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Του Πάρη Κορωναίου, 

pkoroneos@boussias.com 

11:00. Ηµέρα 
Παρασκευή. 

Βρίσκοµαι στα 
γραφεία της 

cosmoONE και 
ετοιµάζοµαι να 

παρακολουθήσω 
µία ηλεκτρονική 

δηµοπρασία 
προµηθειών

Ηµοναδική µου εµπειρία µε ηλε-
κτρονικές δηµοπρασίες είναι 
µέσω ebay (B2C) αλλά αυτό που 
πρόκειται να παρακολουθήσω 

είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αφού πρόκει-
ται για δηµοπρασίες σε περιβάλλον B2B. «Το 
µυστικό µιας επιτυχηµένης  ηλεκτρονικής δηµο-
πρασίας βρίσκεται σε µεγάλο βαθµό στο πλή-
θος των δεδοµένων που γνωστοποιεί ο πελά-
της προς τους συµµετέχοντες προµηθευτές», 
µου εκµυστηρεύεται η Ιωάννα Ρασσιά, Sales 
Executive της cosmoONE. «Η ποσότητα και 
ποιότητα των πληροφοριών που αφορούν τις 
ανάγκες του πελάτη, θα οδηγήσουν τον προ-
µηθευτή στην προσφορά καλύτερων τιµών». 
Ξεκινάει η διαδικασία της δηµοπρασίας, η οποία 
είναι µειοδοτικός «δυναµικός» διαγωνισµός 
και προγραµµατισµένης διάρκειας µισής ώρας 
µε απεριόριστες τρίλεπτες παρατάσεις. Αυτό 
σηµαίνει ότι για κάθε προσφορά που θα γίνε-
ται λίγο πριν την επίσηµη λήξη της διαδικασίας, 
η δηµοπρασία θα παρατείνεται για τρία λεπτά. 
Πελάτης είναι η INTERAMERICAN, η οποία έχει 
ανάγκη προµήθειας σε αναλώσιµα είδη γρα-
φείου. Οι προµηθευτές είναι ήδη online αλλά 
µόνο ένας έχει «δώσει» προσφορά. Κάτι που 
είναι αναµενόµενο, αφού οι περισσότεροι κατα-

