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Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή
χρήσιµων πληροφοριών και πρακτικών συµβουλών
αναφορικά µε τις πρακτικές νόθευσης διαγωνισµών
(bid rigging). Νόθευση διαγωνισµών προκύπτει όταν
οι επιχειρήσεις οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες
αναµένεται να δρουν ανταγωνιστικά µεταξύ τους,
συνάπτουν µυστικές συµφωνίες µε στόχο την αύξηση
των τιµών ή την υποβάθµιση της ποιότητας των
προϊόντων/υπηρεσιών που επιθυµούν να αποκτήσουν
οι αγοραστές µέσω ανταγωνιστικής διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Η δοµή του εγγράφου έχει ως ακολούθως. Αρχικά, θα
γίνει µια συνοπτική αναφορά στην σηµασία του
∆ικαίου του Ανταγωνισµού. Ακολούθως θα γίνει
παρουσίαση του νοµικού πλαισίου αναφορικά µε τις
πρακτικές νόθευσης διαγωνισµών. Στη συνέχεια θα
παρουσιαστούν ορισµένες χαρακτηριστικές µορφές
νόθευσης διαγωνισµών. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση
των βασικών δοµικών χαρακτηριστικών της αγοράς
που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρακτικών νόθευσης
διαγωνισµών. Τέλος, θα δοθούν ορισµένες πρακτικές
συµβουλές για την αποτροπή εκδήλωσης τέτοιων
πρακτικών.
Το πιο κάτω ενηµερωτικό υλικό αποτελεί αναγκαία
γνώση για κάθε στέλεχος επιχείρησης που
συµµορφώνεται µε τους κανόνες του ∆ικαίου του
Ανταγωνισµού.

2. Η σηµασία του ∆ικαίου του
Ανταγωνισµού
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Ο ανταγωνισµός συνιστά το θεµέλιο λίθο της
ανοικτής οικονοµίας της αγοράς. Η ύπαρξη
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού επιβάλλει πειθαρχία
στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων και εξασφαλίζει
τη βέλτιστη κατανοµή των πόρων.

