνδυνα), 

 τα τερµατικά σηµεία (αναχώρηση, προορισµός) 

 ο όγκος, 

 το σχήµα,  

 η συσκευασία των προϊόντων,  

 η απόσταση µεταφοράς (εξωτερικό, εσωτερικό, εντός αττικής, επαρχία),  

 ο επιθυµητός χρόνος παράδοσης.  

 

Αναφορικά µε τον προµηθευτή της υπηρεσίας, οι παράµετροι που επηρεάζουν τη 

µεταφορά (και κατά συνέπεια την προσφορά του) είναι:  

 η εµπειρία του σε αντίστοιχες µεταφορές, η οποία πρέπει και να 

αποδεικνύεται,  

 ο διαθέσιµος αριθµός οχηµάτων για τη διεκπεραίωση της µεταφοράς µέσα 

στα χρονικά πλαίσια της εντολής µεταφοράς,  
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 τα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων οχηµάτων ώστε να ικανοποιούνται οι 

επιβεβληµένες νοµικές ή/ και κανονιστικές απαιτήσεις 

 η αξιοπιστία του (όπως προκύπτει από προηγούµενα έργα ή αναθέσεις που 

έχει κερδίσει), 

 η δυνατότητα για cross docking (σε περίπτωση που απαιτηθεί), 

 η δυνατότητα για συνδυασµένη µεταφορά (σε περίπτωση που απαιτηθεί) 

 η αποκλειστικότητα ή µη των φορτηγών 

 

Αναφορικά µε την αποκλειστικότητα ή όχι των φορτηγών κατά την εκτέλεση της 

µεταφοράς, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις ο συνδυασµός 

δύο ή περισσότερων µεταφορών βοηθά τον προµηθευτή να µειώσει τα λειτουργικά 

του κόστη και να πετύχει ταυτόχρονα την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του. 

(φορτηγά και οδηγούς) [She2004]. Όσο αφορά τη διαδικασία της δηµοπρασίας, η 

δυνατότητα, από την πλευρά του προµηθευτή για συνδυασµό µεταφορών, µπορεί 

να οδηγήσει σε µείωση των τιµών των προσφορών. Τα παραπάνω, βέβαια, 

προϋποθέτουν ότι οι κανόνες της δηµοπρασίας επιτρέπουν το συνδυασµό 

µεταφορών. 

  

3.2 Μελέτη Εφαρµογής 

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει αναλυτική περιγραφή των πληροφοριών που 

πρέπει να καταχωρηθούν στο σύστηµα κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας, από 

όλους τους συµµετέχοντες. Κάθε στάδιο του Σχήµατος 4, ουσιαστικά, αντιστοιχεί 

σε µια οθόνη του συστήµατος στην οποία είτε καταχωρούνται στοιχεία απαραίτητα 

για τα επόµενα στάδια της διαδικασίας, είτε γίνεται επιλογή της επόµενης ενέργειας 

στην οποία θέλει να προβεί ο κάθε συµµετέχων.  

Η περίπτωση που εξετάζεται είναι η µεταφορά προϊόντων από το κέντρο διανοµής 

στον τελικό αποδέκτη. Η εταιρεία που αποθηκεύει τα προϊόντα της στο κέντρο 

διανοµής, είναι και ο αγοραστής της υπηρεσίας µεταφοράς και διενεργεί 

ηλεκτρονική δηµοπρασία για την επιλογή του κατάλληλου µεταφορέα που θα τα 

µεταφέρει στον τελικό προορισµό τους. Εξετάζεται λοιπόν µια αντίστροφη 

δηµοπρασία και µονή εφόσον πρόκειται για την προµήθεια µιας υπηρεσίας. 

Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση ότι η δηµοπρασία θα είναι ανοιχτού τύπου, θα 

επιλεχτεί “µαλακό” κλείσιµο και θα αναδειχθεί νικητής εκείνος ο προµηθευτής µε 

την χαµηλότερη τιµή προσφοράς, συνδυάζοντας και κάποια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Οι υποθέσεις που έγιναν παραπάνω δεν επηρεάζουν τη µελέτη 

που ακολουθεί, αναφέρονται όµως για να υπάρχει µια καλύτερη και ποιο 

ολοκληρωµένη εικόνα αυτής. Καθώς έχει δηµιουργηθεί η ανάγκη, η εταιρεία – 
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αγοραστής συντάσσει την εντολή αγοράς (Request for Purchase). Τα στοιχεία που 