θέτουν τις προσφορές τους κυρίως το τελευ-
ταίο δεκάλεπτο για λόγους στρατηγικής. Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο πελάτης επι-
λέγει τους προµηθευτές που θέλει να συµµε-
τέχουν και η cosmoONE αναλαµβάνει να τους 
προσκαλέσει. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες και η cosmoONE προτείνει -
ήδη εκπαιδευµένους- προµηθευτές στους πελά-
τες. Αυτό συµβαίνει επειδή οι εταιρείες θέλουν 
και να διατηρήσουν τις υπάρχουσες σχέσεις µε 
τους προµηθευτές τους αλλά και ταυτόχρονα να 
διευρύνουν τον κύκλο τους. 
Οσο κυλάει ο χρόνος, αυξάνεται ο ρυθµός υπο-
βολής προσφορών. Αυτό επιτάσσει άλλωστε η 
ψυχολογία των δηµοπρασιών. Κάποιος κατα-
θέτει προσφορά προς το τέλος µε την ελπίδα 
να θέσει τους αντιπάλους του εκτός διαγωνι-
σµού. Οπως ακριβώς συµβαίνει και στο poker. 
Πλησιάζουµε στο τελευταίο πεντάλεπτο, όπου 
αρχίζει πλέον να γίνεται µάχη. Κάθε 10 µε 15 
δευτερόλεπτα υποβάλλεται και νέα προσφορά. 
Ενα ηχητικό καµπανάκι αυξάνει την ένταση. 
Οπως αναµενόταν, η δηµοπρασία παίρνει παρά-
ταση. Οι προσφορές πέφτουν µε καταιγιστικό 
ρυθµό και η µία τρίλεπτη παράταση ακολου-
θεί την άλλη. 
11:42. Δύο πλέον προµηθευτές έχουν απο-
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µείνει, συνεχίζοντας τη «µάχη». Η εµπειρία δεί-
χνει πως πραγµατοποιούνται 30 χτυπήµατα ανά 
δηµοπρασία, ενώ η µέση µείωση που επιτυγχά-
νει ο πελάτης είναι της τάξεως του 22%. Εχει 
ολοκληρωθεί πάνω από µία ώρα δηµοπρα-
σίας. Εξι άτοµα στο help desk παρέχουν ανά 
πάσα στιγµή υποστήριξη στους συµµετέχοντες 
σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά ή γίνει 
λάθος. Επειτα από µία ώρα και 15 λεπτά ολο-
κληρώνεται η διαδικασία. Ο πελάτης έχει κερ-
δίσει συνολική έκπτωση 23%! Επίσης, έχει 
κερδίσει σηµαντικό χρόνο και ενέργεια από 
τον παραδοσιακό τύπο προµήθειας. Ο προµη-
θευτής συµµετέχει για πρώτη φορά και κερδίζει 
ένα νέο πελάτη. Τα πάντα έχουν γίνει κάτω από 
µία οµπρέλα πλήρους διαφάνειας, αµεσότητας 
και ταχύτητας που η αλήθεια είναι ότι δεν συνη-
θίζεται στις παραδοσιακές διαδικασίες προµη-
θειών µε κλειστούς φακέλους. 
Ο Θανάσης Πετµεζάς, General Manager, ο Στα-
µάτης Ντάκος, Sales Director και η Ιωάννα 
Ρασσιά, Sales Executive της cosmoONE µιλούν 
στο CFO agenda για το όραµα και τους στόχους 
της εταιρείας, εξηγώντας παράλληλα γιατί οι 
ηλεκτρονικές δηµοπρασίες προµηθειών µπο-
ρούν να αποδειχθούν στρατηγικό εργαλείο 
κάθε επιχείρησης.

CFO agenda: Ποια είναι η ιστορική διαδροµή 
της εταιρείας;
Θανάσης Πετµεζάς: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 
µε µετόχους την COSMOTE κατά 80% και τη Διη-
νεκής Πληροφορική κατά 20%. Μέσα σε λίγους 
µήνες, το 80% της COSMOTE µετατράπηκε σε 
40% της COSMOTE και 40% του ΟΤΕ. Ο λόγος 
ίδρυσης της εταιρείας ήταν η δηµιουργία µίας 
θυγατρικής, η οποία θα εξυπηρετούσε τις µειώ-
σεις κόστους των προµηθειών του Οµίλου ΟΤΕ. 
Παράλληλα, είχε σαν δεύτερο στόχο την επέκτασή 
της στην αγορά. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, στις 
αρχές του 2001, προστέθηκαν δύο νέοι µέτο-
χοι, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank. Αρχικά, 
η εταιρεία ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες ηλε-
κτρονικών δηµοπρασιών και υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικών προµηθειών (e-procurement) προς τον 
Oµιλο ΟΤΕ καθώς και προς τις δύο τράπεζες. 
Σύντοµα απέκτησε νέους πελάτες -κυρίως από 
τον τραπεζικό χώρο- και ταυτόχρονα διεύρυνε και 
επέκτεινε την γκάµα των υπηρεσιών της. Αυτή 
τη στιγµή, έπειτα από οκτώ χρόνια λειτουργίας, 
η εταιρεία παρέχει πέντε βασικές διακριτές υπη-
ρεσίες και τρείς συµπληρωµατικές στην εφοδια-
στική αλυσίδα. Οι βασικές είναι οι 1) ηλεκτρονικοί 
διαγωνισµοί και υπηρεσίες sourcing (αναζήτηση 
προϊόντων και προµηθευτών), καθώς και διαγω-
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e-AUCTION, ΕΙΝΑΙ 
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νισµοί RFI (Request for Interest), RFP (Request 
for Proposal) και RFQ (Request for Quotation) 
µε την υπηρεσία compareONE, 2) ηλεκτρονι-
κές διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιούνται 
µέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δηµοπρα-
σιών auctionONE, 3) υπηρεσίες procureONE για 
ηλεκτρονικές παραγγελίες µε ηλεκτρονική εγκρι-
τική ροή διαδικασιών, 4) υπηρεσία connectONE 
για την ηλεκτρονική µεταφορά στοιχείων παρα-
στατικών και τιµολογίων και 5) analyzeONE, µια 
υπηρεσία Business Intelligence πάνω σε δεδο-
µένα ηλεκτρονικών αγορών είτε δηµοπρασιών 
είτε παραγγελιών είτε πωλήσεων.