Μια ανταγωνιστική αγορά µπορεί να επιφέρει
σηµαντικά οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις, π.χ. χαµηλότερες τιµές, βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών, µεγιστοποίηση
των κινήτρων για καινοτοµίες, διεύρυνση επιλογών και
δηµιουργία νέων ευκαιριών για επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των πιο
πάνω ωφελειών είναι η αποτελεσµατική λειτουργία του
µηχανισµού της αγοράς. Ένας σοβαρός λόγος για τον
οποίο οι αγορές συχνά αποτυγχάνουν να
λειτουργήσουν ικανοποιητικά και να έχουν καλά
αποτελέσµατα για τους καταναλωτές είναι η νόθευση
του ανταγωνισµού µέσω συντονισµού της
συµπεριφοράς των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε
µια αγορά.
Ένα κλασικό παράδειγµα συντονισµού της
συµπεριφοράς των επιχειρήσεων συνιστά η νόθευση
διαγωνισµών που εκδηλώνεται όταν ορισµένες ή και
όλες οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε µία
διαγωνιστική διαδικασία για να κερδίσουν ένα
συµβόλαιο αναφορικά µε την εκτέλεση ενός έργου,
καθορίζουν εκ των προτέρων ποιά επιχείρηση θα
υποβάλει την επιτυχούσα προσφορά.
Οι πρακτικές νόθευσης διαγωνισµών τηρούνται
συνήθως µυστικές και χαρακτηρίζονται ως περιορισµοί
ιδιαίτερης
σοβαρότητας
στο
∆ίκαιο
του
Ανταγωνισµού, καθώς από τη φύση τους περιορίζουν
την ένταση του ανταγωνισµού στην αγορά.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η µη συµµόρφωση των
επιχειρήσεων1 µε το ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού µπορεί
να οδηγήσει στην επιβολή σηµαντικών διοικητικών
προστίµων που ανέρχονται µέχρι και το 10% του
παγκόσµιου κύκλου εργασιών της παραβαίνουσας
επιχείρησης (ή µέχρι το άθροισµα του 10% του κύκλου
εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι µέλος µίας
ένωσης επιχειρήσεων που παραβιάζει το ∆ίκαιο του
Ανταγωνισµού) κατά το τελευταίο έτος της παράβασης.
Το ύψος του προστίµου συναρτάται µε τη σοβαρότητα
και τη διάρκεια της παράβασης.
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3. Νόθευση διαγωνισµών
(Bid rigging)
Νόθευση διαγωνισµών αποτελεί την µυστική συµφωνία µεταξύ
επιχειρήσεων, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες αναµένεται να δρουν
ανταγωνιστικά µεταξύ τους, µε στόχο την αύξηση των τιµών ή την
υποβάθµιση ποιότητας προϊόντων για αγοραστές που επιθυµούν να
προµηθευτούν προϊόντα/υπηρεσίες µέσω διαδικασίας ανταγωνιστικού
διαγωνισµού.
Οι πρακτικές νόθευσης διαγωνισµών έχουν σοβαρές επιδράσεις στην
οικονοµία ενός κράτους αφού οι επιχειρήσεις που νοθεύουν την
ανταγωνιστική προσφοροδοτική διαδικασία αποκοµίζουν οικονοµικά
οφέλη σε βάρος των αγοραστών και/ή των φορολογουµένων πολιτών
όταν πρόκειται για δηµόσιο διαγωνισµό2. Επίσης, τέτοιες πρακτικές
µειώνουν την εµπιστοσύνη των αγοραστών και/ή των πολιτών σε σχέση
µε την αποτελεσµατικότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών και
υπονοµεύουν τα οφέλη της ανταγωνιστικής αγοράς.
Πέραν των αγοραστών/ και/ή των φορολογουµένων πολιτών, η
νόθευση διαγωνισµών επηρεάζει αρνητικά και τις ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις που δε συµµετέχουν στις συµφωνίες για τη νόθευση των
προσφορών, καθώς αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν µειωµένες
πιθανότητες να κερδίσουν τους διαγωνισµούς. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω
επιχειρήσεις µπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και από τον αυστηρότερο
έλεγχο των προσφορών που θα υποβάλουν, ιδιαίτερα εάν η αναθέτουσα
αρχή έχει υποψίες για ύπαρξη αντιανταγωνιστικής συµφωνίας νόθευσης
των διαγωνισµών.
Τονίζεται ότι η νόθευση ενός διαγωνισµού µπορεί να λάβει χώρα σε όλα
τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Συγκεκριµένα, µπορεί να
εκδηλωθεί στο αρχικό στάδιο της δηµοσίευσης της προσφοροδοτικής
διαγωνιστικής διαδικασίας ή ελάχιστα προηγουµένως ή και κατά την
υποβολή των προσφορών.

Για σκοπούς ∆ικαίου του Ανταγωνισµού ως επιχείρηση νοείται κάθε οντότητα που ασκεί οικονοµική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή και τους σκοπούς της.
2
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δηµόσιοι διαγωνισµοί ενδεχοµένως να ανέρχονται µέχρι και το 20% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ενός κράτους.
1
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4. Η απαγόρευση
της νόθευσης διαγωνισµών
Η βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική
λειτουργία του µηχανισµού της αγοράς είναι η
αυτόνοµη οικονοµική δράση των επιχειρήσεων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε συµφωνία µέσω της οποίας
εκφράζεται η κοινή βούληση των εµπλεκόµενων
επιχειρήσεων να περιορίσουν την ελευθερία δράσης
τους θεωρείται ότι παρεµποδίζει ή και στρεβλώνει τον
ελεύθερο ανταγωνισµό. Ο πραγµατικός τύπος της
συµφωνίας και ο βαθµός δεσµευτικότητας των
επιχειρήσεων µε αυτήν δεν ενδιαφέρει. Ακόµη και µία
άτυπη ή προφορική ή ανεπίσηµη συνεννόηση µπορεί
να εκφράζει τη σύµπτωση βούλησης των επιχειρήσεων
για περιορισµό του ανταγωνισµού, π.χ. συµφωνία
κυρίων (gentlemen’s agreement).
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η έννοια της
συµφωνίας είναι διασταλτική καθώς περιλαµβάνει
οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη,
εκτελεστή κατά νόµο ή µη, συµφωνία δυο ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων
ή την εναρµονισµένη πρακτική δύο ή περισσότερων
επιχειρήσεων ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων.
Από την άλλη, η έννοια της εναρµονισµένης πρακτικής
περιλαµβάνει το συντονισµό µεταξύ επιχειρήσεων οι
οποίες, χωρίς να έχουν φθάσει στο στάδιο σύναψης
συµφωνίας, αντικαταστήσουν συνειδητά τους
κινδύνους που συνεπάγεται ο ανταγωνισµός µε µια
πρακτική συνεργασίας µεταξύ τους.
Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι η συµµετοχή σε
µια αντιανταγωνιστική συµφωνία δεν κρίνεται
αποκλειστικά από τη ρητή αποδοχή της συµφωνίας ή
και την ενεργό δράση µίας επιχείρησης όσον αφορά
στην υλοποίησή της. Αρκεί η σιωπηρή αποδοχή της
συµφωνίας και η απουσία αυτόβουλης δηµόσιας
αποστασιοποίησης από αυτήν ή και η συµµετοχή της
επιχείρησης σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο λήψης
της απόφασης για συντονισµό της συµπεριφοράς των
ανταγωνιστών στην αγορά.

