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Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Η έννοια της Δημοπρασίας (auction) ως μηχανισμού
πώλησης και απόκτησης αγαθών απασχολεί τους
ανθρώπους εδώ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια αρχικά
ως παραδοσιακή (αναλογική) Δημοπρασία και τα τελευταία
χρόνια μέσω του διαδικτυακού ιστού (internet) ως
Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

Γενικότερα με τον όρο δημοπρασία περιγράφεται το
σύνολο των διαδικασιών πώλησης και αγοράς
αντικειμένων, προϊόντων ή υπηρεσιών που ανήκουν στον
πωλητή (δημοπράτης) διαμέσου ενός μηχανισμού
υποβολής προσφορών (bidding) από τους εν δυνάμει
αγοραστές (πλειοδότες). 



Ορισμός της Δημοπρασίας

Η δυναμική διαμόρφωση των τιμών πώλησης με την
χρήση του ανταγωνιστικού μηχανισμού προσφορών
οριοθετεί την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της
Δημοπρασίας στο οικονομικό γίγνεσθαι των
ανθρώπινων κοινωνιών.

Η Δημοπρασία ως είδος εμπορικής συνδιαλλαγής
διαχρονικά αποτελεί έναν ειδικό μηχανισμό
διαπραγματεύσεων μεταξύ δημοπράτη και
πλειοδοτών ο οποίος μέσα από αυστηρά ορισμένους
κανόνες οδηγεί στην κατοχύρωση του προϊόντος σε
έναν τελικό πλειοδότη.



Ορισμοί της Δημοπρασίας
Vickrey, W.,1961 →

Schrader & Henderson, 1980 →

«Δημοπρασία είναι ένας
διαπραγματευτικός μηχανισμός
για την πώληση και αγορά
αγαθών απροσδιόριστης αξίας». 

«Μηχανισμοί ανταγωνιστικού
marketing και τιμολόγησης οι
οποίο αντιδιαστέλλονται άλλους
μηχανισμούς τιμολόγησης και
κατανομής προϊόντων και
υπηρεσιών σε μία οικονομία της
αγοράς όπως αυτούς των
ιδιωτικών συμφωνητικών και
καταλόγων»



Ορισμοί της Δημοπρασίας
McAffe J.C and McMillan, 

1987 → «Είναι μία διαδικασία αγοράς
και πώλησης αγαθών ή
υπηρεσιών προσφέροντας
πλειοδότηση, παίρνοντας
πλειοδοτήσεις και πώληση
στον πιο ψηλό πλειοδότη. Στην
οικονομική θεωρία μια
δημοπρασία μπορεί να
αναφερθεί σε οποιοδήποτε
μηχανισμό ή σε ένα σύνολο
κανόνων εμπορικών
συναλλαγών για την
ανταλλαγή». 



Ορισμοί της Δημοπρασίας
Milgrom, 1989 →

Smith, 1989 →

«Είναι μία μέθοδος προσδιορισμού των
τιμών μέσα στην αγορά όταν υπάρχει
ανταγωνισμός περιέχοντας μη
καθορισμένα προϊόντα που δεν έχουν
σταθερές τιμές». 
«Οι πραγματικές δημοπρασίες σε
αντίθεση με τα θεωρητικά τους μοντέλα
δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση
αποκλειστικές ή κύριες διαδικασίες
συναλλαγής παρά μόνο διαδικασίες
διαχείρισης της δισημίας και
αβεβαιότητας των αξιών με την
καθιέρωση κοινωνικών εννοιών και
κοινωνικής συναίνεσης»



Ορισμοί της Δημοπρασίας
Klein, 1997 →

Parente, Venkataraman, 
Fizel, Millet, 2004 →

«Όλες εκείνες οι επισημοποιημένες
διαδικασίες συναλλαγής στις
οποίες οι μεταξύ των
συναλλασσομένων σχέσεις
διέπονται πάντοτε από ανάλογους
και πολύ συγκεκριμένους όρους». 

«είναι μία μέθοδος για κατανομή
και προμήθεια προϊόντων και
υπηρεσιών». 