θα περιέχει η εντολή αυτή παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Ι: 

 

Αναγραφόµενα Στοιχεία στο RFP Περιγραφή 

Επωνυµία Εταιρείας Χ  

Στοιχεία Εταιρείας Χ 
∆ιεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, 

κλπ 

Είδος Προϊόντων προς Μεταφορά 
Ξηρό φορτίο, Ψυχόµενα, 

Κατεψυγµένα, Εύθραυστα, κλπ  

Ποσότητα Προϊόντων προς Μεταφορά  

Σηµείο Φόρτωσης Προϊόντων 

(Αναχώρηση) 
Τοποθεσία του Κέντρου ∆ιανοµής 

Τελικός Προορισµός Προϊόντων  

Συσκευασία προϊόντων Κιβώτια, Παλέτες, τεµάχια, κλπ 

Επιθυµητός Χρόνος ∆ιεκπεραίωσης 

Μεταφοράς  
 

Προτεινόµενος τρόπος πληρωµής  

Μέγιστος αριθµός προσφορών 

Αναφέρεται ο µέγιστος αριθµός 

προσφορών που µπορεί να υποβάλει ο 

κάθε προµηθευτής  

Κλείσιµο ∆ηµοπρασίας  

Ορίζεται η λήξη της διαδικασίας, η 

οποία βέβαια µπορεί να παραταθεί 

καθώς έχει επιλεγεί “µαλακό” κλείσιµο 

της διαδικασίας. 

Στοιχεία Αξιολόγησης  

Αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία θα 

ληφθούν υπόψη για την ανακοίνωση 

του νικητή (τιµή, ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, κλπ) 

Τιµή Εκκίνησης 

Η ανώτερη τιµή που θα δεχτεί ο 

δηµοπράτης για την αγορά της 

υπηρεσίας. 

Incoterms 

Σε περίπτωση διεθνούς µεταφοράς 

καθορίζονται οι υποχρεώσεις του 

αγοραστή και του προµηθευτή σχετικά 

µε την µεταφορά. 

Πίνακας Ι: Στοιχεία Εντολής Αγοράς 
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Η εταιρεία αγοραστής εισέρχεται στην ιστοσελίδα που θα φιλοξενήσει τη 

δηµοπρασία προκειµένου να εισάγει την εντολή αγοράς και να καθορίσει τους 

κανόνες της δηµοπρασίας. Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει χρησιµοποιήσει 

ξανά τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα, σηµαίνει ότι έχει ήδη εγγραφεί στο σύστηµα και 

διαθέτει το απαραίτητο User ID και Password για την είσοδο της στο σύστηµα. Σε 

διαφορετική περίπτωση ο νέος αγοραστής υποχρεούται να εγγραφεί στο σύστηµα 

συµπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ: 

 

Πεδίο  Περιγραφή Πεδίου 

Επωνυµία Εταιρείας Χ  

∆ιεύθυνση εταιρείας (Έδρα) Χ  

Αντικείµενο Ενασχόλησης 
∆ηλώνεται ο τοµέας στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Ορίζεται το τηλέφωνο µε το οποίο θα 

επικοινωνεί ο αγοραστής µε τον ενδιάµεσο, 

καθώς και µε το νικητή, µετά το τέλος της 

δηµοπρασίας. 

Όνοµα Υπευθύνου 

Είναι το άτοµο που θα αντιπροσωπεύει τον 

αγοραστή στον ενδιάµεσο και θα 

αντιµετωπίζει προβλήµατα που πιθανόν να 

δηµιουργηθούν. 

∆ιεύθυνση E-mail 
Ορίζεται το email µε το οποίο θα 

επικοινωνεί ο ενδιάµεσος µε τον αγοραστή. 

Α.Φ.Μ 
∆ηλώνεται ο ΑΦΜ του αγοραστή, για να 

µπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη της εταιρείας.  

Μέγεθος Εταιρείας 

Αναφέρονται οικονοµικά στοιχεία αλλά και 

το ανθρώπινο δυναµικό που εργάζεται σε 

αυτήν. 

Χρήση του συστήµατος 

∆ηλώνεται προσεγγιστικά το πλήθος των 

δηµοπρασιών (π.χ. σε µηνιαία, ετήσια βάση, 

κλπ)  που πιθανά να διεξάγει η εταιρεία 

µέσω της ιστοσελίδας.  

