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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Περιπτώσεις 
Προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

Απάντηση 

  

Α 
Έχετε προκηρύξει ένα έργο, μια υπηρεσία ή μια προμήθεια με ανοικτή 
ή κλειστή διαδικασία και κατά τον έλεγχο ή την αξιολόγηση των 
προσφορών διαπιστώνετε ότι:  

 Αφορά στην περίπτωση της §2(α), του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Α1 Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.   

Α2 Δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση συμμετοχής  

Α3 

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν είναι 
ακατάλληλες, δηλαδή είναι άσχετες με τη σύμβαση 
και προδήλως ανίκανες, χωρίς ουσιαστικές 
αλλαγές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

 

Α4 

Οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν είναι 
ακατάλληλες, δηλαδή δύναται να αποκλειστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου ή δεν πληροί 
τα κριτήρια συμμετοχής, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

 

Εάν ο διαγωνισμός που προκηρύξατε ανήκει στην περίπτωση Α και έχετε καταγράψει (ΝΑΙ) 
έστω και σε μία (1) από τις περιπτώσεις Α1 – Α4 τότε έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε 
το διαγωνισμό και να τον επαναλάβετε είτε με τις αρχικές διαδικασίες είτε με νέες ή με 
τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.  
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Β 

Προτίθεστε να δημοπρατήσετε ένα έργο, μια υπηρεσία ή μια 
προμήθεια και για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με 
την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να 
ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. 

 Αφορά στην περίπτωση της §2(β), του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Β1 

Το έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια αφορά  σε 
καλλιτεχνικό έργο που αποδεδειγμένα ένας 
συγκεκριμένος καλλιτέχνης μπορεί να το 
υλοποιήσει και δεν έχει εκχωρήσει δικαιώματα του 
σε άλλους. 

 

Β2 

Το έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια αφορά  σε 
ειδικές τεχνικές την τεχνογνωσία των οποίων 
διαθέτει αποδεδειγμένα ένας μόνο οικονομικός 
φορέας 

 

Β3 

Το έργο, η υπηρεσία ή η προμήθεια αφορά  σε 
επίσημα κατοχυρωμένο αποκλειστικό δικαίωμα το 
οποίο δεν έχει εκχωρηθεί και σε άλλους 
οικονομικούς φορείς μέσω οιωνδήποτε συμφωνιών 
και επιπλέον και τα αποτελέσματα του δεν 
υπόκεινται σε ανταγωνισμό στην αγορά (δηλαδή 
δεν παράγονται σε μαζική βάση για την αγορά 
όπου διάφοροι προμηθευτές μπορεί να τα 
διαθέτουν). 

 

Εάν ο διαγωνισμός που προτίθεστε να προκηρύξετε ανήκει στην περίπτωση Β και έχετε 
καταγράψει (ΝΑΙ) έστω και σε μία (1) από τις περιπτώσεις Β1 - Β3, τότε έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης.  
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Γ 

Ως Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να έχετε καμία ευθύνη, βρίσκεστε 
ενώπιον  μιας απολύτως απαραίτητης κατεπείγουσας ανάγκης και 
πρέπει να συνάψετε άμεσα μια σύμβαση έργου, υπηρεσίας ή 
προμήθειας για να την αντιμετωπίσετε.  

 Αφορά στην περίπτωση της §2(γ), του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Γ1 

Υπάρχει επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που 
οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
Αναθέτουσα Αρχή. (Ως απρόβλεπτα γεγονότα 
θεωρούνται τα γεγονότα που ξεφεύγουν από το 
πεδίο της συνήθους οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα οι 
περιπτώσεις πλημμύρων και σεισμών που 
απαιτούν άμεσες ενέργειες αποκατάστασης και 
βοήθειας των θιγομένων) 

 

Γ2 

Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσετε την κατάσταση 
αυτή που οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για 
την Αναθέτουσα Αρχή με την τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, 
κλειστές ή με άλλη διαδικασία που προβλέπει τη 
δημοσίευση προκήρυξης. 