Ορισμοί της Δημοπρασίας
Turban, 2008 → «Είναι ένας μηχανισμός της

αγοράς, που χρησιμοποιεί μια
ανταγωνιστική διαδικασία κατά
την οποία ένας πωλητής δέχεται
ακολουθιακές προσφορές από
αγοραστές (προωθητική
δημοπρασία) ή ένας αγοραστής
δέχεται προσφορές από πωλητές
(αντίστροφη δημοπρασία). Οι
τιμές καθορίζονται δυναμικά με
βάση τις προσφορές». 



Η γέννηση των Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών

Η απήχηση του διαδικτύου και η ραγδαία εξάπλωση του
στο κοινωνικό γίγνεσθαι ήταν αυτή που έθρεψε και
δυνάμωσε αυτή την νέα έκφανση των δημοπρασιών. 

Παράλληλα με την εδραίωση των μηχανών αναζήτησης
έγινε εύκολα διαθέσιμο και γρήγορα αξιοποιήσιμο. 
Πλέον οι δημοπρασίες διαρκούν πολλές ήμερες, 
διαθέτουν πληθώρα πληροφοριών προς όλους τους
συμμετέχοντες και υποστηρίζουν αυτοματοποιημένη
συμμετοχή με τη χρήση έξυπνων προγραμμάτων
(πράκτορες). 



Η γέννηση των Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών

Παράλληλα με την εξέλιξη του μηχανισμού
δημοπρασιών εξελίχθηκαν και οι μηχανισμοί
ασφάλειας οικονομικών συναλλαγών και
φυσικής μεταφοράς προϊόντων.  Ο κάθε ένας
από εμάς μπορεί πλέον να γίνει πωλητής χωρίς
να χρειάζεται να είναι επαγγελματίας και χωρίς
να απαιτείται να επενδύσει σε χρόνο και χρήμα. 



Εννοιολογική περιγραφή
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας

Η οριοθέτηση και εννοιολογική προσέγγιση της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας σε αντιπαράθεση με την
αναλογική διαφέρει πρωτίστως στον τρόπο
διαμόρφωσης της ανταγωνιστικότητας και στον τρόπο
απόδοσης του μηχανισμού για την επίτευξη της
τελικής τιμής. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στα
μέσα προβολής, διάθεσης και διακίνησης των
δημοπρατούμενων αγαθών.
Μερικές από τις πιο σημαντικές εννοιολογικές
αποδόσεις του όρου της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
(ΗΔ) όπως έχουν διατυπωθεί από έγκριτους
επιστήμονες, είναι:



Ορισμοί Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας

Beam
& Segev, 1997 →

«Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες
αποτελούν μία ειδική περίπτωση των
αυτοματοποιημένων
διαπραγματεύσεων (automated
negotiations)» negotiations), 
διαπραγματεύσεων οι οποίες
ουσιαστικά υλοποιούνται με την
βοήθεια εργαλείων και τεχνικών του
ηλεκτρονικού εμπορίου»



Ορισμοί Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας

Wurman, 
Wellman &
Walsh, 2002 →

«Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες
αποτελούν απλούς ενδιαμέσους
χώρους οι οποίοι και διευκολύνουν
την διαπραγμάτευση πλήθους
αγοραίων συναλλαγών προϊόντων
και υπηρεσιών, εκφράζοντας μάλιστα
ποσοτικοποιημένες επιθυμίες για
συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες
οι οποίες και με την σειρά τους
εκφράζονται μέσω αντίστοιχων
αγοραίων τιμών προσφοράς». 



Ορισμοί Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας

Möllenberger, 2004 → «Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες
αποτελούν εικονικές αγορές
(virtual marketplaces) οι
οποίες στηρίζονται σε
υπηρεσίες και πρωτόκολλα
του διαδικτύου για την
διεξαγωγή δημοπρασιών». 



Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
ήρθε σαν φυσικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Είναι ένα υποσύνολο του «Ηλεκτρονικού
Επιχειρείν (e-Business)» μιας επιχείρησης μιας
ευρύτερης έννοιας η οποία περιγράφει κάθε
δραστηριότητα που έχει σχέση με προβολή και
διαφήμιση μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο
χωρίς να ενσωματώνει απαραίτητα την
οικονομική συναλλαγή. 