Είδος ∆ηµοπρασίας 

∆ηλώνονται τα είδη των δηµοπρασιών τα 

οποία πιθανώς να διεξάγει η εταιρεία (π.χ. 

αγορά υπηρεσίας, προµήθεια προϊόντων για 

την καθηµερινή λειτουργία, κλπ). 

User ID 
Ορίζεται από το χρήστη και χρησιµοποιείται 

κάθε φορά που θέλει να εισέλθει στο 
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σύστηµα. 

Password 

Ορίζεται από το χρήστη και χρησιµοποιείται 

κάθε φορά που θέλει να εισέλθει στο 

σύστηµα. 

Πίνακας ΙΙ: Στοιχεία Εγγραφής Αγοραστή στο σύστηµα 

 

Εφόσον η εταιρεία αγοραστής εισέλθει στο σύστηµα, κάνει την καταχώρηση της 

εντολής αγοράς, µε στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα Ι και στη 

συνέχεια καθορίζει τους κανόνες της δηµοπρασίας. Στοιχεία τα οποία πρέπει να 

καθοριστούν φαίνονται στον Πίνακα ΙΙΙ: 

 

Πεδίο  Περιγραφή Πεδίου 

Τύπος ∆ηµοπρασίας  
Ανοιχτή, κλειστή, English, Dutch, Single, 

Double, κλπ. 

Price Visibility (στην περίπτωση 

ανοιχτής δηµοπρασίας) 

Καθορίζεται από τον αγοραστή σε τι βαθµό 

θα µπορούν οι δυνητικοί προµηθευτές να 

γνωρίζουν τις προσφορές των υπολοίπων 

συµµετεχόντων.   

Μέγιστη Τιµή 

Καθορίζεται από την εταιρεία αγοραστή, η 

ανώτατη τιµή που θα δεχτεί για την αγορά 

της υπηρεσίας. 

Κλείσιµο ∆ηµοπρασίας 

Καθορίζεται ο τρόπος κλεισίµατος. 

Εναλλακτικές επιλογές είναι το “µαλακό” και 

το “σκληρό” κλείσιµο. Η επιλογή του 

τρόπου κλεισίµατος ουσιαστικά καθορίζει 

και τη διάρκεια της δηµοπρασίας. 

Βήµα Προσφοράς 

Στην περίπτωση που µπορούν να 

υποβληθούν περισσότερες από µια 

προσφορές από τους δυνητικούς 

προµηθευτές, ορίζεται η ελάχιστη µείωση 

που πρέπει να υπάρχει µεταξύ δύο 

διαδοχικών προσφορών. 

Απόσυρση Προσφοράς 

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εκείνες, κάτω 

από τις οποίες µπορεί µια υποβληθείσα 

προσφορά να αποσυρθεί. 

Τρόπος Επικοινωνίας 
Καθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας µεταξύ 

των συµµετεχόντων (π.χ. e-mail, fax, κλπ). 

Τροποποίηση Εντολής Αγοράς Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εκείνες, κάτω 
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από τις οποίες η εταιρεία αγοραστής µπορεί 

να τροποποιήσει την εντολή αγοράς (π.χ. 

ποσότητα, τόπος προορισµού, συσκευασία 

προϊόντων, κλπ). 

Αλλαγή Κανόνων ή Απόσυρση 

∆ηµοπρασίας 

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εκείνες κάτω 

από τις οποίες, η εταιρεία αγοραστής µπορεί 

να αλλάξει τους κανόνες ή να αποσύρει 

τελείως την δηµοπρασία. 

Πίνακας ΙΙΙ: Κανόνες ∆ηµοπρασίας 

 

Οι δυνητικοί προµηθευτές που είναι καταχωρηµένοι στη βάση δεδοµένων της 

εταιρείας ή του ενδιάµεσου και οι οποίοι καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις καθώς 

και πιθανοί νέοι προµηθευτές, ενηµερώνονται για την έκδοση της εντολής αγοράς 

µέσω mail, fax ή sms προκειµένου να τη µελετήσουν και να αποφασίσουν αν 

θέλουν να συµµετέχουν στη δηµοπρασία.  

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα οι δυνητικοί προµηθευτές καλούνται να κάνουν 

είσοδο στο σύστηµα για να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε δηµοπρασίες. 

