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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Πουλοπούλου Αγγελική Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου-Εισηγήτρια και 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Μέλη, κατόπιν της με αρ. 8/2019 απόφασης της 

Ολομέλειας της ΑΕΠΠ και της με αρ. 25/2019 Πράξης του Προέδρου της ΑΕΠΠ. 

 Για  να εξετάσει την από 14/8/2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1019/2019 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία « ………………..», νομίμως 

εκπροσωπουμένου.  

 Κατά της  ……………… –  …………….. και της υπ' αρ. 1782/2019 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της καθ’ ο μέρος εγκρίθηκε η οριστική 

κατακύρωση στον  …………….. του  …………… της Ομάδας 8 του 

διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό 

ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα  

………..» που προκηρύχθηκε με τη με αρ.   ………………διακήρυξη (Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ ……………), προϋπολογισμού 469.108,20 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα  …………. του …………….., 

νομίμως εκπροσωπουμένου. 

 Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Εμμανουέλα 

Σωτηροπούλου. 

Αφού  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, με την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, η οποία 

κατετέθη την 14/8/2019 στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με α/α συστήματος 

…………, κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

και την 16/8/2019   η αναθέτουσα αρχή προέβη στην προβλεπόμενη στο άρθρο 

9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής στους 

λοιπούς ενδιαφερόμενους με μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού, η προσφεύγουσα επιδιώκει όπως ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 1782/ 

2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  ………………. κατά το σκέλος 

της που αφορά στην έγκριση των από 21-6-2019 και από 17-07-2019 1ου και 

2ου πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρ.  ………………. διακήρυξης (Α/Α 

συστήματος …………), του Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, «Ανάδειξη 

εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμισης του δάκου της ελιάς 

έτους 2019 στην  ……………….», προϋπολογισμού 469.108,20 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τα οποία η επιτροπή εισηγείται την 

οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μεταξύ άλλων στον 

οριστικό μειοδότη  ………… του  …………… όσον αφορά στην Ομάδα 8 του 

διαγωνισμού και να αναπεμφθεί η υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή 

προκειμένου αυτή να προβεί στις νόμιμες ενέργειές της. 

2. Επειδή με την Παρέμβαση της η παρεμβαίνουσα αιτείται την 

απόρριψη της υπό κρίση Προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλομένης απόφασης. 

3. Επειδή  η  ……………….., ως αναθέτουσα αρχή, με τη με αρ. 

πρωτ.  ………………, (ΑΔΑ:  …………….) Διακήρυξη, προκήρυξε Ηλεκτρονικό 

Ανοικτό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του 

έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 

ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 

Δάκου της Ελιάς στην  …………….. - ………………. για το έτος 2019», 

συνολικού προϋπολογισµού 415.140,00 € (χωρίς το ΦΠΑ ποσοστού 13%) και 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά αποκλειστικά 
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βάσει τιµής. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα 

για δηµοσίευση στις 07/02/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και δημοσιεύθηκε την 8-2-2019 στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ  

………………. και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α 70138.Στον ανωτέρω 

διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) διαγωνιζόμενοι, ήτοι η προσφεύγουσα και η 

παρεμβαίνουσα.  

4. Επειδή, κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών έγιναν δεκτές και προκρίθηκαν στο 

επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών οι προσφορές και 

των δύο συμμετεχόντων, ήτοι και του προσφεύγοντος και του παρεμβαίνοντος, 

όπου με την υπ’ αρ.. 1228/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΓΗ7Λ6-ΝΙΟ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής ανεδείχθη προσωρινός 

μειοδότης ο παρεμβαίνων  ……………., εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης, κατ΄ 

εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος στους προσωρινούς μειοδότες, 

όπως αυτοί προέκυψαν από το 14/05/2019 πρακτικό Αποσφράγισης & 

Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, έως την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων του προγράμματος 

δακοκτονίας, έτους 2019, της υπόψη διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

Ν.4597/2019 (Α΄/350/28-02-2019) και επιπλέον εγκρίθηκε η συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στους προσωρινούς μειοδότες για τις Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 και 

8 του έργου. Στις 21/06/2019 πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των φακέλων με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλαν μετά από 

σχετική πρόσκληση οι προσωρινοί ανάδοχοι, μεταξύ των οποίων και ο 

παρεμβαίνων, ότε και  διαπιστώθηκε ότι ο παρεμβαίνων  ……………… του 

……………, με αριθμό  ………… ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την 

Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά της 

παρ. 3.2., αλλά τα δικαιολογητικά που αφορούν το επιμελητήριο, την 

ασφαλιστική ενημερότητα, το πιστοποιητικά πρωτοδικείου πτώχευσης – 

εξυγίανσης & αναγκαστικής διαχείρισης και η φορολογική ενημερότητα είναι 

έκδοσης Φεβρουαρίου 2019, πέραν του διμήνου και η τελευταία δεν είναι σε 

ισχύ, όπως επίσης δεν είχε υποβληθεί η καρτέλα των «Στοιχείων Μητρώου / 
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Επιχείρησης», σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της οικείας διακήρυξης. Η επιτροπή 