Ποια είναι η εικόνα της cosmoONE σήµερα;
Σταµάτης Ντάκος: Σήµερα η cosmoONE είναι η 
µοναδική ελληνική εταιρεία µε αποκλειστικό αντι-
κείµενο τις ηλεκτρονικές προµήθειες Β2Β. Εχει 
απαράµιλλη τεχνογνωσία και τεχνολογία, γεγο-
νός που αποδεικνύεται όχι µόνο από τις ποιοτι-
κές υπηρεσίες προς τους πελάτες της, αλλά και 
από τις συνεργασίες της µε ακαδηµαϊκά ιδρύ-
µατα της Ελλάδας και του εξωτερικού και από 
τα δηµόσια και ερευνητικά έργα στα οποία συµ-
µετέχει. Εξακολουθεί να επιτελεί τον σκοπό για 
τον οποίο ιδρύθηκε, ήτοι να παρέχει υπηρεσίες 
στις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ µε έµφαση σε ΟΤΕ, 
COSMOTE και ROMTELECOM, αλλά και προς την 
υπόλοιπη αγορά. Σηµαντικοί πελάτες µας είναι 
ακόµη οι µεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισµοί, µε 
την Alpha Bank να ξεχωρίζει σε αριθµό, όγκο και 
ποικιλία δηµοπρασιών. Εχουµε ακόµη συνερ-
γαστεί µε µεγάλες ελληνικές εταιρείες από τον 
τοµέα των Μεταφορών, όπως το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
και τα ΕΛΤΑ, βιοµηχανικές και εµπορικές εται-
ρείες, όπως η Coca Cola και η Frigoglass, και 
ασφαλιστικές όπως η Alico και η INTERAMER-
ICAN, εταιρείες από το χώρο της Υγείας, των 
Ξενοδοχείων, κ.λπ. Η cosmoONE έχει δραστη-
ριοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία και εκτός  Ελλά-
δας, στη Ρουµανία και στη Σερβία, ενώ στοχεύ-
ουµε άµεσα και σε περαιτέρω επέκταση µέσω 
του Οµίλου ΟΤΕ στα Βαλκάνια.

Ποιοι είναι οι επόµενοι κλάδοι που θα απασχο-
λήσουν οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες; 
Θ. Πετµεζάς: Νοµίζω ότι κάθε κλάδος έχει ενδι-
αφέρον και προοπτικές για ηλεκτρονικές δηµο-
πρασίες γιατί, ας µην ξεχνάµε, ότι τα ποσά που 
εξοικονοµούνται από τις ηλεκτρονικές δηµοπρα-
σίες, προσµετρούνται απ’ ευθείας στην κερδοφο-
ρία. Οµως, η µεγαλύτερη πρόκληση θεωρώ ότι 
είναι ο Δηµόσιος Τοµέας. Εδώ τα µεγέθη είναι 
µεγάλα και τα δυνητικά οφέλη ακόµη µεγαλύ-
τερα. Το Νοµικό Πλαίσιο για δηµόσιες ηλεκτρο-
νικές προµήθειες υπάρχει -επιτέλους- από το 
2007, οι ανάγκες για µείωση του κόστους και 
διαφάνεια στις δηµόσιες προµήθειες είναι γνω-
στές, επόµενα περιµένουµε την εφαρµογή τους. 