Στην περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραµµένοι, µέσω του User ID και του Password 

που έχουν ορίσει εισέρχονται και µπορούν να επιλέξουν τη δηµοπρασία και να 

υποβάλουν την προσφορά τους. Οι προµηθευτές που συµµετέχουν για πρώτη 

φορά σε κάποια δηµοπρασία, καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τα 

οποία θα αποθηκευτούν στη βάση δεδοµένων του συστήµατος και να πάρουν User 

ID και Password. Τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να συµπληρώσουν 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα ΙV: 

 

Πεδίο  Περιγραφή Πεδίου 

Επωνυµία Εταιρίας  

∆ιεύθυνση Εταιρείας (Έδρα)  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Ορίζεται το τηλέφωνο µε το οποίο ο 

ενδιάµεσος ή η εταιρεία που διενεργεί τη 

δηµοπρασία θα επικοινωνούν µε το 

δυνητικό προµηθευτή. 

Όνοµα Υπευθύνου 

Είναι το άτοµο που θα αντιπροσωπεύει την 

εταιρεία στον ενδιάµεσο και θα 

αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που πιθανόν 

να δηµιουργηθούν. 

∆ιεύθυνση E-mail 
Ορίζεται το mail µε το οποίο θα επικοινωνεί 

ο ενδιάµεσος ή η εταιρεία µε το δυνητικό 
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προµηθευτή. 

Α.Φ.Μ 

∆ηλώνεται ο ΑΦΜ του δυνητικού 

προµηθευτή, για να µπορεί να ελεγχθεί η 

ύπαρξη της εταιρείας.  

Μέγεθος Εταιρείας 

Αναφέρονται οικονοµικά στοιχεία αλλά και 

το ανθρώπινο δυναµικό που εργάζεται σε 

αυτήν. 

∆ιαθεσιµότητα Φορτηγών  
∆ηλώνεται ο συνολικός αριθµός των 

φορτηγών που διαθέτει. 

∆υναµικότητα Φορτηγών 

∆ηλώνεται το µέγεθος και λοιπά 

χαρακτηριστικά (τριαξονικό, 

ρυµουλκούµενο, κλπ) του κάθε φορτηγού. 

Είδος Φορτηγών 
∆ηλώνεται αν είναι ψυγεία, ξηρού φορτίου, 

ανοιχτού τύπου, κλειστού Τύπου, κλπ. 

Ιστορικό Ατυχηµάτων  
∆ηλώνονται παλαιά ατυχήµατα, η 

σοβαρότητα τους, η συχνότητα τους, κλπ. 

∆ίκτυο Μεταφοράς 
∆ηλώνεται η δυνατότητα για µεταφορά σε 

επαρχία, εξωτερικό, νησιά, κλπ.  

Εµπειρία Μεταφορών 

∆ηλώνεται η διάρκεια λειτουργίας της 

εταιρείας, οι µεταφορές που έχει 

διεκπεραιώσει, και οι αντίστοιχες αυτής που 

δηµοπρατείται.  

Μεταφορά εντός Σαββατοκύριακου 
∆ηλώνεται η δυνατότητα µεταφοράς εντός 

Σαββατοκύριακου. 

Lead Time 

Καθορίζεται ο χρόνος στον οποίο µπορεί 

κατά µέσο όρο να διεκπεραιώσει µια 

µεταφορά. 

Προτιµήσεις ∆ηµοπρασιών 

Οι δυνητικοί προµηθευτές καθορίζουν τις 

προτιµήσεις τους, ως προς δηµοπρασίες 

στις οποίες θα ήθελαν να συµµετάσχουν.  

Στοιχεία Οδηγών 

∆ηλώνονται τα στοιχεία των οδηγών των 

φορτηγών (ονοµατεπώνυµο, ηλικία, τύπος 

άδειας οδήγησης, ηµεροµηνία έκδοσης, 

ιστορικό, κλπ) 

User ID 

Ορίζεται από το χρήστη και χρησιµοποιείται 

κάθε φορά που θέλει να εισέλθει στο 

σύστηµα. 
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Password 

Ορίζεται από τον χρήστη και 

χρησιµοποιείται κάθε φορά που θέλει να 

εισέλθει στο σύστηµα. 