στη συνέχεια, έχοντας υπόψη το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 και το αριθμ. πρωτ. 2210/19.04.2019 

έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί διευκρινήσεων ως προς το χρόνο έκδοσης και 

ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, με το από 21/06/2019 πρακτικό 

αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης αιτήθηκε την 

υποβολή των ελλειπόντων και επικαιροποιημένων δικαιολογητικών τα οποία ο 

ενδιαφερόμενος κατέθεσε, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.. Εν συνεχεία, εξεδόθη η 

προσβαλλομένη με αρ. 1782/2019 (ΑΔΑ : 94ΓΑ7Λ6-1ΑΥ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  ……… η οποία κήρυξε, μεταξύ άλλων, τον 

παρεμβαίνοντα  ……………. ως οριστικό ανάδοχο για την 8η Ομάδα του 

διαγωνισμού.  Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στους λοιπούς 

ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων και τον προσφεύγοντα,  μέσω της 

«επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού την 5/8/2019   

5. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής 

έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί, κατ’ άρθρο 5 ΠΔ 39/2017 και 363 Ν. 

4412/2016 το νόμιμο ηλεκτρονικό παράβολο, ήτοι το  με κωδικό  

…………………., ποσού 600,00 €. 

6. Επειδή η υπό κρίση Προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 

4412/2016.  

7. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου 

του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

4412/2016, η δε Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της Διακήρυξης 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 και του 

άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ως και κατά χρόνο αρμόδια, όπως 

προκύπτει από το άρθρο 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. Επειδή, η Προδικαστική Προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, 

καθόσον κατατέθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 
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περ. (α) του Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (α) του Π.Δ. 39/2017, ήτοι εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον προσφεύγοντα, η οποία έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

(μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στις 5.8.2019. 

9. Επειδή, ο Προσφεύγων με προφανές έννομο συμφέρον ασκεί την 

υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή αιτούμενος την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης πράξης επιδιώκοντας να καταστεί ο ίδιος ανάδοχος του 

τμήματος 8 του υπόψη διαγωνισμού, στα πλαίσια του οποίου ασκεί την υπό 

εξέταση προσφυγή.  

10. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και 

του άρθρου 7 του ΠΔ 39/2017, ο παρεμβαίνων κατέθεσε την 23-8-2019 στο 

διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την παρέμβαση του, σκοπεί δε στην απόρριψη της 

υπό κρίση Προσφυγής και στη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 

πράξης, έχει δε προφανές έννομο συμφέρον από την απόρριψη της υπό 

εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής, αφού προδήλως ευνοείται από την 

επιβεβαίωση της ανακήρυξης του ως οριστικού αναδόχου του τμήματος 8 του 

υπόψη διαγωνισμού. 

11. Επειδή, επομένως, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή και η 

παρέμβαση παραδεκτά και νόμιμα φέρονται προς εξέταση ενώπιον του 1ου 

Κλιμακίου της ΑΕΠΠ. 

12. Επειδή με την Προδικαστική Προσφυγή του ο προσφεύγων 

υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, καθ' ο μέρος έκανε αποδεκτά τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρεμβαίνοντος  και τον ανακήρυξε οριστικό 

ανάδοχο του Διαγωνισμού, είναι μη σύννομη και ακυρωτέα. Ειδικότερα, 

υποστηρίζει ότι η από 14.6.2019 υπεύθυνη δήλωσή του ότι ο Οργανισμός 

Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι ο ΕΦΚΑ 

(πρώην ΟΓΑ) δεν ήταν ακριβής καθόσον η συναφής με τον προκείμενο 

διαγωνισμό δραστηριότητά του ήταν αυτή της παροχής υπηρεσιών 

καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων, για 

την οποία άλλωστε έχει αιτηθεί και λάβει κωδικό δραστηριότητας από την ΑΑΔΕ 

σύμφωνα με τα στοιχεία Μητρώου/Δραστηριότητας που προσκόμισε και 
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συνεπώς ο Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο οφείλει να 

καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές (τουλάχιστον όσον αφορά στη σχετική με το 

διαγωνισμό δραστηριότητά του) είναι ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), προς τον οποίο 

οι ασφαλιστικές εισφορές είναι διαφορετικές σε σχέση με τον πρώην ΟΓΑ. 