Τα καλά νέα είναι ότι το Υπ. Υγείας και συγκεκρι-
µένα η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) µάς 
έχει αναθέσει τη διενέργεια της πρώτης δηµο-
πρασίας για ιατρικά γάντια, σηµαντικής αξίας - 
µεγαλύτερης του ενός (1) εκατοµµυρίου ευρώ. 
Αυτό θα είναι και το breakthrough στο κοµµάτι 
του δηµοσίου σε ότι αφορά ηλεκτρονικές προµή-
θειες, γιατί ο διαγωνισµός για το Εθνικό Σύστηµα 
Δηµόσιων Ηλεκτρονικών Προµηθειών µετά από 
τρία χρόνια δε φαίνεται να καταλήγει, ή ακόµη και 
εάν καταλήξει θα χρειαστούν δύο επιπλέον χρό-
νια για να εφαρµοστεί. Να σηµειώσω επίσης, ότι 
θα είναι η πρώτη φορά που το Δηµόσιο θα δώσει 
outsource µία υπηρεσία προµηθειών, και αυτό 
κάνει την απόφαση του Υπ. Υγείας ακόµα πιο 
σηµαντική. Διότι για να διεξαχθεί µία ηλεκτρο-
νική δηµοπρασία δεν απαιτείται επένδυση από 
πλευράς Δηµοσίου ή των προµηθευτών, αλλά 
µόνο σύνδεση στο Internet (ευρυζωνικές υπη-
ρεσίες που θα έλεγε ένας άλλος Υπουργός!). 
Ελπίζουµε αυτή η δηµοπρασία να βρει µιµητές 
και από άλλα υπουργεία αλλά και από τον ευρύ-
τερο δηµόσιο τοµέα.

Ποια είναι τα οφέλη µιας επιχείρησης από τις 
ηλεκτρονικές δηµοπρασίες;
Ιωάννα Ρασσιά: Μιλώντας συγκεκριµένα για 
ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, αυτό που κερδίζει 
ο πελάτης είναι µία αυξηµένη διαπραγµατευτική 
ικανότητα, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη µεί-
ωση κόστους αγοράς. Eνα δεύτερο πλεονέκτηµα 
είναι η απόλυτη διαφάνεια στην ανάδειξη του µει-
οδότη και τρίτο η εξοικονόµηση διαδικαστικού 
κόστους και χρόνου. Αντίστοιχα, κερδίζει και ο 
προµηθευτής σε διαφάνεια, διαδικαστικό κόστος 
και έλεγχο του περιθωρίου κέρδους του. Eχουµε 
πραγµατοποιήσει δηµοπρασίες για πάρα πολλά 
πράγµατα, όπως για παράδειγµα ακίνητα, αυτο-
κίνητα, είδη τροφίµων, τηλεπικοινωνιακό εξοπλι-
σµό, κατασκευές, είδη γραφείου, ένδυση, καλώ-
δια, υπηρεσίες µεταφορών, courriers, ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές, υλικά δικτύων, ασφάλειες, 
πολλά είδη υπηρεσιών κ.α. Πρακτικά µία επιχεί-
ρηση µπορεί να δηµοπρατήσει οτιδήποτε, αρκεί 
να είναι µετρήσιµο. Οι δηµοπρασίες όµως δεν 
είναι πανάκεια. Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει 
τον εκάστοτε Οικονοµικό Διευθυντή και Διευθυ-
ντή Προµηθειών να αυξήσει τη διαπραγµατευτική 
του ισχύ. Πώς; Εµπλέκοντας τους προµηθευτές 
σε µια διαδικασία διαπραγµάτευσης µεταξύ τους. 
Στατιστικά σε κάθε δηµοπρασία η τιµή χαµηλώ-
νει τριάντα περίπου φορές, αριθµός που σηµαίνει 
ότι µε ένα µέσο βήµα της τάξεως του 0,5%-1%, 
επιτυγχάνεται µία κατ’ αρχήν άµεση µείωση της 
τιµής κατά 15% - 20%! Είµαστε επίσης οι µονα-
δικοί στην αγορά που προσφέρουµε τη δυνατό-
τητα διεξαγωγής δηµοπρασιών µε στόχο όχι την 
χαµηλότερη τιµή, αλλά την πλέον συµφέρουσα 
προσφορά, χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό τύπο 
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του δηµοσίου. Εποµένως, ας µη συνδέουµε πάντα 
τις δηµοπρασίες µε κριτήρια χαµηλότερης τιµής, 
και ούτε µόνο µε προϊόντα, διότι είναι κατάλληλη 
και για υπηρεσίες και για έργα.  