Πίνακας ΙV: Στοιχεία Εγγραφής Προµηθευτή στο Σύστηµα 

 

Μετά την επιτυχή εγγραφή στο σύστηµα των νέων προµηθευτών ή την επιτυχή 

εισαγωγή των παλαιών, στην επόµενη οθόνη του συστήµατος ο προµηθευτής έχει 

τη δυνατότητα επιλογής δηµοπρασιών προς συµµετοχή. Οι δηµοπρασίες είναι 

οµαδοποιηµένες ανά κατηγορία και ο δυνητικός προµηθευτής µπορεί να περιηγηθεί 

σε αυτές, επιλέγοντας τελικά αυτήν ή αυτές που ταιριάζουν στο προφίλ του, απλά 

κλικάροντας στη δηµοπρασία που τον ενδιαφέρει. 

Οι δυνατότητες που έχει ο δυνητικός προµηθευτής είναι είτε να τις εντάξει σε µια 

λίστα µε σκοπό τη µελλοντική συµµετοχή του σε αυτές, κλικάροντας το αντίστοιχο 

“button”, είτε να συµµετάσχει άµεσα, οπότε και επιλέγει το “button” της υποβολής 

προσφοράς. Εδώ επιλέγεται η δεύτερη περίπτωση οπότε η δηµοπρασία στην οποία 

θα συµµετάσχουν οι δυνητικοί προµηθευτές είναι αυτή της µεταφοράς των 

προϊόντων της εταιρείας Χ από το κέντρο διανοµής σε έναν τελικό αποδέκτη. Τα 

πεδία µε τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα V:  

 

Πεδίο Περιγραφή Πεδίου 

Κόστος Υπηρεσίας 
Ορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί από 

τον αγοραστή για την αγορά της υπηρεσίας. 

Σηµείο Φόρτωσης  

Σηµείο Εκφόρτωσης (Τελικός 

Προορισµός)  
 

∆ιαθέσιµα Φορτηγά και Είδος 

Φορτηγών 

∆ηλώνεται ο αριθµός των διαθέσιµων 

φορτηγών για την συγκεκριµένη µεταφορά 

βάσει της χωρητικότητας τους, σε 

συνδυασµό µε το είδος τους. Ως προς το 

είδος καθορίζεται αν είναι ψυγεία, ανοιχτού 

ή κλειστού τύπου, κα. 

Χρόνος Έναρξης και Ολοκλήρωσης 

Μεταφοράς 

Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της 

µεταφοράς µετά τη λήξη της δηµοπρασίας 

και κατά µέσο όρο ο χρόνος ολοκλήρωσης 

της µεταφοράς. 

Όροι Πληρωµής 
Καθορίζεται ο τρόπος πληρωµής της 

υπηρεσίας και πιθανές εκπτώσεις  που 
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µπορεί να κάνει ο προµηθευτής.  

Αποκλειστικότητα Φορτηγού 

Καθορίζεται από τον προµηθευτή αν θα 

µεταφέρει αποκλειστικά τα προϊόντα της 

συγκεκριµένης εταιρείας ή έχει 

προγραµµατισµένη ταυτόχρονα και κάποια 

άλλη µεταφορά µε τα συγκεκριµένα 

φορτηγά την ίδια περίοδο. Στην περίπτωση 

αυτή καθορίζεται και κάποια πιθανή 

έκπτωση που µπορεί να κάνει ο 

προµηθευτής λόγω µη αποκλειστικότητας 

του φορτηγού. 

Πίνακας V: Στοιχεία Υποβολής Προσφοράς 

 

Με την αποστολή της προσφοράς, αυτή καταχωρείται στην βάση δεδοµένων µαζί 

µε τις υπόλοιπες προσφορές προς αξιολόγηση και ο προµηθευτής ενηµερώνεται 

µέσω mail για την επιτυχή καταχώρηση ή την δηµιουργία κάποιου προβλήµατος. Η 

ολοκλήρωση της δηµοπρασίας καθορίζεται από τους κανόνες που έχουν οριστεί 

στην αρχή της διαδικασίας. Στην περίπτωση που ο κάθε προµηθευτής έχει 

δικαίωµα για την υποβολή µιας µόνο προσφοράς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

τότε µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών, ξεκινάει η διαδικασία 

αξιολόγησης τους από τον αγοραστή, λαµβάνοντας υπόψη εκτός από την τιµή και 

κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα εξασφαλίσουν το επιθυµητό τελικό 

αποτέλεσµα. Στην περίπτωση που οι προµηθευτές έχουν δικαίωµα να υποβάλουν 

περισσότερες από µια προσφορές, επιλέγουν και πάλι την οθόνη υποβολής 

προσφοράς και συµπληρώνουν και πάλι τα στοιχεία του πίνακα V. Με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ο αγοραστής αξιολογεί τις ανανεωµένες προσφορές 

που έχουν υποβληθεί λαµβάνοντας και πάλι υπόψη την τιµή και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά.  