Επισημαίνει δε ότι προκειμένου να έχει ο προσφεύγων τη δυνατότητα να λάβει 

μέρος στον σχετικό διαγωνισμό, ασφαλίστηκε στον εν λόγω φορέα ΕΦΚΑ 

(πρώην ΟΑΕΕ), καθόσον όπως είχε αρμοδίως ενημερωθεί με την υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 529875/30-4-2019 απάντηση σε σχετική αίτησή του της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, αυτός είναι ο προσήκων ασφαλιστικός φορέας για τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Υποστηρίζει περαιτέρω, ότι από την βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας που ο παρεμβαίνων προσκόμισε συνάγεται ότι η 

ασφάλισή του (έστω και στον πρώην ΟΓΑ) αφορά στην άσκηση αγροτικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας  ……. του  ……….., ενώ 

στην προκειμένη περίπτωση επιδίωξε και ανακηρύχτηκε οριστικός μειοδότης 

για την άσκηση μίας άλλης δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών 

καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων) σε μία 

εντελώς διαφορετική περιοχή, ήτοι αυτήν της Ομάδας 8 που σύμφωνα με τη 

διακήρυξη αφορά στις προαναφερθείσες δημοτικές και τοπικές κοινότητες του  

……….. Συνεπώς, δεν απέδειξε ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αντιθέτως μάλιστα 

ευχερώς συνάγεται ότι, όντας ασφαλισμένος για άλλη δραστηριότητα και σε 

διαφορετική και τοπικά περιορισμένη περιοχή, δεν καταβάλλει τις προσήκουσες 

σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ασφαλιστικές εισφορές. Την 

παράλειψή του αυτή ισχυρίζεται ότι  η αναθέτουσα αρχή μπορούσε και μπορεί 

να την αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ζητώντας του να προσκομίσει βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που να 

καλύπτει και την περιοχή για την οποία έλαβε μέρος στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και ανακηρύχτηκε οριστικός μειοδότης. Σημειώνει δε ο 

προσφεύγων, ότι, έχοντας εγκαίρως προνοήσει για την προσήκουσα 

ασφαλιστική κάλυψή του είχα λάβει επίσημη απάντηση από την αρμόδια 

υπηρεσία ότι και στην περίπτωση μεταφοράς (επέκτασης) της ανωτέρω 
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δραστηριότητάς μου σε δημοτικό διαμέρισμα της περιοχής διαφορετικό από 

αυτό για το οποίο είχε αρχικώς ασφαλιστεί, θα εξακολουθούσε να υπάγεται 

στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 25 του ν. 3846/2010.  

13. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή  με τις υπ’ αρ. Πρωτ. 244754/19497 

/21-08-2019 απόψεις της υποστηρίζει ότι η επιτροπή του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με την από 14.06.2019 υπεύθυνη δήλωση του  ……………, στην 

οποία αναφέρεται ότι ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει 

να καταβάλλει εισφορές, είναι ο ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ), έλεγξε την ασφαλιστική 

ενημερότητα του προσφέροντα με βάση αυτό το κριτήριο. Επισημαίνει δε ότι  η 

αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να γνωρίζει, λόγω της φύσης του 

προκηρυσσόμενου αντικειμένου, τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο οφείλει να 

καταβάλει εισφορές ο κάθε προσφέρων, και για το λόγο αυτό στο άρθρο 

2.2.5.2, παράγραφο Β.β) της αριθμ. πρωτ.  …………………. Διακήρυξης ζητά 

την υποβολή «υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου στην οποία να 

αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

14. Επειδή, ο παρεμβαίνων απαντά στις αιτιάσεις του προσφεύγοντος 

ισχυριζόμενος ότι όλοι οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί υποχρέωσης του 

για ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι αναπόδεικτοι και αλυσιτελείς. Ειδικότερα, 

υποστηρίζει ότι σε κανένα σημείο της διακήρυξης δεν τίθεται όρος ο 

προσφέρων να ασκεί δραστηριότητα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 

ούτε η εγκατάσταση της αγροτικής μου δραστηριότητάς του στο  ……….. 

αποτελεί, καθ οιονδήποτε τρόπο, λόγο αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό. 

Επιπλέον, ισχυρίζεται, ότι ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί αληθής ο ισχυρισμός 

της προσφεύγουσας ότι είναι ασφαλισμένος σε διαφορετικό ασφαλιστικό τομέα 

από αυτόν που θα έπρεπε και εξαιτίας του γεγονότος αυτού υπάρχει 

διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει και των 

ασφαλιστικών εισφορών που οφείλει, η παραδοχή του ισχυρισμού της αυτού 

δεν αρκεί για τον αποκλεισμό του από το συγκεκριμένο διαγωνισμό,  αφού από 

την υπ’ αριθ. πρωτ.  ………….. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, το 

ειδοποιητήριο εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2018 και τον Πίνακα 
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εργοσήμων με ημερομηνία 16/07/2019, που επισυνάπτει με την παρέμβαση 

του, αποδεικνύεται ότι έχει καταβάλει πλήρως τις ασφαλιστικές του εισφορές 

τόσο για την κύρια όσο και για επικουρική του ασφάλιση καθώς και τις 

ασφαλιστικές εισφορές των εργατών γης που απασχολεί κατά την παροχή της 

υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί με τον ως άνω διαγωνισμό. Περαιτέρω, 

υποστηρίζει ότι από μόνη η αγροτική του δραστηριότητα και η επέκταση αυτής 

φορολογικά στην παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών 

για τη γεωργία εντόμων ή ζώων, αρκεί και είναι απόλυτα συναφής με την 

υπηρεσία που ανέλαβε να παρέχω στα πλαίσια του παραπάνω διαγωνισμού. 

Άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και την επέκταση της 

δραστηριότητάς του στην Εφορία είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης 

από τον αρμόδιο ασφαλιστικό μου φορέα, ήτοι τον ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) που να 

καλύπτει την δηλωθείσα δραστηριότητά (κύρια και δευτερεύουσα). Επομένως 

είναι βέβαιο ότι όταν ενήργησε την έναρξη και την επέκταση της δραστηριότητάς 

του είχε ελεγχθεί αρμοδίως το σύννομο της ασφαλιστικής του κάλυψης και δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί σήμερα. Αναφέρει δε ότι αμέσως μόλις έλαβε γνώση 

της κρινόμενης προσφυγής, απευθύνθηκα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ 

και διατύπωσε το ερώτημα αν θα έπρεπε να έχει ασφαλιστεί σε άλλο τομέα του 

Ταμείου προκειμένου να εκτελέσει εργασίες ψεκασμού. Η αρμόδια υπηρεσία 

του απάντησε προφορικά ότι δεδομένου ότι τα εισοδήματά του προέρχονται 

κατά κύριο λόγο από τις αγροτικές του εργασίες, δεν οφείλει να ασφαλιστεί στον 

ΟΑΕΕ. Υπέβαλλε δε προς τούτο τη με αριθ. πρωτ. 480/20-08-2019 γραπτή 

αίτηση του επί της οποίας αναμένει απάντηση. Προς απόδειξη δε της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, προσκομίζει την υπ’ αριθ. πρωτ.  

……………… βεβαίωση του Τμήματος Αγροτικής ανάπτυξης και ελέγχων 

Ηλείας, από την οποία βεβαιώνεται ότι είναι επαγγελματίας αγρότης, 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Τέλος, 

επισημαίνει ότι  η απάντηση του ΟΑΕΕ που επικαλείται η προσφεύγουσα 

αφορά σε αίτησή της για μεταφορά της επαγγελματικής της δραστηριότητας και 

δεν αναφέρεται στο κατά πόσο υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ η υπηρεσία 

ψεκασμού ζιζανιών και εντόμων. 
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15. Επειδή, με την παρ. 2 του άρθρου 73 «Λόγοι αποκλεισμού» του ν. 

4412/2016, ως τροποποιηθείσα ισχύει κατόπιν προσθήκης περ. γ με το άρθρο 

39 παρ.1 του Ν.4488/2017, (ΦΕΚ Α 137/13.9.2017) και ίσχυε, σύμφωνα με τη 

παρ.5 του αυτού άρθρου και νόμου, κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας 

ανάθεσης κατ’ άρθρο 120 του ν. 4412/2016 ορίζεται «2. Αποκλείεται από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και β) μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση», στο δε άρθρο 103 «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» του 

ν. 4412/2016, ως τροποποιηθέν ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας 

ανάθεσης [τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και το 

άρθρο 107 παρ. 20-23 του ν. 4497/2017 (Α 171)] ορίζεται «Πέραν των 

οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της 

σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
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ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες. 3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι 

ψευδή ή ανακριβή, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, 

εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 4. Αν ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 

«απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 5.Αν από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή 
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η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, 

«απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 6. Η 

διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 

είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 

105. 7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα 

της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος». Από τη προπαρατεθείσα 

διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται, κατ’ αναλογία 

προς την προβλεπόμενη κατ’ άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 δυνατότητα 

συμπλήρωσης-αποσαφήνισης των προσφορών των διαγωνιζομένων κατά το 

στάδιο αξιολόγησης αυτών, η περαιτέρω δυνατότητα υποβολής μη 

προσκομισθέντων το πρώτον δικαιολογητικών κατακύρωσης ή συμπλήρωσης 

ελλείψεων επί αυτών κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής 

προς τούτο. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται στον προσωρινό ανάδοχο η 

δυνατότητα, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε 

το πρώτον, να προσκομίσει σε δεύτερο χρόνο τυχόν ζητούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης τα οποία δεν υπέβαλε εντός της αρχικώς ορισθείσας προθεσμίας 