Υπάρχει ένα σταθερό µοντέλο πάνω στο οποίο 
γίνονται οι δηµοπρασίες ή υπάρχουν και cus-
tomized λύσεις;
Στ. Ντάκος: Οι δηµοπρασίες βασίζονται σε 
λογισµικό γνωστής εταιρείας του εξωτερικού. 
Ωστόσο, το 2004 αγοράσαµε δικαιώµατα πάνω 
στον κώδικα, και σήµερα µπορούµε όχι µόνο να 
παραµετροποιούµε τον source κώδικα και να υλο-
ποιούµε οποιοδήποτε µοντέλο θέλει ο πελάτης, 
αλλά να εξελίσσουµε και το ίδιο το λογισµικό. Η 
υπηρεσία των δηµοπρασιών υποστηρίζει όλους 
τους γνωστούς -και µη- τύπους B2B δηµοπρα-
σιών (English, Yankee, Sealed Bid, Japanese, 
MultiVariable, κ.λπ.). 

Ποια ήταν τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίσατε στην προσπάθεια εκπαίδευσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων στις ηλεκτρονι-
κές δηµοπρασίες;
Θ. Πετµεζάς: Οι δυσκολίες που αντιµετωπί-
σαµε αυτά τα εννέα χρόνια διέφεραν χρόνο µε 
το χρόνο. Στη διετία 2001-2002, υπήρχε το 
πρόβληµα της διστακτικότητας, σαν κάτι νέο και 
πρωτοποριακό και κανείς δεν ήθελε να είναι ο 
πρώτος που θα το χρησιµοποιήσει. Ξεπεράστηκε 
όταν οι µέτοχοι µας αλλά και άλλες εταιρείες χρη-
σιµοποίησαν την υπηρεσία και ανακοίνωσαν τα 
αποτελέσµατα της µείωσης του κόστους τους. 
Κατόπιν, παρουσιάστηκε η ανασφάλεια του δια-
δικτύου. Και αυτή ξεπεράστηκε σχετικά εύκολα, 
αφού µεγάλοι οργανισµοί, όπως οι τράπεζες, 
πραγµατοποιούσαν δηµοπρασίες µαζί µας. Το 
κανονιστικό πρόβληµα και η αλλαγή της παρα-
δοσιακής διαδικασίας ήταν ο επόµενος σκόπε-
λος. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, η Ε.Ε. φρό-
ντισε να ρυθµίσει το θέµα µε κοινοτική οδηγία για 
σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα που 
βρίσκεται σε ισχύ από το 2004. Τελευταία, αντι-
µετωπίζουµε το πρόβληµα του «καλού αποτελέ-
σµατος», µε άλλα λόγια το φόβο που αισθάνο-
νται τα στελέχη µπροστά στο καλύτερο αποτέλε-
σµα της δηµοπρασίας από το αναµενόµενο! Ετσι, 
προσπαθούµε διαρκώς να περάσουµε το µήνυµα 
προς τους Διευθυντές Προµηθειών πως οι ηλε-
κτρονικές δηµοπρασίες είναι εργαλείο δικής τους 
επιτυχίας που θα ωφελήσει τους ίδιους και την 
εταιρεία τους. Οι Οικονοµικοί Διευθυντές πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους Διευθυντές Προµηθειών 
τους στη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων 
και να τους επιβραβεύσουν για καλύτερα αποτε-
λέσµατα, όπως ακριβώς κάνουν µε τους πωλη-
τές. Η ηλεκτρονική δηµοπρασία για το Διευθυντή 
Προµηθειών είναι ένα εργαλείο, όπως το CRM 
για το Διευθυντή Πωλήσεων, που τον βοηθά να 

