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                                                                                                          Αθήνα, 26/10/2021 
Αριθμ.πρωτ: 625/551/25700 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 621/32/2021 ΔΑΗΔ 
ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ» 

Προϋπολογισμού: 90.000,00 € € (άνευ ΦΠΑ) 
 

Σας υποβάλλουμε διευκρινίσεις επί  των από 19/10/2021 με αριθμ .πρωτ. 25104 
αιτήματος παροχής διευκρινήσεων σας που υποβάλατε μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ για τον ΔΑΗΔ 621/32/2021 με περιγραφή: «ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ». 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 :  
Άρθρα 2.2.4 Καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και 2.2.5 
Οικονομική, χρηματοοικονομική και Τεχνική – Επαγγελματική Επάρκεια, 
περιπτώσεις α’ και β’  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4 (σελ. 15) της Διακήρυξης περί καταλληλόλητας άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας των οικονομικών φορέων, προβλέπεται ότι οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε Δικηγορικό Σύλλογο. 
 
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 περιπτώσεις α’ και β’ της Διακήρυξης (σελ. 
15), κριτήριο επιλογής του οικονομικού φορέα αναφορικά με την οικονομική, 
χρηματοοικονομική και τεχνική επαγγελματική επάρκεια, αποτελούν, μεταξύ 
άλλων, η συνδρομή στο πρόσωπο του της ιδιότητας του δικηγόρου διορισμένου 
στον Άρειο Πάγο (περίπτωση α’)  και η τουλάχιστον δεκαπενταετής άσκηση του 
δικηγορικού επαγγέλματος (περίπτωση β’) 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης (σελ. 22), τίθεται ως κριτήριο 
αξιολόγησης της προσφοράς υποψηφίων, μεταξύ άλλων, η «Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και στο πλαίσιο αυτό η «Α.1 Οργάνωση, προσόντα 
και εμπειρία προσωπικού» . Τέλος στο Παράρτημα I – Τεχνικές Προδιαγραφές, 
άρθρο 4 (σελ. 73) ορίζεται ότι «το σύνολο της ομάδας έργου θα αποτελείται από 
τουλάχιστον έναν Νομικό Π.Ε» 
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Εν όψει των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε  όπως μας παρέχετε  διευκρινίσεις 
σχετικά με την ιδιότητα των οικονομικών φορέων στους οποίους απευθύνεται ο εν  
λόγω διαγωνισμός, συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν ο εν λόγω 
διαγωνισμός απευθύνεται αμιγώς σε Δικηγόρους διορισμένους στον Άρειο Πάγο   
με δεκαπενταετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος  ή εάν αρκεί η συνδρομή 
των εν λόγω ιδιοτήτων στο πρόσωπο ορισμένου αριθμού εξ αυτών ή στο πρόσωπο 
εκείνου/εκείνων οι οποίοι θα διευθύνουν την Ομάδα Εργασίας και δικηγόρων 
κατώτερων βαθμίδων και δικηγόρων που έχουν διανύσει χρόνο άσκησης του 
επαγγέλματος μικρότερο των δεκαπέντε ετών. 
 
Περαιτέρω, εν όψει του ότι κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς των υποψήφιων, 
αποτελεί, μεταξύ άλλων, η «Α.1 Οργάνωση, προσόντα  και εμπειρία προσωπικού» 
(άρθρο 2.3.1) και του όρου ότι το «σύνολο της ομάδας έργου θα αποτελείται από 
τουλάχιστον έναν Νομικό Π.Ε» (Παράρτημα I, άρθρο 4), παρακαλούμε όπως 
διευκρινίσετε αν η Διακήρυξη απευθύνεται και σε άλλους  επαγγελματικούς 
κλάδους, υπό την έννοια ότι η ομάδα έργου δύναται ή απαιτείται να περιλαμβάνει 
και άλλους επαγγελματίες, πέραν των Δικηγόρων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 :  

1. Δεν υφίσταται, εκ παραδρομής, «Τμήμα 1». 
 