ή να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις που εντοπίσθηκαν σε ήδη υποβληθέντα 
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δικαιολογητικά κατακύρωσης, προκειμένου, εν τέλει, η αναθέτουσα αρχή να 

προβεί στον έλεγχο του συνόλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και να 

αποφασίσει εάν πληρούνται οι απαιτούμενες εκ του νόμου και της διακήρυξης 

προϋποθέσεις για την οριστική ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπό του ή εάν 

υφίσταται νόμιμος λόγος για την απόρριψη της προσφοράς του. Όπως ορίζει η 

διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 για τη συμπλήρωση των ελλείψεων επί των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή παρέχει στον προσωρινό 

ανάδοχο προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, η οποία μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο αιτιολογείται 

επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

16. Επειδή, η Διακήρυξη που διέπει τον κρίσιμο Διαγωνισμό 

προμηθειών αποτελώντας το κανονιστικό πλαίσιο αυτού και δεσμεύοντας τόσο 

την αναθέτουσα αρχή όσον και τους διαγωνιζόμενους ορίζει «[…]1.7 Αρχές 

εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 

εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες 

δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρµοδιότητάς τους (άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016)[…] 2.2.3 Λόγοι 

αποκλεισµού Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους (κατά τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 

4412/2016):[…] 2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Όταν ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και β. όταν η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο 

εδάφιο του ν. 4412/2016). Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 

φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ.[…] 2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή 

στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: […] (ζ) εάν έχει κριθεί 

ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή 

του άρθρου 2.2.5.2. (αποδεικτικά µέσα) της παρούσας,[…] 2.2.5.2 Αποδεικτικά 

µέσα Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 

2.2.5 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.[…] Β. 1. Για την 

απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:[…] β) για την παράγραφο 2.2.3.2 και την περίπτωση β’ της παρ. 

2.2.3.3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές του 

οικείου κράτους - µέλους ή χώρας (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). 

Επίσης προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου στην 
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οποία αναφέρονται οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.[…] 3.2 Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά 

την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 

αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 αυτής.[…] 

Για την παράγραφο 2.2.3.2. του άρθρου 2 (καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης) και 2.2.3.3. του άρθρου 2 (πτώχευση, εξυγίανση, 

αναγκαστική διαχείριση κτλ) η ισχύς του αποδεικτικού ενηµερότητας ορίζεται : i) 

σε δύο (2) µήνες στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές, 

ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται και ii) σε ένα (1) 

µήνα σε περίπτωση ύπαρξης µη ληξιπρόθεσµων οφειλών, οφειλών που τελούν 

σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης τµηµατικής καταβολής. 

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, 

για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται 

µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Εσόδων, µε εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», όπως 

αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 

τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, 

σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.[…] Αν µετά 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
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σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 

αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο 

όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. Ο προσωρινός ανάδοχος 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, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i) 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από 

τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 

2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας.[…] Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση 

της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 

της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.[…]» Από τα 

οριζόμενα ως άνω προκύπτει σαφώς ότι, κατ’ εφαρμογή του κανόνα της 

προκαταρτικής αποδείξεως του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, οι διαγωνιζόμενοι 

οικονομικοί φορείς θεμελιώνουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους 

το δικαίωμα συμμετοχής τους μέσω της υποβολής του ΕΕΕΣ, το οποίο κατά το 

νόμο συνιστά ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση περί του ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού και πληροί τα 

ζητούμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, ενώ κατά το χρόνο κατακύρωσης της 

σύμβασης, κατ’ εφαρμογή του κανόνα της πλήρους αποδείξεως του άρθρου 

103 του Ν. 4412/2016, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των 
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τιθέμενων λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των ζητούμενων κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, όπως τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.2.5.2 

της διακήρυξης. 

17. Επειδή στο άρθρο 25 Θέματα Ο.Α.Ε.Ε.- Ο.Γ.Α. του ν. 3846/2010  

ορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλεια του ΟΑΕΕ και τα 

πρόσωπα που εξαιρούνται αυτής, ειδικότερα « Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 

3050/2002, καθώς και η παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως ισχύουν 

μετά την αντικατάσταση τους με την παρ. 1 του άρθρου 17 και τις παραγράφους 

7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003, την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 

3232/2004, την παρ. 3 του άρθρου 47 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 

3518/2006 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 

3518/2006, αντικαθίστανται ως εξής: «1.α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι 

που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους σε πόλεις, χωριά ή 

οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς 

Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 

την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλματος, υπάγονται από 

1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών 

(3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα 

εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει 

το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Το 

ίδιο ισχύει από την 1.1.2007 και για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους 

που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. β) 

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι με έδρα στις ανωτέρω περιοχές που 

ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική 

ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των 

συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., των τριών πρώτων ετών 

από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται 

από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 

400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. 