Η πρακτική της νόθευσης διαγωνισµών εµπίπτει
στον απαγορευτικό κανόνα που εισάγει το άρθρο 3
του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού
Νόµου του 2008 (Νόµος 13(Ι)/2008), όπως
ισχύει σήµερα. Το εν λόγω άρθρο απαγορεύει:
«όλες οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ή
ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις
ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρµονισµένη
πρακτική, που έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα
την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση
του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, ιδίως
εκείνες οι οποίες συνίστανται
(α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών
αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής·
(β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της
παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής
ανάπτυξης ή των επενδύσεων·
(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανοµή των αγορών
ή των πηγών προµήθειας·
(δ) στην εφαρµογή ανόµοιων όρων για
ισοδύναµες συναλλαγές, µε συνέπεια ορισµένες
επιχειρήσεις να τίθενται σε µειονεκτική στον
ανταγωνισµό θέση·
(ε) στην εξάρτηση της σύναψης συµφωνιών από
την αποδοχή από µέρους των αντισυµβαλλόµενων
πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη
φύση τους ή σύµφωνα µε τις κρατούσες εµπορικές
συνήθειες, δε συνδέονται µε το αντικείµενο των
συµφωνιών αυτών.»
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι συµφωνίες νόθευσης
διαγωνισµών µπορεί να καλύπτονται από το άρθρο
3(α) όταν η συµφωνία µεταξύ των ανταγωνιστών
αφορά στον καθορισµό της τιµής των προσφορών ή
από το άρθρο 3(1)(β) όταν αφορά στον περιορισµό
των προσφορών που θα υποβληθούν ή το άρθρο
3(1)(γ) όταν αφορά την κατανοµή των αγορών ή των
πελατών µεταξύ των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
(δυνητικών προσφοροδοτών).
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5. Χαρακτηριστικές µορφές
νόθευσης διαγωνισµών

Καταστολή προσφοράς (bid suppression)
Ορισµένες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις συµφωνούν να µην υποβάλουν προσφορά ή να αποσύρουν µια ήδη
κατατεθείσα προσφορά, προκειµένου να κατοχυρωθεί ο διαγωνισµός σε µία προκαθορισµένη επιχείρηση.