Γνωστές κατηγορίες Ηλεκτρονικής
Απάτης

Phishing→Αναφέρεται στην ύπαρξη ενός ψεύτικου
οργανισμού, με στόχο να αποσπάσει τα προσωπικά
δεδομένα του καταναλωτή
Spyware → Mια μορφή ιού η οποία εγκαθίσταται στον
τελικό υπολογιστή του χρήστη και στόχο έχει να
καταγράψει τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης, 
κωδικούς και αριθμούς πιστωτικών καρτών και μετέπειτα να
τα αποστείλει σε τρίτους
Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου → ο
χρήστης ενημερώνεται για την μεταφορά μεγάλων ποσών
στο όνομα του, ως αποτέλεσμα κάποιας κλήρωσης ή
κληρονομιάς. Για την μεταφορά των χρημάτων στο
λογαριασμό του δύναται να ζητηθεί η προκαταβολή
κάποιου ποσού ως έξοδα μεταφοράς



Μορφές Εξαπάτησης Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας

1. Περίπτωση που ο καταναλωτής που δημοπρατεί ένα
αντικείμενο (υψηλής αξίας) αρχίσει να δέχεται
συνεχόμενη αλληλογραφία για την αγορά του από
κάποια υποτιθέμενη εταιρία. Ο ενδιαφερόμενος
στέλνει μια επιταγή ή μία απόδειξη κατάθεσης σε
τράπεζα με ποσό που υπερβαίνει την δηλωμένη αξία
του προϊόντος και ο δημοπράτης συμφωνεί να
εκδώσει με τη σειρά του επιταγή με την χρηματική
διαφορά. Στην περίπτωση αυτή όταν πλέον θα
ανακαλύψει ότι η αρχική επιταγή είναι ακάλυπτη θα
έχει χάσει τόσο το χρηματικό ποσό που έστειλε όσο
και το προϊόν που έχει ήδη αποσταλεί.



Μορφές Εξαπάτησης Ηλεκτρονικής
Δημοπρασίας

1. Εσκεμμένα λανθασμένη περιγραφή των προϊόντων
ώστε ο πελάτης να αγοράσει κάποιο είδος και τελικά
να του αποσταλεί κάτι τελείως διαφορετικό

2. Δημοπράτηση μέσω κλεμμένου λογαριασμού. Στην
περίπτωση αυτή γίνεται εξαγορά ενός λογαριασμού
χρήστη εκτός διαδικτύου. Με την αγορά αυτή οι
επίδοξοι απατεώνες κληρονομούν την αξιοπιστία του
συγκεκριμένου χρήστη και προσχωρούν στην
δημοπράτηση προϊόντων με χαμηλές τιμές. Η
εξαπάτηση γίνεται με αλλαγή του τρόπου πληρωμής η
οποία πλέον γίνεται με κάποιο σύστημα εύκολης και
γρήγορης μεταφοράς χρημάτων (Western Union, 
MoneyGram).



Είδη Δημοπρασιών
Ανατρέχοντας στην σχετική βιβλιογραφία
διαπιστώνεται η διάκριση των τύπων
ηλεκτρονικής δημοπράτησης βάσει ορισμένων
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως αυτά
της μορφής και του είδους των αγορών και
συμμετεχόντων αυτών μερών (Heck & Vervest, 
1998), των αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων
μηχανισμών τιμολόγησης τους, αλλά και του
είδους των δημοπρατούμενων προϊόντων και
υπηρεσιών (Beckmann et al. ,1997 cited in
Klein, 1997, p.2). 



Είδη Δημοπρασιών
Σύμφωνα με τους Bapna, Goes και Gupta (2001) οι
ηλεκτρονικές δημοπρασίες διακρίνονται σε τρείς βασικές
κατηγορίες τέτοιων τύπων και πιο συγκεκριμένα σε αυτές
μεταξύ καταναλωτών (C2C), επιχειρήσεων (B2B) αλλά και
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). 