2. Απευθύνεται σε δικηγόρους και όχι σε άλλες επαγγελματικές ομάδες. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : 
Άρθρο 2.2.5 Οικονομική, χρηματοοικονομική και Τεχνική – Επαγγελματική 
Επάρκεια, περίπτωση γ’  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 περίπτωση γ΄της Διακήρυξης (σελίδα 15), ως κριτήριο 
οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής – επαγγελματικής επάρκειας των 
οικονομικών φορέων ορίζεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση εκατό (100) τουλάχισστον 
γραμματίων, προκαταβολής εισφορών δικηγορικών συλλόγων ανά έτος, από το 
2016 έως το 2020, ενώ για νομικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν μετά το 2016, αρκεί η 
ανωτέρω απαίτηση να συντρέχει στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου τους για 
το προγενέστερο χρονικό διάστημα. 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει να 
πληρείται στο πρόσωπο ενός μόνο Δικηγόρου εκ της Ομάδας Εργασίας ή της 
Δικηγορικής Εταιρείας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ή στο 
πρόσωπο όλων ατομικά ή αν δύναται να πληρείται αθροιστικά από όλους τους 
Δικηγόρους που θα απασχοληθούν στο έργο στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας και 
της Δικηγορικής Εταιρείας. 
Σε κάθε περίπτωση, εν όψει του ότι, σύμφωνα με τον εν λόγω όρο «Αν ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε μετά το 2016, η ανωτέρω 
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απαίτηση αρκεί να συντρέχει στο πρόσωπο του νόμιμου εκπρόσωπου ή/και 
διαχειριστή του για το προγενέστερο χρονικό διάστημα», παρακαλούμε όπως 
διευκρινίσετε τι ισχύει για τα νομικά πρόσωπα, που έχουν  συσταθεί πριν το 2016 
τίθεται πρόβλεψη ότι η εν λόγω απαίτηση «αρκεί»  να συντρέχει στο πρόσωπο του 
νόμιμου εκπρόσωπου ‘η/και διαχειριστή για το προγενέστερο χρονικό διάστημα 
στην περίπτωση νομικών προσώπων ιδρυθέντων μετά το 2016; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 : 
  
Το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει να συντρέχει  στο πρόσωπο Δικηγόρου ή του 
διαχειριστή της δικηγορικής εταιρείας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 :  
Άρθρο 2.2.5 Οικονομική, χρηματοοικονομική και Τεχνική – Επαγγελματική 
Επάρκεια, περίπτωση θ’ 
 
Στο άρθρο 2.2.5 περίπτωση θ΄ (σελίδα 16 της Διακήρυξης ) προβλέπεται ως κριτήριο 
οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής – επαγγελματικής επάρκειας των 
οικονομικών φορέων ορίζεται, μεταξύ άλλων η εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων 
αξίας τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων ευρώ 200.000,00 κατά την τελευταία τριετία. 
Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε την έννοια της τελευταίας τριετίας στο πλαίσιο 
του ανωτέρω όρου για; Τον υπολογισμό της αξίας των διακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(200.000,00) δεδομένου ότι στον όρο 2.2.9.2Β4 περίπτωση γ’ της Διακήρυξης (σελ. 
19), ως τρία τελευταία έτη ορίζονται τα έτη 2018, 2019 και 2020. Περαιτέρω, 
παρακαλούμε  όπως  διευκρινίσετε   αν για τον υπολογισμό της αξίας των 
200.000,00 ευρώ λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά περισσότερες συμβάσεις. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 : 
 

1. Αφορούν τα έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020. 
 

2. Για τον υπολογισμό των 200.000 € λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά 
περισσότερες συμβάσεις. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 :  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 περίπτωση Β2 της Διακήρυξης (σελ. 23) «Ο προσφέρων 
πρέπει να παρουσιάσει τεκμηριωμένες διαδικασίες – οδηγίες- σχεδιασμό για την 
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ασφάλεια και την 
υγιεινή των εργαζομένων. Τα στοιχεία που θα παρατεθούν πρέπει να είναι συμβατά 
με τα διεθνή συστήματα προτύπων και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες 
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της παρούσας σύμβασης. Εγχειρίδια, οδηγίες διαδικασίες που είναι γενικές και μη 
προσαρμοσμένες στην παρούσα σύμβαση θα αξιολογούνται ως μη αποδεκτά». 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 2.4.3.2 περίπτωση δ (σελ. 28) απαιτείται η υποβολή 
δικαιολογητικών  για την απόδειξη των προτύπων διασφάλισης ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και περιβαλλοντικής διαχείρισης της υποπαραγράφου 
2.2.7 (η εν λόγω υπό παράγραφος, όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη, έχει  
διαγραφεί.) 
Σε συνέχεια της Ερώτησης 1ης , εφόσον διευκρινισθεί ότι ο Διαγωνισμός 
απευθύνεται σε αμιγώς φέροντες την δικηγορική ιδιότητα, Δικηγόρους και 
Δικηγορικές εταιρείες, παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί η απαίτηση της τήρησης 
των ανωτέρω όρων στην εν λόγω περίπτωση. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 :  
 
Δεν απαιτείται να τηρηθεί ο εν λόγω όρος – εκ παραδρομής ετέθη.  

 
 
   

 

                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

 

ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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