Open Data Sharing Mechanism
1) Examples from other project partners and other stakeholders
i)
TI Hungary

Interactive IT tool with the goal of helping partners, stakeholders and anyone interested to keep
track of the development of the project. This was visualized through a timeline which showed
planned deadlines, dates of different events and phases of the project, and brief summaries of
what was achieved. Additionally it allowed users to download any documentation relevant to
the project.

ii)

TI-Latvia

http://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/

iii)

Stefan Batory Foundation
http://paktuczciwosci.pl/aktualnie-w-pakcie/

iv)

Transparency International Bulgaria

https://integrity.transparency.bg/tunnel/

ΕΛΛΑΔΑ
Α) Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο που θα μπορούσε όμως
να γίνει duplicate για οποιοδήποτε έργο :
Στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση ενός έργου (και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
τους πολίτες) και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανά έργο σε εύχρηστη μορφή:
1) Timeline της εξέλιξης με διακριτές φάσεις όπου θα εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία
- έγγραφα (Προκήρυξη, Αποφάσεις Επιτροπών, Διευκρινήσεις-Απαντήσεις, Ενστάσεις,
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, Συμβάσεις, Άλλα έγγραφα (pdf?) κατά την
εκτέλεση του έργου??? π.χ. αιτήματα του αναδόχου που αφορούν σε αλλαγές στο
χρονοδιάγραμμα/ προϋπολογισμό? Πληρωμές ?) + photos
2) Πού βρίσκεται το έργο σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα (θα υπάρχει στη
σύμβαση) ανά εξάμηνο ίσως
3) Εξέλιξη του προϋπολογισμού/ δλδ πληρωμές – συσχέτιση με τα προβλεπόμενα στη
σύμβαση

Β) Infographics – με γενικότερα στοιχεία για συγχρηματοδοτούμενα αντιπλημμυρικά της
Περιφέρειας για τα δύο τελευταία ΕΣΠΑ (2007-2013 & 2014-2020) σε συνεργασία με την
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
Παράδειγμα:
http://openprocurement.al/en/health/index \

Άλλες ιδέες
http://www.integrityobservers.eu/default2.aspx
https://tender.sme.sk/buyer/detail/87319/Nitriansky-samospravny-kraj
Τί θα μπορούσε να περιλαμβάνει από άποψη στοιχείων :
-Number of tenders in the last x years
-Tenders volume by year/contracts volume by year
-Number of participating economic operators in these tenders
-something concerning funding
-Number of tenders/number of completed tenders/number of revoked/cancelled/declared null
tenders (infographic)
-Ranking of winning bidders by value of contracts/by number of contracts
- Status of contracts (tender phase, signed contract, implementation, cancelled procurement,
other?)
-Number or volume of contracts by procedure type/selection criteria (διαπραγμάτευση,
απευθείας ανάθεση, ανοιχτός κλπ)
- Κάτι για τις ΑΧΠ ? Ποσοστά έκπτωσης winning bidders ? Ποσοστά έκπτωσης όλων ?
Note: Data to be inserted in the platform will be provided by the Managing Authority of Attica
Region in excel format. Data entry will be performed by staff members of TI- Greece