Η νόθευση ενός διαγωνισµού µπορεί να εκδηλωθεί µε διάφορες
µορφές, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την αύξηση της τιµής της
επιτυχούσας προσφοράς ώστε να αυξηθεί το κέρδος των επιτυχόντων
προσφοροδοτών.
Τα σχέδια νόθευσης διαγωνισµών συχνά περιλαµβάνουν µηχανισµούς
κατανοµής και διαµοιρασµού των πρόσθετων κερδών που προκύπτουν
ως αποτέλεσµα της υψηλότερης νικητήριας προσφοράς µεταξύ των
ανταγωνιστών.
Πιο κάτω περιγράφονται ορισµένες χαρακτηριστικές µορφές νόθευσης
διαγωνισµών, όπως αυτές έχουν προκύψει από τη σχετική νοµολογία.
Επισηµαίνεται ότι οι πιο κάτω µορφές νόθευσης διαγωνισµών δεν είναι
αµοιβαία αποκλειόµενες αλλά συµπληρωµατικές µεταξύ τους, δηλαδή
συχνά συνδυάζονται ώστε να προκαθοριστεί η νικήτρια επιχείρηση.
Εικονικές προσφορές (cover bidding)
Ορισµένες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις συµφωνούν να υποβάλουν
εικονικές προσφορές, µε σκοπό να δώσουν την παραπλανητική
εντύπωση ύπαρξης γνήσιου ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων
στην ανταγωνιστική διαδικασία. Οι εικονικές προσφορές µπορεί να
εκδηλωθούν µε διάφορους τρόπους όπως π.χ. υποβολή προσφοράς µε
υψηλότερη τιµή από την τιµή της προκαθορισµένης νικήτριας
προσφοράς, υποβολή προσφοράς που είναι γνωστό ότι είναι πολύ
υψηλή για να γίνει αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, και υποβολή
προσφοράς µε συµπερίληψη ειδικών όρων οι οποίες είναι γνωστό ότι
δεν θα γίνουν αποδεκτοί από την αναθέτουσα αρχή.

Προσφορές εκ περιτροπής (bid rotation)
Προσφορές που υποβάλλονται στα πλαίσια ενός διαγωνισµού, όπου ορισµένες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
συµφωνούν να υποβάλουν εκ περιτροπής τη νικήτρια προσφορά. Ο τρόπος εφαρµογής τους µπορεί να ποικίλοι.
Για παράδειγµα, οι εκ περιτροπής προσφορές µπορεί να κατανέµουν τις συµβάσεις των έργων που αφορούν οι
διαγωνισµοί µεταξύ των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ανάλογα µε τον όγκο των προµηθευόµενων υλικών ή
την αξία της κάθε σύµβασης ή το µέγεθος των επιχειρήσεων (π.χ. το µερίδιο αγοράς τους). Επιπλέον, οι εκ
περιτροπής προσφορές µπορεί να βασίζονται σε κριτήρια που συναρτώνται µε τα χαρακτηριστικά της
αναθέτουσας αρχής (π.χ. κεντρική κυβέρνηση, τοπικές αρχές), την γεωγραφική περιοχή που αφορά το έργο και
τη φύση του έργου.
Κατανοµή αγοράς (Market allocation)
Κατανοµή αγορών υπάρχει όταν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις συµφωνούν τον µεταξύ τους καταµερισµό των
αγορών ανά κατηγορία πελάτη ή γεωγραφική περιοχή. Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις νοθεύουν τις προσφορές
τους κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στην επιχείρηση στην οποία έχει
κατανεµηθεί ο πελάτης ή η συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν πελάτες ή ένα
µέρος της αγοράς που έχει κατανεµηθεί σε µια άλλη ανταγωνιστική επιχείρηση µπορεί να παρέχουν στην
τελευταία «αποζηµίωση», χρηµατική ή σε είδος.
Υπεργολαβική νόθευση διαγωνισµών
Η επιχείρηση που συµφωνήθηκε εκ των προτέρων να κερδίσει το διαγωνισµό συµφωνεί µε τις άλλες
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ότι εάν αυτές αποχωρήσουν από την προσφοροδοτική διαδικασία ή δεν
υποβάλουν ανταγωνιστικές προσφορές θα τους απονέµει σαν υπεργολαβία επιµέρους κοµµάτια της σύµβασης
του έργου (υπεργολαβικές συµβάσεις), νοουµένου ότι αυτή θα είναι η νικήτρια επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό
κατανέµονται τα κέρδη της αντιανταγωνιστικής συµφωνίας µεταξύ των επιχειρήσεων που νοθεύουν τον
διαγωνισµό.