φέρει καλύτερα αποτελέσµατα. Δεν υποκαθι-
στούµε κανένα, αλλά δουλεύουµε συµπληρω-
µατικά και συνεργατικά. Οι Διευθυντές Προµη-
θειών δεν πρέπει να φοβούνται τη δηµοπρασία, 
αλλά να την επιδιώκουν. 

Είναι χρονοβόρα διαδικασία; Ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις που µία επιχείρηση πρέπει να 
πληροί;
Ι. Ρασσιά: Ενας πελάτης πρέπει να υπολογίζει 
περίπου µία εβδοµάδα σαν χρόνο που η cos-
moONE χρειάζεται ώστε να συζητήσει µαζί του το 
κατάλληλο σενάριο, την παραµετροποίησή του, να 
ενηµερώσει τους προµηθευτές που θα µας υπο-
δείξει ο πελάτης, να τους εκπαιδεύσει (για µισή 
περίπου ώρα), να «τρέξει» µία δοκιµαστική δηµο-
πρασία για να δουν ότι όλα βαίνουν καλώς και 
κατόπιν να προχωρήσει στην πραγµατική δηµο-
πρασία. Αν ο πελάτης έχει παρόµοια εµπειρία, θα 
έλεγα ότι πρακτικά χρειαζόµαστε δύο ηµέρες, µία 
για τη δοκιµαστική και µία για την κανονική. Από 
πλευράς υποδοµών, δεν απαιτείται τίποτα περισ-
σότερο από ένα Η/Υ και σύνδεση στο Internet. 
Αν ο πελάτης δεν έχει ούτε Internet, το παρέ-
χουµε εµείς και αυτό.

Αναλαµβάνετε τις δηµοπρασίες µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων;
Στ. Ντάκος: Οι δηµοπρασίες αποδίδουν ούτως ή 
άλλως, ωστόσο εµφανίζεται πρόβληµα µειωµέ-
νου ενδιαφέροντος εκ µέρους των προµηθευ-
τών για ανταγωνιστικές προσφορές όταν πρό-
κειται για δηµοπρασίες χαµηλού προϋπολογι-
σµού. Σε περιπτώσεις χαµηλότερες των 10.000 
ευρώ, η cosmoONE διαθέτει ποικιλία εργαλείων 
όπως το sourcing και οι ηλεκτρονικές προσφο-
ρές που είναι περισσότερο κατάλληλα για αυτές 
τις διαδικασίες.   

Προβλέπετε αλλαγές στο επιχειρηµατικό σας 
µοντέλο τα επόµενα χρόνια;
Θ. Πετµεζάς: Επιχειρηµατικά, όχι, δηλαδή θα 
παρέχουµε υπηρεσίες και θα χρεώνουµε µε 
βάση το όφελος του πελάτη: δηλ. ένα µικρό 
ποσοστό από εκείνο το ποσό, που σε άλλη περί-
πτωση -χωρίς δηµοπρασία- θα καταγραφόταν 
ολόκληρο στα έξοδά του. Να σηµειώσουµε ότι 
µέχρι σήµερα έχουν εξοικονοµηθεί µόνο από τις 
δηµοπρασίες περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ. 
Επιχειρησιακά θεωρώ, ότι και µε την Deutsche 
Telecom, οι υπηρεσίες της εταιρείας θα συνεχί-
σουν  να αποτελούν εργαλείο µείωσης κόστους 
και να λειτουργούν σαν ένα κοινό σηµείο ανα-
φοράς του Οµίλου για Ηλεκτρονικές Προµή-
θειες. Για αυτό το λόγο, προσπαθούµε να προ-
σφέρουµε υπηρεσίες end-to-end και να ανα-
λαµβάνουµε το δύσκολο ρόλο της υποστήρι-
ξης και των εξωτερικών συνεργατών των εται-
ρειών του Οµίλου. ß

