
Άρθρο 105

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης

της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης

προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή

του,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν

μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και

άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα

της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. [5]

2.Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο όλων  των

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από

τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

κ.λπ., επί αποδείξει.

3.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί

αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36

του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει

επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  του  άρθρου  80  και  μόνον  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,

έπειτα από σχετική πρόσκληση. [6]

4.Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία

που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες» [7] από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής

πρόσκλησης.

5.Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να

υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται

στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά. «Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106».
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Το εντός των εισαγωγικών τρίτο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιήθηκε από την περίπτ. 29 του άρθρου 22

του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α').

[2] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 516/23.01.2017 (Οδηγία 18): Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής

διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

[3]  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  23333/8565/16.03.2017:   Επισημάνσεις   όσον   αφορά   τον  

υποχρεωτικό  έλεγχο  νομιμότητας  σε  συμβάσεις έργων.

∆ιευκρινήσεις  αναφορικά  με  τα  άρθρα  98,  103  και  105  του  νόμου  4412/2016  (Αποσφράγιση,  αξιολόγηση

προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής στις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών,

κατακύρωση - σύναψη σύμβασης).

[4] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3802/14.06.2017 (Οδηγία 22): "Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους ".

[5] Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017

τεύχος Α').

[6] Η περίπτ. γ' της παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ

171/13.11.2017 τεύχος Α').

[7] Η εντός εισαγωγικών φράση στην παρ. 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 107 του Ν.

4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').
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