Και στις δύο περιπτώσεις η αξιολόγηση των προσφορών ακολουθείται από την 

επιλογή και την ανακοίνωση του νικητή, είτε στην ιστοσελίδα είτε προσωπικά 

στους συµµετέχοντες, µέσω mail, fax ή sms. Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται και 

η διαδικασία. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η χρήση του συστήµατος είναι 

απλή από την έναρξη της διαδικασίας µέχρι και την ολοκλήρωση της. Ο κάθε 

συµµετέχων µπορεί εύκολα να συµπληρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που 

απαιτεί το σύστηµα προκειµένου να υποβάλλει την προσφορά του. Από την άλλη 

πλευρά, ο δηµοπράτης γρήγορα και εύκολα συλλέγει τις προσφορές του, 

ολοκληρώνοντας τη διαδικασία µε συντοµότερο χρόνο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία έχει γίνει σαφές ότι οι ηλεκτρονικές 

δηµοπρασίες αποτελούν µια νέα και πολλά υποσχόµενη εφαρµογή που προσφέρει 

το διαδίκτυο στους χρήστες του. Στο µέλλον αναµένεται η αύξηση της χρήσης των 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών και από εταιρείες (εκτός από µεµονωµένους χρήστες), 

οι οποίες προσβλέπουν στη µείωση των λειτουργικών τους εξόδων καθώς και στη 

µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών που αντιστοιχούν στην προµήθεια 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα οφέλη που παρουσιάζουν είναι αναµφισβήτητα πολλά, 

όπως η ταχύτητα, ευελιξία, η συµµετοχή µεγαλύτερου αριθµού προµηθευτών, η 

συµµετοχή προµηθευτών χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς, κα και προβλέπεται 

να υπερνικήσουν τις αδυναµίες, όπως οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται µέσω της 

χρήσης του διαδικτύου, η προσωρινή ανωνυµία που µπορούν να διατηρήσουν οι 

συµµετέχοντες, κ.α., βοηθώντας στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη τους. 

 

Μέσω της αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας που ακολουθείται για τη 

δηµοπράτηση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας καθώς και της σειράς µε την οποία 

πρέπει να δοθούν οι απαιτούµενες πληροφορίες, έχουν γίνει κατανοητοί οι ρόλοι 

των συµµετεχόντων σε αυτή προκειµένου να υπάρξει µια οµαλή εξέλιξη της 

διαδικασίας. Οι δηµοπράτες καθορίζουν τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο 

δυνητικός προµηθευτής, τους κανόνες που ορίζουν τη δηµοπρασία καθώς και τη 

δοµή της, ενώ ο προµηθευτής ακολουθώντας τους κανόνες και τα στάδια της 

δηµοπρασίας επιδιώκει την υποβολή µιας προσφοράς που θα τον αναδείξει νικητή. 

Μέσω της ανάλυσης που έχει γίνει προκύπτει ότι είναι απαραίτητος ο σαφής 

καθορισµός των κανόνων που θα ακολουθηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει 

εξασφάλιση  της διαφάνειας της διαδικασίας.  

 

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι από τη στιγµή που ένας προµηθευτής θεωρηθεί 

αξιόπιστος και του επιτραπεί η συµµετοχή στη δηµοπρασία, η χρήση του 

συστήµατος είναι υπόθεση σχετικά απλή, διότι δεν απαιτούνται εξειδικευµένες 

γνώσεις για τη χρήση του λογισµικού που φιλοξενεί τη δηµοπρασία. Ο εκάστοτε 

ενδιάµεσος που αναλαµβάνει να διεξάγει τη δηµοπρασία φροντίζει έτσι ώστε οι 

συµµετέχοντες να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν µε τη χρήση του λογισµικού, 

για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας.  