Σύμφωνα με τους Pinker, Seidmann και Vakrat (2003) και
βάσει του εκάστοτε τώρα αριθμού συμμετεχόντων
πωλητών και αγοραστών αυτές διακρίνονται σε τέσσερις
βασικές κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα σε αυτές των
διμερών διαπραγματεύσεων (bilateral negotiations), 
προμήθειας (procurement auctions), πωλήσεων (sale
auctions) και συναλλαγών (exchange auctions) 



Είδη Δημοπρασιών
Οι Laudon και Traver (2007) διακρίνουν τέσσερις
συνολικά βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών
δημοπρασιών, όπως αυτές του Αγγλικού (English
auctions) και Ολλανδικού τύπου (Dutch auctions), 
ομαδικών αγορών (group buying auctions) και
ονοματισμού τιμών (name-your own-price model
auctions) 
Abramson και Means (2001) έξι συνολικά τέτοιες
κατηγορίες και ειδικότερα αυτές των αντίστροφων
(reverse auctions), ενσφράγιστης προσφορών πρώτης
(first price sealed-bid auctions) και δεύτερης τιμής
(second price sealed-bid auctions), Αγγλικού (English
auctions), Ολλανδικού (Dutch auctions) και
Αμερικανικού τύπου (Yankee auctions). 



Είδη Δημοπρασιών

Τέλος, κατά τον Vulkan (2003), οι
περισσότεροι εξ αυτών δεν αποτελούν τίποτα
περισσότερο από μία απλή παραλλαγή
τεσσάρων βασικών τέτοιων τύπων
δημοπράτησης και πιο συγκεκριμένα αυτών
του Αγγλικού (English auctions), Ολλανδικού
(Dutch auctions) και ενσφράγιστων
προσφορών πρώτης (first price sealed-bid
auctions) και δεύτερης τιμής (second price
sealed-bid auctions). 



Κατάταξη Κλασικών Δημοπρασιών

Peter R. Wurman, Michael P. Wellman and William E. Walsh, 1998



1. Αγγλική Δημοπρασία
Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο δημοπρασιών που
χρησιμοποιείται για την πώληση προϊόντων σήμερα. 
Στηρίζεται στην διαδοχική αύξηση της τιμή αγοράς εωσότου
να παραμείνει ένας αγοραστής. 
Η υποβολή προτάσεων (bidding) γίνεται μέσα σε καθορισμένο
χρονικό πλαίσιο, ξεκινά από μια αρχική τιμή που δηλώνει ο
πωλητής (reserve price) και η οποία μπορεί να αυξάνει βάσει
ενός συγκεκριμένου ελάχιστου βήματος (bid increment). 
Οι δημοπρασίες αυτές είναι ανοιχτές (open), καθώς οι
συμμετέχοντες γνωρίζουν το ποιοι είναι οι πλειοδότες και τις
τιμές των προσφορών τους. 
Η διάρκεια της μπορεί να είναι από λίγα λεπτά μέχρι συνήθως
μια εβδομάδα. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει την
δυνατότητα να επανέλθει χρονικά κάποια στιγμή, να ελέγξει
την πορεία της δημοπρασίας και να ποντάρει ξανά και ξανά.



1. Αγγλική Δημοπρασία
Όλες οι σύγχρονες ιστοσελίδες δημοπρασιών παρέχουν ένα
αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ειδοποίησης μέσω
ταχυδρομείου ή/και κινητής τηλεφωνίας με τα οποία γίνεται
δυνατή η ενημέρωση για το επιλεγμένο προϊόν και κατά πόσο
υπάρχει υπερκάλυψη της προσφοράς από κάποιον άλλο
αγοραστή.
Η πιθανή μεγάλη διάρκεια αυτών των δημοπρασιών ενέχει
τον κίνδυνο της απόκρυψης του υπαρκτού ενδιαφέροντος
κάποιων αγοραστών. Αυτοί οι αγοραστές αποφεύγουν να
δηλώσουν την προσφορά τους στα αρχικά στάδια και
περιμένουν την τελευταία στιγμή για να το πράξουν
ευελπιστώντας ότι θα είναι και οι τελευταίοι πλειοδότες. 



1. Αγγλική Δημοπρασία
Αυτή η τακτική καταστρέφει το ιδανικό χαρακτηριστικό της ΗΔ, 
της δυνατότητας των αγοραστών να προσφέρουν το μέγιστο
ποσό που επιθυμούν να πληρώσουν και τους φέρνει
αντιμέτωπους με δύσκολες και πολύπλοκες αποφάσεις.

Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιούνται δύο
μηχανισμοί από τους Δημοπράτες. 