Οι εικονικές προσφορές αποτελούν τον πλέον συνήθη τρόπο
νόθευσης διαγωνισµών.
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6. Χαρακτηριστικά αγοράς που
διευκολύνουν τη νόθευση διαγωνισµών

• ∆υνατότητες υποκατάστασης

Οι πρακτικές νόθευσης διαγωνισµών µπορεί να εκδηλωθούν σε όλους
τους τοµείς µιας οικονοµίας. Ωστόσο, ορισµένα χαρακτηριστικά των
αγορών διευκολύνουν την ανάπτυξη αντιανταγωνιστικών συµφωνιών
νόθευσης διαγωνισµών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

• Τυποποιηµένα Προϊόντα

• Μικρός αριθµός επιχειρήσεων
Όσο µικρότερος είναι ο αριθµός των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε µια αγορά τόσο πιο εύκολα αναπτύσσονται
δεσµοί και σχέσεις επικοινωνίας µεταξύ αυτών. Ως αποτέλεσµα, ο µικρός
αριθµός επιχειρήσεων σε µια αγορά είναι παράγοντας που διευκολύνει
την ανάπτυξη πρακτικών νόθευσης διαγωνισµών.

• ∆ιάρθρωση ζήτησης και προσφοράς
Η σταθερότητα και προβλεψιµότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι
παράγοντες που διευκολύνουν την ανάπτυξη πρακτικών νόθευσης
διαγωνισµών µεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Επίσης, σε
περιόδους οικονοµικών κρίσεων ή έντονης αβεβαιότητας, τα κίνητρα των
επιχειρήσεων να εµπλακούν σε πρακτικές νόθευσης διαγωνισµών είναι
µεγαλύτερα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να
αντικαταστήσουν τυχόν απώλειες επιχειρηµατικής δραστηριότητας λόγω
της συρρίκνωσης της οικονοµίας, µε αθέµιτα κέρδη που προκύπτουν από
την νόθευση διαγωνισµών. Επιπλέον, η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές
εκτός του ότι καθίσταται δυσκολότερη συνεπάγεται και µεγαλύτερο
κόστος (π.χ. υψηλότερα επιτόκια) σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης. Ως εκ
τούτου, τα πρόσθετα κέρδη που προκύπτουν από τη νόθευση
διαγωνισµών καθίστανται ελκυστικότερα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο
κίνδυνος ανάπτυξης αντιανταγωνιστικών συµφωνιών νόθευσης
διαγωνισµών.

• Οµοιογένεια προϊόντων
Είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να καταλήξουν σε συµφωνία
αναφορικά µε µια κοινή βάση τιµής που θα προσφερθεί σε ένα
διαγωνιστικό διαγωνισµό όταν τα προϊόντα που αφορούν τον
διαγωνισµό έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
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Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν τη νόθευση των προσφορών τους είναι ευκολότερο και πιο πιθανόν να το
πράξουν όταν τα προϊόντα που παρέχουν δεν µπορούν εύκολα να εναλλαχθούν ή να υποκατασταθούν από άλλα
(π.χ. υπάρχει χαµηλή ελαστικότητα ζήτησης).

Όσο πιο τυποποιηµένα είναι τα προϊόντα τόσο πιο εύκολα µπορούν οι ανταγωνιστές να συµφωνήσουν µεταξύ
τους το επίπεδο τιµών που θα προσφέρουν σε ένα διαγωνισµό. Επίσης, όσο πιο ιδιαίτερες είναι οι
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα νόθευσης
ενός διαγωνισµού.

• Εµπόδια εισόδου στην αγορά
Τα εµπόδια εισόδου στην αγορά ενός προϊόντος παρέχουν ένα πλέγµα προστασίας των υφιστάµενων
επιχειρήσεων που ενδεχοµένως να συµµετέχουν σε πρακτικές νόθευσης διαγωνισµών από ανταγωνιστικές
πιέσεις που µπορεί να ασκηθούν από δυνητικά νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις.

• Εξοικείωση µε διαγωνιστικές διαδικασίες
Όταν υπάρχουν επαναλαµβανόµενες διαγωνιστικές διαδικασίες ή/και όταν οι συµµετέχοντες σε αυτές είναι
σχεδόν πάντα οι ίδιοι, η πιθανότητα νόθευσης των διαγωνισµών είναι αυξηµένη. Η ύπαρξη µελλοντικών
διαγωνισµών αποτελεί κίνητρο για συνεργασία των επιχειρήσεων και διαµοιρασµό των πρόσθετων κερδών που
θα προκύψουν από τη νόθευση αυτών.

