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6
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Αντικείμενο του Μαθήματος :
Οι προμήθειες του Δημοσίου ή άλλως οι κρατικές προμήθειες απορροφούν το 15 – 20% του ΑΕΠ κάθε
χώρας. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη βαρύτητα της εν λόγω αγοράς. Υπάρχουν εταιρίες που
λειτουργούν έχοντας κατά κύριο λόγο πελάτες το Δημόσιο. Μέσω της ύλης του μαθήματος αποκτώνται
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις με σκοπό την κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο
αναπτύσσεται η αγορά των προμηθειών του Δημοσίου. Δίνεται έμφαση στους κανόνες που ισχύουν σε
επίπεδο ΕΕ και διεθνώς, μέσω των οποίων η εξεταζόμενη αγορά έχει ανοίξει στον παγκόσμιο
ανταγωνισμό. Η αγορά των προμηθειών του Δημοσίου καταγράφει μια ιδιαίτερη δυναμική μετά το
1993, με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ και τη λήξη των εργασιών της πολυμερούς
συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης, στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Έχοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω
εξελίξεις έχουν περιορίσει τις πολιτικές υπέρ της αγοράς εγχωρίων προϊόντων (Buy national Policies), η
ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών θεωρείται επιβεβλημένη σε προμηθεύτριες εταιρίες που
ασχολούνται με τη ζήτηση του κράτους, της τοπικής διοίκησης και των εταιριών του Δημοσίου σε
αγαθά, έργα και υπηρεσίες. Το μάθημα απαντά στο ακόλουθο ερώτημα «Πώς θα κερδίσω ένα
διαγωνισμό του Δημοσίου, έχοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που διακρίνει την υπό
εξέταση αγορά σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον».
Στόχοι του Μαθήματος:

Απόκτηση δεξιοτήτων ικανών να βοηθήσουν στην κατάθεση μιας προσφοράς χωρίς λάθη, με
τη βοήθεια της οποίας θα οδηγηθεί κάποια εταιρία στην ανάθεση μιας προμήθειας του
Δημοσίου. Στο μάθημα δίνεται έμφαση η αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Για το σκοπό
αυτό θα γίνει επεξεργασία υποδειγμάτων διακηρύξεων διαγωνισμών και θα μελετηθούν
παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική. Θα εκτεθούν όλες οι σύγχρονες μορφές διαγωνιστικών
διαδικασιών και θα παρουσιαστούν υποδείγματα ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement)
διαφόρων μορφών. Τα σεμινάρια στο πλαίσιο του μαθήματος καταλήγουν σε ένα ζητούμενο:
Την παροχή των απαραίτητων γνώσεων-τεχνικών που οδηγούν στην ολοκληρωμένη κατάθεση
μιας προσφοράς είτε με παραδοσιακό τρόπο είτε ηλεκτρονικά. Δεν πραγματοποιείται μια
παρουσίαση των νομικών πτυχών του θέματος, αλλά η επιχειρησιακή του διάσταση, που
αφορά κατά κύριο λόγο οικονομολόγους, μηχανικούς κ.ά.

Τίτλος & Όνομα Διδάσκοντα. Δημήτρης Μάρδας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, πρώην
στέλεχος της Διεύθυνσης των Προμηθειών του Δημοσίου, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Περιεχόμενα του Μαθήματος:
•

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΕΕ και του διεθνούς αγοράς

•

Η δομή των σχετικών με τις προμήθειες του Δημοσίου υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ελλάδας.

•

Σύγχρονες μορφές διαγωνισμών και παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία

•

Τύποι ηλεκτρονικών προμηθειών και παρουσίαση υποδειγμάτων

•

Προετοιμασία, ολοκλήρωση, λάθη και οι αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την κατάθεση
μιας προσφοράς και τεχνικές που οδηγούν σε επιτυχία.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:
Βασικά Εγχειρίδια:
Δημήτρης Μάρδας «Τα οικονομικά των προμηθειών του Δημοσίου» (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός,
2008, Β’ έκδοση).
Άρθρα στα αγγλικά από επιστημονικά περιοδικά

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Ο κύριος κορμός των μαθημάτων πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα. Επίσης καλούνται
στελέχη της αγοράς και των υπηρεσιών του Δημοσίου της χώρας, τα οποία παρουσιάζουν
θέματα της αρμοδιότητάς τους. Παρουσιάζεται αναλυτικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας της Ελλάδας όπως και η
ηλεκτρονική πλατφόρμα της CosmoONE. Καλούνται προμηθεύτριες εταιρίες του Δημοσίου οι
οποίες μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από την εγχώρια και διεθνή αγορά, όπου συμμετέχουν
με προσφορές. Στο βαθμό που είναι δυνατόν, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
πραγματοποιεί ένα σεμινάριο με τη βοήθεια του οποίου μεταφέρεται η υφιστάμενη εμπειρία
από τις Βρυξέλλες. Τέλος πραγματοποιείται ένα σεμινάριο για τις πράσινες προμήθειες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις και πριμοδοτικές εργασίες. Η κύρια ύλη των εξετάσεων βρίσκεται στο
βιβλίο «Τα οικονομικά των προμηθειών του Δημοσίου» που διανέμεται δωρεάν στους
φοιτητές(τριες).