Ο πρώτος μηχανισμός αφορά στην προσθήκη ενός μικρού
χρονικού περιθωρίου μετά το αρχικά ορισθέν τέλος. Αν πχ στα
τελευταία πέντε λεπτά υπάρξει κάποια κινητικότητα στις
προσφορές προστίθενται άλλα πέντε λεπτά δίνοντας την
ευκαιρία στους αρχικούς πλειοδότες να αντιδράσουν αλλά
σίγουρα αυτή η προσθήκη χρόνου τους υποχρεώνει να
επανέλθουν στο τέλος της Δημοπρασίας και να παραμείνουν
μέχρι την τελική ανάδειξη του νικητή. 



1. Αγγλική Δημοπρασία

Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά την χρήση
αυτόματης προσφοράς (proxy bidding). Δεν
είναι τίποτα άλλο από λογισμικό το οποίο
λαμβάνει από τον αγοραστή το τελικό ποσό
που επιθυμεί να προσφέρει και προσπαθεί να
ποντάρει κατά βήματα υπερκαλύπτοντας τις
προσφορές άλλων χωρίς να υπερβεί το ποσό
που του υπεδείχθη. Η τακτική αυτή
χρησιμοποιείται σε αρκετούς ιστότοπους. 



2. Ολλανδική (ή φθίνουσα) 
Δημοπρασία

Το πρότυπο της ολλανδικής δημοπρασίας πήρε το όνομά
του από τις αγορές λουλουδιών της Ολλανδίας, στις οποίες
και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά. 
Οι δημοπρασίες αυτές είναι ανοιχτές (open). Ο
πλειστηριαστής ξεκινάει την διαδικασία της δημοπρασίας με
μια τιμή αρκετά υψηλή. Στη συνέχεια η αρχική τιμή μειώνεται
διαρκώς μέχρι κάποιος πλειοδότης να εκδηλώσει ενδιαφέρον
και να αγοράσει το προϊόν. 
Στο είδος αυτό της δημοπρασίας δύναται να προσφέρονται
προς πώληση περισσότερα του ενός είδους ταυτόχρονα και
υπάρχει επίσης η δυνατότητα να κερδίσουν περισσότεροι
από έναν πλειοδότες, εφόσον πληρώνουν την ίδια τιμή. 
Συγκριτικά με την Αγγλική Δημοπρασία ο πωλητής θα
επωφεληθεί λιγότερο από την πώληση του προϊόντος. 



3. Δημοπρασία σφραγισμένων
προσφορών υψηλότερης τιμής

Σε αυτή τη μορφή, οι αγοραστές υποβάλουν σφραγισμένες
προσφορές και ο υψηλότερος πλειοδότης λαμβάνει το προϊόν
στην τιμή που έχει προσφέρει. 
Η διαφορά ανάμεσα στη δημοπρασία σφραγισμένων
προσφορών υψηλότερης τιμής και στην αγγλική δημοπρασία
είναι το γεγονός ότι, στην τελευταία, οι υποψήφιοι αγοραστές
γνωρίζουν τις προσφορές των αντιπάλων και μπορούν να
προσαρμόζουν τις δικές τους προσφορές. Πρόκειται, δηλαδή, 
για μια κλειστή δημοπρασία. 
Με την δημοπρασία αυτή, κάθε αγοραστής μπορεί να υποβάλει
μία μόνο προσφορά. Το ύψος της προσφοράς διαμορφώνεται
βάσει της προσωπικής εκτίμησης του αγοραστή για την αξία του
προϊόντος και της εκτίμησης του για το ύψος των προσφορών
που υπέβαλαν οι υπόλοιποι πλειοδότες. Τα
Το είδος αυτό δημοπρασιών χρησιμοποιείται στο ελληνικό
δημόσιο για την ανάθεση δημοσίων έργων. 



4. Δημοπρασίας σφραγισμένων
προσφορών δεύτερης (υψηλότερης) 

τιμής
Η Δημοπρασία αυτή είναι επίσης γνωστή ως δημοπρασία
Vickrey. 
Το είδος κατακυρώνεται σε αυτόν που προσφέρει την
υψηλότερη τιμή, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, με
τη διαφορά όμως ότι ο πλειοδότης αυτός αγοράζει το είδος
στην δεύτερη υψηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
Με την τακτική αυτή υπάρχει μειωμένη πιθανότητα υπέρβασης
της πραγματικής αξία του είδους στην αγορά. Ο πωλητής που
δημοπρατεί τα αντικείμενα σημειώνει σημαντικό όφελος καθώς
το σύνολο των διαδικασιών ολοκληρώνεται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και παράλληλα το κόστος επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (Harkavy et
al,1998).