 

Γ3 

Η σύμβαση που προτίθεστε να συνάψετε αφορά 
μόνο σε εκείνα τα έργα - υπηρεσίες ή προμήθειες 
που είναι αναγκαία για την άμεση εξυπηρέτηση και 
ανακούφιση των παραπάνω αναγκών. 

 

Γ4 
Η σύμβαση που προτίθεστε να συνάψετε αφορά 
και σε άλλο πρόσθετο αντικείμενο που δεν 
συνδέεται με τη συγκεκριμένη κατάσταση. 

 

Εάν ο διαγωνισμός που προτίθεστε να προκηρύξετε ανήκει στην περίπτωση Γ και έχετε 
καταγράψει (ΝΑΙ) στην περίπτωση Γ1 και Γ3 και (ΌΧΙ) στην περίπτωση Γ2 και Γ4, τότε έχετε 
τη δυνατότητα να επιλέξετε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης.  
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Δ 
Προτίθεστε να προμηθευτείτε προϊόντα αποκλειστικά για λόγους 
έρευνας, πειραματισμού μελέτης ή ανάπτυξης 

 Αφορά στην περίπτωση της §3(α), του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Δ1 

Ως Αναθέτουσα Αρχή, πρόκειται να προμηθευτείτε 
προϊόντα που κατασκευάζονται αποκλειστικά για 
λόγους έρευνας, πειραματισμού μελέτης ή 
ανάπτυξης 

 

Δ2 

Η παραγωγή προϊόντων που συνεπάγεται αυτή η 
προμήθεια που γίνεται για λόγους έρευνας, 
πειραματισμού μελέτης ή ανάπτυξης, είναι σε 
τέτοια έκταση ώστε να εξασφαλίζει την εμπορική 
βιωσιμότητα τους 

 

Δ3 

Η παραγωγή προϊόντων που συνεπάγεται αυτή η 
προμήθεια που γίνεται για λόγους έρευνας, 
πειραματισμού μελέτης ή ανάπτυξης, σας βοηθά 
για την απόσβεση των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης. 

 

Εάν ο διαγωνισμός που προτίθεστε να προκηρύξετε ανήκει στην περίπτωση Δ και έχετε 
καταγράψει (ΝΑΙ) στην περίπτωση Δ1 και (ΌΧΙ) στην περίπτωση Δ2 και Δ3, τότε έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης.  
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Ε 
Προτίθεστε να προμηθευτείτε συμπληρωματικά προϊόντα από έναν 
αρχικό προμηθευτή 

 Αφορά στην περίπτωση της §3(β), του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Ε1 

Έχετε υπογράψει μια σύμβαση προμηθειών με 
έναν προμηθευτή, μετά από προκήρυξη ενός 
διαγωνισμού προμηθειών, και χρειάζεστε 
συμπληρωματικές παραδόσεις προμηθειών  

 

Ε2 

Οι νέες προμήθειες προορίζονται είτε για τη μερική 
ανανέωση ή για εγκαταστάσεις τρέχουσας χρήσης, 
είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων 

 

Ε3 

Η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την 
Αναθέτουσα Αρχή να προμηθευτεί υλικό με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 
ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές 
δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση τους. 

 

Ε4 
Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών καθώς και των 
ανανεώσεών τους υπερβαίνει τα τρία έτη. 

 

Εάν η προμήθεια που θέλετε να κάνετε ανήκει στην περίπτωση Ε και έχετε καταγράψει (ΝΑΙ) 
στις περιπτώσεις Ε1, Ε2 και Ε3 και (ΌΧΙ) στην περίπτωση Ε4, τότε έχετε τη δυνατότητα να  
διαπραγματευθείτε απ' ευθείας με τον αρχικό προμηθευτή.  

  

ΣΤ 
Προτίθεστε να προμηθευτείτε προϊόντα πού είναι εισηγμένα και 
αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων 

 Αφορά στην περίπτωση της §3(γ), του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

ΣΤ1 
Αφορά σε προμήθειες που είναι εισηγμένες και 
αγοράζονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων (πχ 
προϊόντα όπως αργό πετρέλαιο, κάρβουνο κλπ.)  