Τίτλος & Όνομα Διδάσκοντα. Δημήτρης Μάρδας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, πρώην
στέλεχος της Διεύθυνσης των Προμηθειών του Δημοσίου, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία

Τίτλος Μαθήματος

Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
1η

Περιεχόμενα Μαθήματος
Γνωριμία με το μάθημα και προσδιορισμός του υψηλού βαθμού ενδιαφέροντος της εν λόγω
αγοράς. To διεθνές περιβάλλον και το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς των προμηθειών του
Δημοσίου στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

2η

Παρουσίαση των κανόνων της ΕΕ, της δομής των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
βάσης δεδομένων TED

3η

Μορφές, το ρυθμιστικό πλαίσιο ενός διαγωνισμού και τα κύρια στοιχεία του. Προετοιμασία για συμμετοχή σε
διαγωνισμό προμηθειών του Δημοσίου (σε αγαθά και υπηρεσίες)
Λάθη, παραλείψεις και οδηγός συμμετοχής σε μια προμήθεια του Δημοσίου, που διέπεται από
τους κανόνες της ΕΕ

4η
5η

Ηλεκτρονικές προμήθειες. Η πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας (ΓΓΕ) του Εμπορίου και η δομή
των σχετικών υπηρεσιών της ΓΓΕ

6η

Ηλεκτρονικές προμήθειες. Η πλατφόρμα της CosmoONE

η

Παραδείγματα διαγωνισμών από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία

η

Παρουσίαση εμπειριών προμηθευτών που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς

η

Παρουσίαση εμπειριών προμηθευτών που συμμετέχουν σε εγχώριους διαγωνισμούς

7
8
9

η

10

Πράσινες προμήθειες, το μέλλον της υπό εξέταση αγοράς.

η

11

12η

Τίτλος & Όνομα Διδάσκοντα. Δημήτρης Μάρδας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, πρώην
στέλεχος της Διεύθυνσης των Προμηθειών του Δημοσίου, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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University of Piraeus

Department of Industrial Management and Technology

Graduate Course in Industrial Management & Technology

Course Title

Course Description
Course - Course ID :
Level ‐ Type of course:
Year of Study ‐ Semester :
Specialization:
Number of credits allocated: ECTS:
Prerequisits:
Language of Instruction:
Name of lecturer:
Contact Details :
Office Hours:

Public Procurement Policies(…………..)
Graduate – Lectures
1st – 1st
Logistics Management
6
Non
Greek
Dimitri Mardas
Tel. 2310996427 email: mardas@econ.auth.gr
Monday 16.00 – 18.00

Course Description:
Theoretical and practical knowledge about public procurement policies. Rules about public procurement
on EU and international level. Methods and technics, which can lead to a successful submission of an
offer in goods and services.

Objectives of the course:
Obtaining skills and knowledge, about the operational mechanism of public procurement. The students
study best methods and technics, which can help them to participate to a call for tender.
Course contents:
•

The competitive environment of the EU and of the international market

•

EU rules on public procurement

•

The structure of EU services and national services dealing with public procurement

•

Modern public procurement patterns and examples based on national and international
experience

•

E-public procurement

•

Submission of an offer, errors, omissions and guidelines

Suggested Reading:
Basic Manuals:
Dimitri Mardas “The Economics of Public Procurement” (Thessaloniki: Zygos eds., 2008 2nd edition).
Scientific Articles in English

Teaching methods:

Title & Name of Instructor Prof. Dimitri Mardas, Department of Economics, Aristotle University of Thessaloniki.
Former staff of Public Procurement Division, Directorate-General of the Internal Market, Commission of the EU
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University of Piraeus

Department of Industrial Management and Technology

Graduate Course in Industrial Management & Technology

Course Title

Lectures by the Instructor. Besides, practitioners from the private sector are also invited to give
lectures.

Assessment Methods:
Written exams and as an option course papers

Course Schedule
Week
1

Topic
Introduction to the course and the importance of public procurement market. International
environment and Buy National Policies

2

EU rules and the structure of EU services related to public procurement

3

Forms of public procurement call for papers. How to participate to a call for tender

4

Errors, omissions and guideline for participating to a call for tender based on EU rules

5

E-procurement and national services dealing with the market under consideration

6

E-procurement and various platforms

7

Examples form the national and international experience

8

Experience of suppliers which participate to international call for tenders

9

Experience of suppliers who participate to national call for tenders.

10

Green public procurement

11
12

Title & Name of Instructor Prof. Dimitri Mardas, Department of Economics, Aristotle University of Thessaloniki.
Former staff of Public Procurement Division, Directorate-General of the Internal Market, Commission of the EU
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