• Συµµετοχή σε εµπορικές ενώσεις/συνδέσµους
Η συµµετοχή σε εµπορικές ενώσεις/συνδέσµους µπορεί να παρέχει το απαιτούµενο φόρουµ συνάντησης των
εκπροσώπων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων για συζητήσεις µε αντιανταγωνιστικό περιεχόµενο, όπως π.χ. την
ανάπτυξη και εφαρµογή συµφωνίας για νόθευση διαγωνισµών. Επιπλέον, συγκεκριµένες δραστηριότητες των
εµπορικών ενώσεων/συνδέσµων µπορεί να διευκολύνουν την εφαρµογή κυρώσεων σε επιχειρήσεις που
παρεκκλίνουν από µία αντιανταγωνιστική συµφωνία νόθευσης διαγωνισµών.

• Ανυπαρξία τεχνολογικής αλλαγής και καινοτοµιών
Ο χαµηλός ρυθµός τεχνολογικών αλλαγών και καινοτοµιών αναφορικά µε ένα προϊόν επιτρέπει στις επιχειρήσεις
να καταλήξουν ευκολότερα σε µια αντιανταγωνιστική συµφωνία και να τη διατηρήσουν στο µέλλον.

• Σχετική σταθερότητα των µεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων
Η σταθερότητα των µεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε διαγωνισµούς είναι ένας
παράγοντας που διευκολύνει τη διατήρηση µιας αντιανταγωνιστικής συµφωνίας νόθευσης διαγωνισµών.
Συνήθως, οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε τέτοιες συµφωνίες κατανέµουν διαγωνισµούς µεταξύ τους µε
τρόπο που να διασφαλίζεται η σταθερότητα των µεριδίων αγοράς τους µακροχρόνια.
09
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Ηλεκτρικοί διακόπτες
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε το 2007 διοικητικά πρόστιµα σε 11
οµίλους εταιρειών για συµµετοχή σε καρτέλ στην αγορά των ηλεκτρικών
διακοπτών, το οποίο δρούσε από το 1988 έως το 2004. Τα µέλη της
σύµπραξης αντάλλασσαν πληροφορίες για διαγωνισµούς, µε στόχο το
συντονισµό των προσφορών τους και τον καταµερισµό της αγοράς
µεταξύ τους, ανάλογα µε τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς τους.
Συγκεκριµένα, οι Ιαπωνικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες που συµµετείχαν
στο καρτέλ είχαν συµφωνήσει να µην πωλούν προϊόντα και να µην
υποβάλουν προσφορές σε διαγωνισµούς εκτός της γεωγραφικής
περιοχής εγκατάστασής τους.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή IP/07/80

Ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε το 2007 διοικητικά πρόστιµα σε
τέσσερις εταιρείες κατασκευής ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων
(OTIS, KONE, Schindler και ThyssenKrupp) για συµµετοχή, κατά τη
χρονική περίοδο 1995-2004, σε αντιανταγωνιστικές συµφωνίες µε
αντικείµενο τη νόθευση διαγωνισµών. Σε διαγωνισµούς που
προκηρύχθηκαν στο Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερµανία και το
Λουξεµβούργο, οι εµπλεκόµενες εταιρείες χρησιµοποίησαν τη µέθοδο
της εικονικής προσφοράς για την µεταξύ τους κατανοµή των
διαγωνισµών ανά κράτος - µέλος. Ο επιτυχών ανάδοχος ορίζονταν ανά
διαγωνισµό από τα µέλη του καρτέλ ανάλογα µε τα µερίδια αγοράς που
κατείχε έκαστη από αυτές σε κάθε κράτος. Οι υπόλοιποι
προσφοροδότες συντόνιζαν τις τιµές των προσφορών τους σε πολύ
υψηλά επίπεδα.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΙP/07/209

Υπηρεσίες ασφάλειας χρηµαταποστολών
Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού επέβαλε το 2007 διοικητικά
πρόστιµα σε δύο εταιρείες που παρείχαν υπηρεσίες ασφάλειας για
εναρµονισµένες πρακτικές σε διαγωνισµούς που αφορούσαν την αγορά
υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι εν λόγω εταιρείες χρησιµοποιούσαν
τη µέθοδο της υποβολής εικονικών προσφορών για τη µεταξύ τους
κατανοµή των δηµοπρατούµενων συµβάσεων.
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Πηγή: Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, Απόφαση 325/V/2007.
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7. Πρακτικές συµβουλές για αποφυγή
νόθευσης διαγωνισµών