Διπλή Δημοπρασία

Εκτός από τις τέσσερεις αυτές βασικές μορφές δημοπρασιών
αξίζει να αναφέρουμε την Διπλή Δημοπρασία (double
auction) και την Δημοπρασία Αμερικανικού τύπου (Yankee).
Η Διπλή Δημοπρασία αποτελεί μία μορφή δημοπρασίας που
συναντάται περισσότερο σε αγορές πρώτων υλών και
πολύτιμων μετάλλων. 
Πολλαπλοί αγοραστές υποβάλλουν ταυτόχρονες προσφορές
για πολλαπλές μονάδες προϊόντων των οποίων όμως οι
τελικοί συνδυασμοί τιμών και ποσοτήτων προσδιορίζονται
πάντοτε μέσω ενός συσχετισμού των κυρίαρχων κάθε φορά
δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης. 
Αποτελεί ανοικτού τύπου δημοπρασία καθώς όλες οι
πληροφορίες προσφορών είναι διαθέσιμες σε κάθε αγοραστή.



Δημοπρασία Αμερικανικού τύπου
Η δημοπρασία Αμερικάνου τύπου (Yankee) συνιστά
δημοπρασία κατά την οποία πολλαπλές μονάδες ενός
προϊόντος προσφέρονται όλες για αγορά στην ίδια μεταξύ τους
τιμή. 
Όταν η δημοπρασία ολοκληρωθεί οι μεγαλύτερες σε μέγεθος
προσφορές απορροφούν την διαθέσιμη ποσότητα στην
προσφερόμενη τιμή. 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται αρχικά ως προς την τιμή, 
έπειτα ως προς την ποσότητα και τέλος ως προς την αρχική
προσφορά. 
Αν οι τιμές είναι ίδιες στη συνέχεια εξετάζεται η ποσότητα και η
προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα υπερισχύει. 
Τέλος αν και ως προς την ποσότητα συμφωνούν αυτές που
προηγούνται χρονικά κερδίζουν.



Η διαδικασία της Δημοπρασίας –
Περιγραφή του μηχανισμού Ηλεκτρονικών

Δημοπρασιών

1. Εγγραφή αγοραστών
και πωλητών

2. Οργάνωση της
δημοπρασίας

3. Προώθηση και
διαφήμιση

4. Υποβολή προσφορών

5. Αξιολόγηση των
προσφορών και
ολοκλήρωση της
δημοπρασίας

6. Εμπορική τακτοποίηση

Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές (Kumar Manoj et all, 
1998), μια πλήρης διαδικασία δημοπρασίας περιλαμβάνει έξι

βασικές δραστηριότητες:



Παράγοντες που επηρεάζουν μια
ηλεκτρονική δημοπρασία και καθορίζουν

την επιτυχία της

Η μορφή της Δημοπρασίας
Η τιμή
Η χρονική διάρκεια
Η αξιοπιστία του πωλητή
Η εμφάνιση – Παρουσίαση
Αγελαία Συμπεριφορά

Η επιτυχία μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας καθορίζεται σε μεγάλο
βαθμό από την ικανοποίηση ενός συνόλου παραγόντων (Laudon

& Traver, 2007) 



Σύνολο παραγόντων για την ικανοποίηση μιας
ηλεκτρονικής δημοπρασίας

(Laudon & Traver, 2007)