Πρόσωπα που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε 
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ασφαλιστικού οργανισμού πριν την 1.1.1993 και τα οποία ασκούν μισθωτή ή 

άλλη εργασία εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον Ο.Γ.Α. και παράλληλα 

ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα στις περιοχές της 

περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. γ) Οι 

επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που έχουν την έδρα τους σε περιοχές της 

παραπάνω 1.α) περίπτωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν δραστηριότητα 

πέραν των περιοχών αυτών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε. ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου. Διαπιστωμένη, με 

οποιονδήποτε τρόπο, άσκηση επαγγέλματος σε περιοχές πέραν των 

παραπάνω, μετά την εξαίρεση του επαγγελματία από τον Ο.Α.Ε.Ε. και την 

υπαγωγή του στον Ο.Γ.Α., έχει ως συνέπεια την αναδρομική υπαγωγή του στην 

ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από την πρώτη του μήνα της αποδεδειγμένης άσκησης 

της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, εφαρμοζόμενης της ισχύουσας 

νομοθεσίας του Οργανισμού. Μικροπωλητές λαϊκών αγορών που με βάση την 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ασκούν τη δραστηριότητα τους μία φορά την 

εβδομάδα σε περιοχές πέραν αυτών της περίπτωσης 1.α), εξαιρούνται από τις 

διατάξεις του παραπάνω εδαφίου και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 

Ια). «Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας 

περίπτωσης και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α` τα μέλη δασικών 

συνεταιρισμών που κατοικούν μόνιμα στις περιοχές της περίπτωσης α` και 

ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την 

παραγωγή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών, μη 

εφαρμοζομένων στην περίπτωση τους των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου 

της περίπτωσης β`. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α` οι επαγγελματίες 

βιοτέχνες και έμποροι των περιοχών της περίπτωσης αυτής που έχουν 

υπογράψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα " ……………….."».  Τα 

πρόσωπα της περίπτωσης (γ) που υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

από 1.11.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι καλώς 

υπήχθησαν και ο χρόνος ασφάλισης τους στον Ο.Α.Ε.Ε. θεωρείται ισχυρός. Τα 

πρόσωπα που δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, 

δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντος τις αναλογούσες 
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εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον 

υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Οι 

ιδιοκτήτες ελαιοτριβείου με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, καθώς και τα μέλη 

ομορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε.) ή ετερορρύθμων εταιρειών (Ε.Ε.) με την ίδια 

δραστηριότητα υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1.α) ή 1.β) ανάλογα, σε 

όλη την επικράτεια. 3. Κατά την πρώτη τριετία από την έναρξη του 

επαγγέλματος, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των παραπάνω 

παραγράφων 1 και 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., υποχρεούμενοι να 

προσκομίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. βεβαίωση του Ο.Γ.Α. περί της ασφάλισης τους. 

Για τα τρία (3) πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική. 

Επίσης, τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων που μετά την πρώτη τριετία, 

εξαιρούνται προσωρινά από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηματικού 

κριτηρίου, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., υποχρεούμενα να 

προσκομίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. βεβαίωση του Ο.Γ.Α. περί της ασφάλισης τους, 

προκειμένου να τους χορηγηθεί οριστικά η εξαίρεση τους από τον Ο.Α.Ε.Ε.. Ο 

Ο.Α.Ε.Ε., μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση στον 

επαγγελματία, βιοτέχνη ή έμπορο των παραπάνω περιπτώσεων, εξαίρεσης από 

την ασφάλιση του, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της 

άσκησης της δραστηριότητας του και των εισοδημάτων του. Κατά τον 

επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης 

τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής 

στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την 

παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση 

στον Ο.Α.Ε.Ε.. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας είτε μετά από αυτή, μπορούν να 

ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις καταστατικές 

διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε.. Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την 21.12.2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3518/2006, 

ΦΕΚ 272 Α`), για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές 

εντός του απαιτούμενου εξαμήνου και έχει απωλεσθείο χρόνος αυτός, μπορεί να 

αναγνωρισθεί προαιρετικά με υποβολή σχετικής αίτησης από τους 

ενδιαφερόμενους. 4. Πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 
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- Τ.Α.Ε. στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 

3050/2002, παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. Επίσης 

στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα μέλη των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, 

βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% 

τουλάχιστον, σε όλη την επικράτεια. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

υπάγονται τα μέλη των ομορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερορρύθμων 

εταιρειών (Ε.Ε.) που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους σε 

περιοχές της περίπτωσης 1.α), των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, 

βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων 

των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη δραστηριότητας, όπως τα 

εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου 

εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνουν το 250πλάσιο του εκάστοτε 

ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 

υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. και κατατάσσονται από 

1.1.2005 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως 

κάθε φορά ισχύει. Μέλη ομορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερορρύθμων 

εταιρειών (Ε.Ε.) που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους σε 

περιοχές της περίπτωσης 1.α) και παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα, 

υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον 

του μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα 

εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., των τριών 

(3) πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο 

επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική 

δραστηριότητα και υπερβαίνει το 250πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος 

ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που 

ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς 

άνω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, 

Αχαΐας και θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη 

επαγγέλματος, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε.. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με τις 



Αριθμός Απόφασης : 1057/2019 

 

20 
 

διατάξεις του άρθρου 137 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α`), συνεχίζουν την 

ασφάλιση τους στον Ο.Α.Ε.Ε.. 5. Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) 

ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων 

έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την 

υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.ΓΑ. 

Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε 

ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο 

πιο πάνω Οργανισμούς. Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων 

δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και 

άνω δωματίων, σε περιοχές της περίπτωσης Ια), υπάγονται από 1.1.2007 στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων 

των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν 

από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 

υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου 

εργάτη. 6. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα 

του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε ερευνητικούς 

και τεχνολογικούς φορείς του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α`) όπως ισχύει, για 

δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπάγονται 

υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. 7. α) Συνταξιούχοι ασφαλιστικών 

οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.ΓΑ, καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του 

NAT. οι οποίοι είτε συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική 

δραστηριότητα είτε κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη 

συνταξιοδότηση τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι στις 

περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε., εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β` της παραγράφου 6 

του άρθρου 63 του ν. 2676/1999. β) Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που κάνουν 

έναρξη επαγγελματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας στις περιοχές 

της περίπτωσης 1.α), μετά τη συνταξιοδότηση τους, υπάγονται στην 
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υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της 

περίπτωσης β` της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999. 

Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που συνεχίζουν την ίδια επαγγελματικη, βιοτεχνική ή 

εμπορική δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότηση τους, στις περιοχές της 

περίπτωσης 1.α), δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ούτε 

στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.ΓΑ. γ) Συνταξιούχοι της παραπάνω 

περίπτωσης α`, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης β`, 

που υπήχθησαν από 1.12.2008 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην 

ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω άσκησης επαγγέλματος υπακτέου στην ασφάλιση 

του Οργανισμού και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα αυτό, θεωρείται ότι 

καλώς ασφαλίστηκαν και ο χρόνος ασφάλισης τους στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι ισχυρός. 

Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ υπήχθησαν στην ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε. από 1.12.2008 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν κατέβαλαν 

εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το 

αναγνωρίσουν καταβάλλοντος τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον 

ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός 

έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. 8. Οι απασχολούμενοι στην 

αγροτική οικονομία ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α., που έχουν ενταχθεί στα 

επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, 

αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για 

το σκοπό αυτόν, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. για όσο χρόνο 

διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα και συνεχίζουν να 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.ΓΑ, κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η 

ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α`), όπως 

ισχύει. Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής, η ασφαλιστική τους 

περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 9. Στην 

υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη 

εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. με 

ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολτάίκό σύστημα ισχύος 

πάνω από 20kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή 

στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την επικράτεια. 

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται 
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στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Γ.Α. οι κατά κύριο επάγγελμα, 

τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο 

Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολτάικό σύστημα ισχύος μέχρι 100 kw. 10. Οι 

διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα παραπάνω θέματα καταργούνται. 11. Οι 

συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Πιερίας, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη 

αυτών υπάγονται από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του 

νόμου αυτού στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η 

προβλεπόμενη εισφορά για την ασφάλιση των συνταξιούχων αποδίδεται στο 

ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της 

παραγράφου 4 του δέκατου τέταρτου άρθρου του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α`).». 

Επιπλέον στο άρθρο 46 Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης 

έργου σε ΟΤΑ κ.λπ. του ν. 3996/ 2011 ορίζεται ότι «1.Οι απασχολούμενοι με 

σύμβαση μίσθωσης έργου που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206) σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 

51 του ν. 1892/1990 (Α`101), καθώς και σε επιχειρήσεις των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού υπάγονται για την απασχόληση τους 

αυτή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 2.Για όσους απασχολήθηκαν έως την έναρξη 

ισχύος του παρόντος με μίσθωση έργου που καταρτίστηκε σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και στους φορείς που περιγράφονται σε αυτήν, η ασφάλιση που 

έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από 

το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντίστοιχα η ασφάλιση που έχει χωρήσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Το εδάφιο 

αυτό εφαρμόζεται στους απασχολούμενους μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος με μίσθωση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του 

ν. 1892/1990 (Α`101) και σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς 

φορείς του άρθρου 31 του ν. 1514/1985 (Α`13) για δράσεις που 

χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  3.Οι 

διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής και δικαστικής διαδικασίας. 4. Από τις 

ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι απασχολούμενοι με σύμβαση 

μίσθωσης έργου, για τους οποίους λόγω της συγκεκριμένης απασχόλησης 
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προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση 

στους Τομείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 

Απασχολούμενων.»  

18. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο 

παρεμβαίνων είναι επαγγελματίας αγρότης ειδικού καθεστώτος με έδρα το 

Κολύρι Πύργου και με δευτερεύουσα δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών 

καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για την υγεία εντόμων ή ζώων από το 

2003 μέχρι και σήμερα, δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή, εφόσον δεν 

υποκρύπτεται  εξαρτηµένη εργασία, ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ, 

πρώην ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46  του ν. 3996/ 2011  και 

25 του ν. 3846/2010. Τούτο άλλωστε προκύπτει και από την με αρ. πρωτ.  

………….. απάντηση  του προϊσταμένου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

………., ΕΦΚΑ ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ σε ερώτημα της εισηγήτριας, σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παρ. 4 Π.Δ. 38/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της  ΑΕΠΠ». Στην υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, 

ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ της ως άνω δραστηριότητας δεν επιφέρουν καμία απαλλαγή 

εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, ως αβάσιμα υποστηρίζει ο 

παρεμβαίνων, κρίση η οποία επιρρωνύεται και από την προσκομιζόμενη από 

τον προσφεύγοντα με αρ. πρωτ.  …………… απάντηση σε αίτηση του στο 

αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ, ΠΡΩΗ ΟΑΕΕ. Αλυσιτελώς δε ο παρεμβαίνων 

προβάλλει ότι η αγροτική του δραστηριότητα είναι συναφής με την υπηρεσία 

που ανέλαβε να παρέχει και τούτο διότι, αντικείμενο της αμφισβήτησης δεν είναι 

η πλήρωση των τιθέμενων με τη διακήρυξη κριτηρίων επιλογής αλλά η εξέταση  

της συνδρομής στο πρόσωπό του αναδόχου  των τιθέμενων λόγων 

αποκλεισμού, ως εν προκειμένου  της καταβολής φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης στους αρμόδιους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με το άρθρο  2.2.3.2. της υπόψη διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο 

προσωρινός ανάδοχος  για την απόδειξη της παραγράφου 2.2.3.2 της 

διακήρυξης, ήτοι  η από 14-6-2019 υπεύθυνη δήλωση  στην οποία δηλώνει ότι 

ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές είναι ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και συνακόλουθα η από 16-8-2019 με αρ. 
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πρωτ. 12006 υποβαλλόμενη  ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ (πρώην 

ΟΓΑ), παρουσιάζουν ελλείψεις.  

19.   Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω ως βασίμως ισχυρίζεται ο 

προσφεύγων και αποδέχεται εμμέσως και η αναθέτουσα αρχή με τις οικείες 

απόψεις της, παραδεχόμενη ότι δεν μπορεί να γνωρίζει λόγω της φύσης του 

προκηρυσσόμενου αντικειμένου τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο οφείλει να 

καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ο κάθε προσφέρων,  κατά παράβαση των 

διατάξεων της διακήρυξης δέχθηκε η αναθέτουσα αρχή ότι τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη είναι πλήρη. 

Επομένως, βασίμως ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι μη νομίμως κατακυρώθηκε 

με την προσβαλλόμενη απόφαση η δημοπρατούμενη σύμβαση στον 

παρεμβαίνοντα. Κατά τα αναλυθέντα δε και εκτεθέντα στη σκέψη 15 της 

παρούσας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να τον καλέσει να συμπληρώσει τις 

προαναφερόμενες στην προηγούμενη σκέψη, πλημμέλειες, προτού απορρίψει 

την προσφορά του. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει 

να ακυρωθεί προκειμένου η Διοίκηση, αφού ενεργήσει τα νόμιμα, προβεί σε νέα 

κρίση.  

20. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει να γίνει δεκτή  και να απορριφθεί η ασκηθείσα Παρέμβαση. 

21. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να επιστραφεί (άρθρο 363 Ν. 4412/2016).  

 

Για τους λόγους αυτούς 

 Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

    Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ακυρώνει την υπ' αρ. 1782/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της  ……………… – …………….. καθ’ ο μέρος εγκρίθηκε η οριστική 

κατακύρωση στον  ……………. του ………………. της Ομάδας 8 του 

διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό 

ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην ………………» που 
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προκηρύχθηκε με τη με αρ.   …………………….. διακήρυξη (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  

……………..), προϋπολογισμού 469.108,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Αναπέμπει στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να ενεργηθούν τα 

νόμιμα, κατά τα κριθέντα στη σκέψη 19 της παρούσας. 

Ορίζει την επιστροφή  του παραβόλου με κωδικό  ………………., ποσού 

600,00 €. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και εκδόθηκε 

αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