ΜΗΝ ανταποκριθείτε σε οποιαδήποτε πρόσκληση από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις για συνοµολόγηση
συµφωνίας η οποία θα έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα τη νόθευση διαγωνισµών.
ΜΗΝ ανταλλάζετε πληροφορίες µε ανταγωνιστές σας αναφορικά µε τη συµµετοχή της εταιρείας σας ή όχι σε
ένα διαγωνισµό, το ύψος ή και άλλες λεπτοµέρειες της προσφοράς σας.
ΜΗΝ υποβάλλετε προσφορές σε διαγωνισµούς τους οποίους είναι γνωστό ότι δεν µπορείτε να φέρετε σε
πέρας σε περίπτωση επιτυχίας της εταιρείας σας.

Οι συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών που αφορούν σε πρακτικές
νόθευσης διαγωνισµών είναι µυστικές κάτι που καθιστά τον εντοπισµό
τους δύσκολο. Ωστόσο, οι Αναθέτουσες Αρχές καθώς επίσης και οι
Αρχές Ανταγωνισµού είναι συνήθως περισσότερο ύποπτες σε σχέση µε
την ύπαρξη νόθευσης διαγωνισµών σε περιπτώσεις ύπαρξης ενός
συγκεκριµένου µοτίβου όσον αφορά, µεταξύ άλλων, στη συµµετοχή και
στο ύψος των προσφορών από τους ανταγωνιστές.
Για την αποφυγή εµπλοκής της εταιρείας σας σε αντιανταγωνιστικές
συµφωνίες νόθευσης διαγωνισµών, αλλά και προκειµένου να µην δίνεται
η εσφαλµένη εντύπωση ότι συµµετέχετε σε τέτοιες πρακτικές, θα πρέπει να
ακολουθείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραµµές αναφορικά µε τα
ΠΡΕΠΕΙ και τα ΜΗΝ. Επισηµαίνεται ότι οι πιο κάτω κατευθυντήριες
γραµµές είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές
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ΠΡΕΠΕΙ να αρνηθείτε κάθε ανταλλαγή εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών (π.χ. ύψος προσφοράς, λεπτοµέρειες προσφοράς,
συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς).
ΠΡΕΠΕΙ να ζητάτε της τεχνικές προδιαγραφές/λεπτοµέρειες του έργου
που αφορά στον διαγωνισµό από την αναθέτουσα αρχή.
ΠΡΕΠΕΙ να γίνετε λεπτοµερής κοστολόγηση κάθε προσφοράς που
υποβάλλετε και να υπάρχει συνέπεια µεταξύ τους, εκτός και εάν προκύψουν
αντικειµενικοί λόγοι διαφοροποίησής τους.
ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση όλων των
πληροφοριών που περιλαµβάνετε στις προσφορές που
υποβάλλετε.
ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχετε όλα τα έγγραφα που συναποτελούν την
προσφορά σας ώστε να µην γίνετε σε αυτά ρητή αναφορά στις
προσφορές των ανταγωνιστών σας ή να κάνουν χρήση της κεφαλίδας
στοιχείων ή του αριθµού τηλεοµοιοτυπίας άλλης επιχείρησης.
ΠΡΕΠΕΙ να αποφεύγετε να κάνετε αλλαγές στα έγγραφα των
προσφορών που υποβάλλετε την τελευταία στιγµή π.χ. διαγραφές,
τροποποιήσεις.
ΠΡΕΠΕΙ να διαγράφετε όλες τις ιδιότητες (properties) όλων των
ηλεκτρονικών εγγράφων που υποβάλλετε στην αναθέτουσα αρχή.
ΠΡΕΠΕΙ να συµµετέχετε οι ίδιοι στη διαδικασία ανοίγµατος των
προσφορών.
ΠΡΕΠΕΙ να αποφεύγετε την πρόσληψη των ίδιων συµβούλων µε
ανταγωνιστές σας για την ετοιµασία της κοστολόγησης ή και την
αξιολόγηση της προσφοράς σας.