Εκτιμήσεις 
 

Περιγραφή 

Είδος του προϊόντος 
 

Σπάνιο, μοναδικό, φθαρτό  

Στάδιο του κύκλου ζωής προϊόντων Πρώιμο, ώριμο, αργοπορημένο 
 

Διαχειριστικά ζητήματα 
 

Σύγκρουση με διανομείς λιανικής  

Είδος Δημοπρασίας Πωλητής έναντι Αγοραστή 
 

Αρχική Τιμή Υψηλή έναντι χαμηλής 
 

Ποσό αύξησης των προσφορών Χαμηλή έναντι Υψηλής 
 

Διάρκεια Δημοπρασίας Μικρή έναντι μεγάλης 
 

Αριθμός αντικειμένων Δημοπρασίας 
 

Ένα έναντι πολλών 

Κανόνας κατανομής Τιμών 
 

Ομοιόμορφος έναντι μεροληπτικού 
 

Διαμοιρασμός πληροφοριών 
 

Κλειστή έναντι ανοικτής προσφοράς 



Οι βασικότερες απειλές
δημοπρασιών

Bid Shielding: ως πρακτική αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο
τρόπο συνεργασίας δυο αγοραστών. Ο ένας προσφέρει ένα
εύλογο ποσό ενώ ο δεύτερος ακολουθεί προσφέροντας ένα
πολύ μεγαλύτερο ποσό στην ίδια δημοπρασία.
Αυτό αποθαρρύνει την πλειοψηφία των υπόλοιπων
αγοραστών. Την τελευταία στιγμή πριν λήξει η δημοπρασία
αποσύρει την υπερβολικά μεγάλη προσφορά του με
συνέπεια εν τέλει το αντικείμενο να κατοχυρωθεί στον
συμπαίκτη του και συνεργάτη με την χαμηλότερη προσφορά. 



Bid siphoning: ένας εκ των συμμετεχόντων αγοραστών
διαπιστώνει με το τέλος της δημοπρασίας ότι δεν έχει
κερδίσει. Λίγο μετά την πώληση, κάποιος πωλητής έρχεται
σε επαφή με τον συγκεκριμένο αγοραστή και του
προσφέρει το ίδιο προϊόν που τυγχάνει να έχει στην
διάθεση του. 
Δυστυχώς οι ιστοσελίδες δημοπρασιών ως επί το πλείστον, 
δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα για να
προλάβουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Οφείλουν
βέβαια να ενημερώνουν τους πελάτες τους πως τέτοιες
τακτικές στερούν από τον αγοραστή τα προνόμια που θα
είχε αν η αγορά γίνονταν εντός του ιστοχώρου
δημοπρασιών.

Οι βασικότερες απειλές
δημοπρασιών



Οι βασικότερες απειλές
δημοπρασιών

Bid Shilling: αποτελεί την τακτική κατά την οποία κάποιοι
αγοραστές (η και ο ίδιος ο πωλητής) σε συνεργασία με τον
πωλητή καταθέτουν προσφορές με τελικό σκοπό την
αύξηση της τιμής του αντικείμενου. 
Έχει παρατηρηθεί επίσης η συμπληρωματική τακτική της
ανάρτησης στο διαδίκτυο διαφόρων πληροφοριών και
σχολίων προφανώς ψευδών ώστε να προωθηθεί η
δημοπρασία. Τυπικά αυτή η προώθηση δεν είναι
παράνομη αλλά σίγουρα είναι εκτός ορίων εντιμότητας.  
Για την αντιμετώπιση αυτής της τακτικής θα πρέπει να
ελέγχεται το ιστορικό των αγοραστών για ύποπτες
ακυρώσεις και υπαναχωρήσεις προσφορών. 



Οι βασικότερες απειλές
δημοπρασιών

Bid Sniping: αποτελεί την συνηθέστερη απειλή της
διαδικασίας των δημοπρασιών και περιγράφεται και ως
«δολοφονικό χτύπημα των τελευταίων λεπτών». Η
προσφορά αυτή κατατίθεται κυριολεκτικά την τελευταία
στιγμή στερώντας την δυνατότητα αντίδρασης άλλων
αγοραστών.
Οι προσφορές αυτές πλέον γίνονται από έξυπνους
πράκτορες λογισμικού που έχουν προγραμματιστεί ώστε
να κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Σίγουρα η τακτική
αυτή αδικεί τους έντιμους αγοραστές που συμμετείχαν σε
όλη την διάρκεια της δημοπρασίας. 
Για να αποτραπεί το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιείται ο
μηχανισμός παράτασης του χρόνου στην περίπτωση που
υπάρξουν προσφορές της τελευταίας στιγμής.