 

Από την άλλη πλευρά, γίνεται κατανοητό ότι οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά κύριο λόγο για τη δηµοπράτηση 

συγκεκριµένων προϊόντων καθώς υστερούν στη δυνατότητα αξιολόγησης 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. Μέχρι τώρα τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται δεν 
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επιτρέπουν την έκφραση ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών. Μελλοντικά, όµως, πιστεύεται ότι η συγκεκριµένη αδυναµία θα 

ξεπεραστεί καθώς γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν λογισµικά τα οποία θα 

επιτρέπουν και την έκφραση ποιοτικών χαρακτηριστικών. Επιπρόσθετα, όµως, για 

τη χρήση µιας δηµοπρασίας ως µέσο προµήθειας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και 

να καθορίζονται σαφώς οι στρατηγικές προµηθειών της κάθε εταιρείας καθώς και 

τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε προµήθειας που επιθυµείται από αυτή.  

 

Όσο αφορά την ασφάλεια χρήσης του διαδικτύου για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη µικρή ακόµα χρήση τους. Αν και έχουν αναπτυχθεί τρόποι 

εξασφάλισης ασφαλούς επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων σε µια 

ηλεκτρονική δηµοπρασία, µέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας προκύπτουν συνεχώς 

και νέοι τρόποι που οδηγούν στη βελτίωση της ασφάλειας του διαδικτύου. Οι 

τρόποι εξαπάτησης του δηµοπράτη µέσω της υποβολής πλαστών προσφορών και 

συνεπώς αλλοίωσης της διαδικασίας είναι υπαρκτοί και γίνεται προσπάθεια 

αντιµετώπισης τους µέσω ορισµού κατάλληλων κανόνων.   

 

Ο ρόλος των ενδιάµεσων στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες γίνεται ολοένα και πιο 

σηµαντικός, καθώς οι περισσότερες εταιρείες πλέον καταφεύγουν στην επιλογή 

τους αδυνατώντας ή µη θέλοντας να επενδύσουν στην ανάπτυξη ενός λογισµικού. 

Οι ενδιάµεσοι έχουν µεγαλύτερη εµπειρία και στο στήσιµο µιας δηµοπρασίας αλλά 

και στην δηµοπράτηση διαφορετικών ειδών προϊόντων ή υπηρεσιών. Η 

αναγκαιότητα τους, για όλους τους συµµετέχοντες, αναµένεται να αυξηθεί τα 

επόµενα χρονιά και µε την εξέλιξη των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. 

 

Όσο αφορά την χρήση των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών στα Logistics, η µελέτη 

εφαρµογής που παρουσιάστηκε και µελετήθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο έδειξε ότι 

υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης τους αποδοτικά (σύντοµη η υποβολή των 

απαιτούµενων στοιχείων, άµεση ενηµέρωση, λιγότερη γραφειοκρατία, κλπ), 

αποφέροντας ουσιαστικά αποτελέσµατα για το σύνολο των συµµετεχόντων σε 

αυτήν. Στη χώρα µας, η χρήση των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών τόσο σε γενικό 

επίπεδο όσο και στο χώρο των Logistics, δεν έχει προχωρήσει στον επιθυµητό 

βαθµό, ίσως λόγω της δυσπιστίας που υπάρχει ακόµα, και από µεµονωµένους 

χρήστες και από εταιρείες, στη χρήση του διαδικτύου για τέτοιου είδους 

συναλλαγές. Πιστεύεται, όµως, ότι οι εταιρείες θα δουν την αναγκαιότητα χρήσης 

τους µελλοντικά, και ότι θα τις εντάξουν στις διαδικασίες τους και τις στρατηγικές 

τους επωφελούµενες το σύνολο των πλεονεκτηµάτων που αυτές έχουν να 

προσφέρουν. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Awarding the event = Ανάδειξη νικητή 

Bid = προσφορά 

Bidder = Προσφέρων, ο υποβάλλων την προσφορά 

Buyer determined awards = Ανάδειξη νικητή από κανόνες που καθορίζονται από 

τον αγοραστή 

Caveat emptor = η αποκάλυψη της ταυτότητας των συµµετεχόντων (µτφ) 