ΜΗΝ προβείτε σε οποιαδήποτε δήλωση που να αποδεικνύει την εκ των προτέρων γνώση των προσφορών
των ανταγωνιστών σας.
ΜΗΝ προβείτε σε οποιαδήποτε δήλωση υπαινίσσεται ότι έχετε συζητήσει µε τους ανταγωνιστές σας σε σχέση
µε τον διαγωνισµό και ότι έχετε καταλήξει σε συµφωνία µεταξύ σας.
ΜHN κάνετε οποιαδήποτε αναφορά σε «προτεινόµενες τιµές στα πλαίσια της αγοράς», «πρότυπες τιµές
αγοράς», «κατάλογο τιµών αγοράς».
ΜΗΝ υποβάλλετε κοινή προσφορά µε άλλες επιχειρήσεις εάν τουλάχιστον µια από αυτές θα µπορούσε να
υποβάλει µεµονωµένη προσφορά, χωρίς αντικειµενική αιτιολόγηση.
ΜΗΝ αναθέτετε και µην αποδέχεστε συστηµατικά υπεργολαβία σε περίπτωση που κερδίσετε/χάσετε ένα
διαγωνισµό.
ΜΗΝ κάνετε οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών σε σχέση µε τους ανταγωνιστές σας που δεν είναι δηµόσια
διαθέσιµες.
ΜΗΝ υπαινίσσεστε ότι κατέχετε συγκεκριµένα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις προσφορές των
ανταγωνιστών σας.
ΜΗΝ προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση υπαινίσσεται ότι η εταιρεία σας έχει υποβάλει προσφορά κατά
παραχώρηση, ή συµπληρωµατική ή ενδεικτική ή συµβολική ή προσφορά κάλυψη.
ΜΗΝ ζητάτε τα έγγραφα προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή για λογαριασµό των ανταγωνιστών σας.
ΜΗΝ υποβάλλετε προσφορές εκ µέρους ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
ΜΗΝ κοινοποιείτε τις προσφορές της εταιρείας σας σε ανταγωνιστές σας.
ΜΗΝ κάνετε οποιαδήποτε αναφορά υπαινίσσεται ότι ένας συγκεκριµένος πελάτης ή µία συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή ανήκει σε άλλη ανταγωνίστρια εταιρεία.
ΜΗΝ υποβάλλεται οποιαδήποτε έγγραφα ή δήλωση που να παραπέµπει στην τήρηση ή µη συγκεκριµένων
όρων κατά την υποβολή προσφορών ως αποτέλεσµα συζήτησης ή απόφασης σε µία εµπορική ένωση ή
οργάνωση ή και οργανισµό.
ΜΗΝ προβαίνετε είτε επίσηµα είτε ανεπίσηµα σε δήλωση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ότι δεν αναµένετε
να κερδίσει η εταιρεία σας το διαγωνισµό.
ΜΗΝ συµµετέχετε σε συναντήσεις κοινωνικού περιεχοµένου και µην προγραµµατίζετε συναντήσεις µε
ανταγωνιστές σας λίγο πριν τη λήψη προθεσµίας για την υποβολή προσφορών.
ΜΗΝ αποσύρετε τη προσφορά σας χωρίς σοβαρή αντικειµενική αιτιολόγηση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανησυχητικών ενδείξεων συµµετοχής της εταιρείας σας σε συµφωνία νόθευσης
διαγωνισµών πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε το Λειτουργό Συµµόρφωσης ή µε τον εσωτερικό νοµικό σας
σύµβουλο. Εάν η εταιρεία σας δε διαθέτει Λειτουργό Συµµόρφωσης ή εσωτερικό νοµικό σύµβουλο, τότε θα
πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε τους δικηγόρους της εταιρείας σας. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι όσο
πιο γρήγορα εντοπιστούν τέτοιες συµπεριφορές, τόσο µεγαλύτερες θα είναι οι πιθανότητες αξιοποίησης των
εργαλείων που παρέχονται από τις Αρχές Ανταγωνισµού για µείωση του διοικητικού προστίµου και ενδεχόµενα
και των άλλων συνεπειών που µπορεί να προκύψουν από αγωγές για αποζηµιώσεις λόγω βλάβης που
προκλήθηκε από τη νόθευση διαγωνισµών σε τρίτους (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, καταναλωτές).
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