Οι βασικότερες απειλές
δημοπρασιών

Συνεργασία αγοραστών (Συμπαιγνία): αποτελεί την
περίπτωση όπου δυο τουλάχιστον αγοραστές (συνήθως
περισσότεροι) που συμμετέχουν σε μια δημοπρασία
συνεννοούνται μεταξύ τους έτσι ώστε οι προσφορές που
θα κάνουν να είναι μικρότερες από την πραγματική
εκτίμησή που έχουν για την αξία του αντικείμενου. Κατά
συνέπεια η τιμή κρατείται χαμηλά σε βάρος των κερδών
του πωλητή. 



Οι βασικότερες απειλές
δημοπρασιών

Πυρετός Δημοπρασίας (auction fever, competitive
arousal, bidding frenzy, bidding war): ο πυρετός της
δημοπρασίας αποτελεί μια ιδιάζουσα ψυχολογική
κατάσταση κατά την οποία η συγκίνηση του ανταγωνισμού
μεταξύ των αγοραστών, μεγιστοποιεί την προθυμία τους
να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που
μπορούν στην πραγματικότητα. Στους ιστοχώρους
δημοπρασιών όπως το eBay το φαινόμενο αυτό
μεγιστοποιείται τα τελευταία λεπτά της δημοπρασίας



Oι κυριότεροι τύποι εξαπάτησης
σε μια ΗΔ (Prince, 2007)
Υποκλοπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail phishing) 
και εξαπάτηση μέσω παραπλανητικών ισοτόπων (site spoofing)
Θωράκιση προσφορών (bid shilling)
Δημοσίευση αναληθών φωτογραφιών και παραπλανητικών
περιγραφών προϊόντων και υπηρεσιών
Παραποίηση τελικών τιμών
Υπερβολική μεγέθυνση εξόδων διαχείρισης και αποστολής
προϊόντων
Άρνηση παράδοσης προϊόντος
Αποστολή ελαττωματικών και πλαστών προϊόντων
Χρησιμοποίηση ανάρμοστων τεχνικών βαθμολόγησης
Παραπλανητικές αξιώσεις απώλειας και ζημίας
Παραπλανητικές μεθοδεύσεις αντικατάστασης προϊόντων



Τρόποι προστασίας σε Η Δ

Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες ικανοί ώστε να
αποφεύγονται οι απάτες κατά την διάρκεια μιας ηλεκτρονικής
δημοπρασίας. Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν είτε ως
πωλητές είτε ως αγοραστές μόνο αν εγγραφούν ως μέλη
στον ιστότοπο των δημοπρασιών συμπληρώνοντας το
αναλυτικό προφίλ χρήστη. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από τον χρήστη θα πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής από
αυτοματοποιημένα λογισμικά και η διπλοεγγραφή ιδίου
χρήστη. 



Τρόποι προστασίας σε Η Δ
Το λογισμικό διαχείρισης των ιστοχώρων δημοπρασιών
συνιστάται να καταγράφει το σύνολο των ενεργειών κάθε
συμμετέχοντα με σκοπό το ιστορικό αυτό να βοηθήσει τους
διαχειριστές στην αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών

Σημαντικό τμήμα της διαχείρισης αποτελεί η ενσωμάτωση
συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών κάθε χρήστη
από τους υπόλοιπους χρήστες. Παράλληλα η δυνατότητα
σχολίων, συζήτησης και παρατηρήσεων από
εγγεγραμμένους χρήστες υπό μορφή forum βοηθά στην
ενημέρωση τους και στην πρόληψη καταστάσεων που
μπορεί να οδηγήσουν σε εξαπάτηση.



Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών
Δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής με τρόπο οικείο και
εύκολο.
Υποβολή προσφορών από οπουδήποτε για αντικείμενα που
πιθανόν να μην μπορούσαν να βρουν και να αγοράσουν
στους φυσικούς χώρους αγορών που δραστηριοποιούνται. 
Η ενσωμάτωση κοινωνικών χαρακτηριστικών στους
ιστοχώρους αυτούς με την μορφή ομάδων δικτύωσης και
εργαλείων έκφρασης απόψεων, προτιμήσεων και σχολίων, 
λειτουργεί προσθετικά στην ανάπτυξη επιθυμίας συμμετοχής. 
Αποτελεί δε ένα σημαντικό εργαλείο από την πλευρά των
διαχειριστών στην προσέλκυση αγοραστικού κοινού.