«Το e-auction µόνο 
όφελος µπορεί να επιφέρει»

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ, INTERAMERICAN

Ο Κώστας Βάγιας, Υποδιευθυντής Περιουσίας 
της INTERAMERICAN, περιγράφει την εμπειρία 
και τα οφέλη της εταιρείας από την ηλεκτρονική 
δημοπρασία προμηθειών. 

CFO agenda: Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους 
οποίους επιλέξατε να πραγματοποιήσετε μία 
ηλεκτρονική δημοπρασία προμηθειών;
Κώστας Βάγιας: Η επιλογή της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας, ως μέσο για την διαπραγμάτευση 
των τιμών μεταξύ των προμηθευτών, έγινε για 
τους εξής λόγους:
· Διαφάνειας.
·  Ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατικής 

διαδικασίας (κλειστοί φάκελοι, mail, 
συναντήσεις, επιτροπή αγορών, 
επαναδιαπραγμάτευση κ.λπ.).

·  Επίτευξης καλύτερων τιμών καθώς η ψυχολογία 
των προμηθευτών είναι να χαμηλώσουν όσο 
γίνεται περισσότερο την τιμή, αφού οι τιμές των 
ανταγωνιστών αναγράφονται στην οθόνη, σε 
κάθε «χτύπημα».

·  Να διαπιστώσουμε ως τμήμα προμηθειών, 
αν οι τιμές που είχαμε ήδη διαπραγματευτεί 
ήταν ανταγωνίσιμες σε σχέση με αυτές της 
δημοπρασίας.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας 
και ποιες ήταν οι δικές σας εντυπώσεις;
Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας έδειξαν 
τα εξής:
· Θρίαμβος στην τιμή του χαρτιού (φωτοτυπικού)
·  Στη διαπραγμάτευση της γραφικής ύλης, 

είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα ως τμήμα, από 
τη δημοπρασία, καθώς οι τελικές τιμές ήταν 
υψηλότερες από αυτές που είχαμε πετύχει. 
Ομως σε αυτό φταίει ο χειρισμός από πλευράς 
μας καθώς διαπραγματευτήκαμε με καλάθι 
αγορών και όχι ανά είδος ξεχωριστά.

·  Οτι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε 
δημοπρασία και άλλων ειδών ή υπηρεσιών που 
κατά τη γνώμη μου θα στεφόταν με απόλυτη 
επιτυχία (courier, καθαρισμός)

·  Ηταν η πρώτη φορά που προχωρήσαμε σε 
ηλεκτρονική δημοπρασία και μπορώ να πω 
με ιδιαίτερα καλές εντυπώσεις για την όλη 
διαδικασία.

Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας; Τι θα συμβουλεύατε τους 
συναδέλφους σας σε άλλες εταιρείες για το e-
procurement;
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όχι, καθώς 
ήταν άψογα οργανωμένο, ωστόσο υπήρχε 
μία σχετική διαδικασία συλλογής στοιχείων 
απαραίτητων για τη δημοπρασία, που 
καθυστέρησε αρκετά το όλο εγχείρημα. 
Η συμβουλή που θα έδινα σε συναδέλφους για 
το e-auction είναι πως θα πρέπει να έχουν δικές 
τους συγκριτικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας. 
Ανεπιφύλακτα συστήνω τη διαδικασία καθώς 
μόνο όφελος μπορεί να επιφέρει.