 

Εάν η προμήθεια που θέλετε να κάνετε ανήκει στην περίπτωση ΣΤ και έχετε καταγράψει 
(ΝΑΙ) στην περίπτωση ΣΤ1  τότε έχετε τη δυνατότητα διαπραγματευθείτε απ' ευθείας με 
τους προσφοροδοτες στο χρηματιστήριο βασικών προϊόντων.  
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Ζ 
Προτίθεστε να προμηθευτείτε προϊόντα υπό ιδιαίτερους ευνοϊκούς 
όρους  

 Αφορά στην περίπτωση της §3(δ), του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Ζ1 

Αφορά σε προμήθειες από προμηθευτή/ες που 
έπαψε/αν οριστικά τις εμπορικές του/τους 
δραστηριότητες είτε από τους συνδίκους ή 
εκκαθαριστές μιας πτώχευσης, ενός δικαστικού 
συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίες που 
προβλέπεται στις εθνικές, νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις. 

 

Εάν η προμήθεια που θέλετε να κάνετε ανήκει στην περίπτωση Ζ και έχετε καταγράψει (ΝΑΙ) 
στην περίπτωση Ζ1  τότε έχετε τη δυνατότητα να διαπραγματευθείτε απ' ευθείας με τους 
ανωτέρω.  

  

Η 
Έχετε κάνει έναν διαγωνισμό μελετών και προτίθεστε να αναθέσετε τη 
μελέτη στο νικητή ή στους νικητές 

 Αφορά στην περίπτωση της §4, του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Η1 
Έχετε προβλέψει στα έγγραφα του αρχικού 
διαγωνισμού ότι θα αναθέσετε τη μελέτη στο νικητή 
του διαγωνισμού αυτού 

 

Η2 
Έχετε προβλέψει στα έγγραφα του αρχικού 
διαγωνισμού ότι θα αναθέσετε τη μελέτη στους 
νικητές του διαγωνισμού αυτού 

 

Εάν στην περίπτωση Η έχετε καταγράψει (ΝΑΙ) στην περίπτωση Η1  ή στην Η2 τότε έχετε 
τη δυνατότητα να διαπραγματευθείτε απ' ευθείας με τον έναν ή με όλους τους νικητές 
αντίστοιχα.  
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Θ 
Προτίθεστε να εκτελέσετε νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην 
επανάληψη παρομοίων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.  

 Αφορά στην περίπτωση της §5, του Άρθρου 29, του Ν.73(Ι)/2016 

Θ1 

Τα νέα έργα ή οι νέες υπηρεσίες είναι σύμφωνα με 
μια βασική μελέτη η οποία αποτέλεσε αντικείμενο 
της αρχικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί 
σύμφωνα με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία αλλά τα 
νέα έργα ή οι νέες υπηρεσίες δεν αποτέλεσαν 
αντικείμενο προσφοροδότησης.  

 

Θ2 

Προβλέπεται στα έγγραφα του αρχικού 
διαγωνισμού η δυνατότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής να συνάπτει συμβάσεις επανάληψης 
παρομοίων έργων με βάση την §5, του Άρθρου 
29, του Ν.73(Ι)/2016. 

 

Θ3 
Το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των παρόμοιων 
εργασιών ή υπηρεσιών έχει ληφθεί υπόψη για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

 
 
 

Θ4 
Δεν έχει περάσει η τριετία (3 έτη) από την 
υπογραφή της αρχικής σύμβασης  

 

Εάν στην περίπτωση Θ έχετε καταγράψει (ΝΑΙ) στις περιπτώσεις Θ1  έως Θ4 τότε έχετε τη 
δυνατότητα να συνάψετε νέα σύμβαση με τον αρχικό ανάδοχο με διαπραγμάτευση της 
προσφοράς του.  

 