Ceiling = η υποβολή πλαστών προσφορών 

Closing the event = κλείσιµο της δηµοπρασίας 

Cross docking =Double auction = ∆ιπλή ∆ηµοπρασία 

Dutch auction = Ολλανδική δηµοπρασία 

English auction = Αγγλική ∆ηµοπρασία 

Escrow = Τριτεγγυητής 

Event determined awards = Ανάδειξη νικητή από κανόνες που καθορίζονται από 

τη διαδικασία 

Forward auction = Ευθεία ∆ηµοπρασία 

Hard closing = σκληρό κλείσιµο 

Low bid visible = γνωστοποίηση της καλύτερης προσφοράς 

Multi attribute auction = ∆ηµοπρασία πολλών χαρακτηριστικών  

Multi item auction = ∆ηµοπρασία πολλών αντικειµένων 

Multi unit auction = ∆ηµοπρασία πολλών µονάδων ή τεµαχίων 

Pay to play = πληρώνω και παίζω 

Price visibility = γνωστοποίηση των τιµών των προσφορών που έχουν υποβληθεί 

Rank order = κανόνας κατάταξης 

Request for purchase (RFP) = Εντολή Αγοράς 

Reserve Price = ελάχιστη (ή µέγιστη) τιµή που αποδέχεται ο δηµοπράτης για το 

προϊόν ή την υπηρεσία 

Reverse auction = Αντίστροφη ∆ηµοπρασία 

Sealed bid auction = ∆ηµοπρασία Κλειστών Προσφορών 

Single auction = Μονή ∆ηµοπρασία 

Shill = ο πράκτορας που αναλαµβάνει να υποβάλλει πλαστές προσφορές για 

παραπλάνηση των συµµετεχόντων 

Snipping = Ελεύθερη σκόπευση, η υποβολή προσφορών στο τέλος της διαδικασίας 

Soft closing = µαλακό κλείσιµο 

Sourcing strategy = στρατηγική προµηθειών 

Supply base characteristics = Βασικά χαρακτηριστικά προµήθειας 

Web browser = φυλλοµετρητής 

 

 45



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

[SO2002] C.M. Sashi & Bay O’Leary, “The role of Internet auctions in the 

expansion of B2B markets”, 2002. 

[Jap2002] Sandy D. Jap, “Online Reverse Auctions: Issues, Themes, and 

Prospects for the future”, 2002. 

[MF98] Manoj Kumar & Stuart I. Feldman, “Internet Auctions”, 3rd USENIX 

workshop on Electronic commerce, August 31 – September 3, 1998. 

[Jap2003] Sandy D. Jap, “An exploratory study of the introduction of online 

reverse auctions”, 2003. 

[LVDTPM2004] Elias Lizardos, George Valassopoulos, Dimitrios Diamantis, 

Nikitas Tsopelas, Emanuil Pitarokilis, Evangelos Mitsopoulos, “Public e- 

Procurement: Common technical specifications elaboration using state of the art 

and learning demonstrators”, 2004. 

[AM87] McAfee and Mc Millan, “Auctions and bidding, Journal of Economic 

Literature, 25, pp. 699-738.”, 1987. 

[Wur2001] Wurman et al., “A Parametrization of the Auction Design Space, 

Games and Economic Behavior, 35, pp. 304-338.”, 2001. 

[KM2001] Ku, G., Malhotra, D. “The On-line Auction Phenomenon: Growth, 

Strategies, Promise, and Problems”, Negotiation Journal , October 2001, pp. 349-

361, (2001). 

[JM2006], Jullien B., Mariotti T. “Auction and the informed seller problem. 

Games and Economic Behavior”, 56, pp. 225-258, 2006. 

[LA96], Lu, X., McAfee, R.P. “The Evolutionary Stability of Auctions over 

Bargaining, Games and Economic Behavior”, 15, pp. 228-254, 1996. 

[BK96], Bulow, J., Klemperer, P. “Auctions Versus Negotiations, The American 

Economic Review”, 86, pp. 180-194, 1996. 

[Wol96], Wolfstetter, E. “Auctions: An Introduction, Journal of Economic 

Surveys”, 10, pp. 367-420, 1996. 

[Kle99], Klemperer, P. “Auction Theory: A Guide to the Literature, Journal of 

Economic Survey”, 13, pp. 227-278, 1999. 

[She2004], Sheffi, Y., Combinatorial Auctions in the Procurement of 

Transportation Services, To appear in INTERFACES 2004, 2004 

[15] www.cosmoone.gr 

 

 46


