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2η ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

 
Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
  
1. Σύμφωνα με τον όρο 1.3 της Διακήρυξης, οι προς ανάθεση 
συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών αφορούν στη νομική 
υποστήριξη της Ε.Α.Β. στους τομείς:  
i) Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων με απαιτούμενη ομάδα έργου: 
τουλάχιστον 3 δικηγόροι.  
ii) Εργατικό δίκαιο με απαιτούμενη ομάδα έργου: τουλάχιστον 3 
δικηγόροι.  
iii) Ποινικό δίκαιο με απαιτούμενη ομάδα έργου: τουλάχιστον 2 
δικηγόροι.  
iv) Διοικητικό Δίκαιο με απαιτούμενη ομάδα έργου: τουλάχιστον 2 
δικηγόροι.  
v) Εμπορικό δίκαιο με απαιτούμενη ομάδα έργου: τουλάχιστον 2 
δικηγόροι.  
Περαιτέρω στον ίδιο όρο 1.3 της Διακήρυξης προβλέπεται ότι 
προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή/και για όλα τα 
τμήματα.  
Ερωτάται:  
α) Ένας οικονομικός φορέας, που διαθέτει 3μελή ομάδα έργου και 

 
Β’  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 

1. Σύμφωνα με τον όρο 2.2.4 της Διακήρυξης σημεία iii και iv και vi 
δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι φορείς που  

 
-Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 6 
ετών στα γνωστικά αντικείμενα εκάστου Τμήματος 
 
-Ειδικά στο τμήμα ΙV, θα πρέπει ένα μέλος της ομάδας έργου να διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο στο φορολογικό/τελωνειακό δίκαιο 
 
-Για το τμήμα Ι (Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων): Έχουν χρονική διαθεσιμότητα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας 
σε καθορισμένες από την Ε.Α.Β. ημέρες και ώρες 
 

2. Σύμφωνα με τον όρο  2.4.3.2. της Διακήρυξης, στο περιεχόμενο της 
τεχνικής προσφοράς θα πρέπει μεταξύ άλλων «να περιγράφεται η 
οργάνωση του οικονομικού φορέα και οι προθεσμίες παράδοσης των 
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υποβάλει προσφορά π.χ. για τον τομέα (i), είναι επιτρεπτό με την ίδια 
3μελή ομάδα έργου να υποβάλει προσφορά π.χ. και για τον τομέα (ii) 
και για τον τομέα (iii) ? Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να υποβάλει 
προσφορά για τους τομείς (i) (ii) και (iii) αρκεί να έχει μία ομάδα 
έργου 3 δικηγόρων ή απαιτούνται 3 ομάδες έργου 3 + 3 + 2 
δικηγόρων, αντιστοίχως ?  
β) Ένας δικηγόρος, που συμμετέχει στην ομάδα έργου ενός 
οικονομικού φορέα που υποβάλει προσφορά π.χ. για τον τομέα (i), 
είναι επιτρεπτό να συμμετέχει και στην ομάδα έργου άλλου 
(διαφορετικού) οικονομικού φορέα που υποβάλει προσφορά π.χ. για 
τον τομέα (ii).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παραδοτέων προς την Ε.Α.Β, διαθεσιμότητα της ομάδας έργου για 
συνεργασία στα γραφεία της ΕΑΒ στο Σχηματάρι. Βιογραφικό σημείωμα 
του/των δικηγόρων που θα απασχοληθούν, με αναφορά στην εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον». 

 
3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υφίσταται ρητή προϋπόθεση στην 

Διακήρυξη ώστε η σύνθεση των ομάδων έργου να αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από διαφορετικά πρόσωπα/δικηγόρους. Ωστόσο, ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να εκπληρώνει α) το σύνολο των κριτηρίων 
επιλογής και β) να υποβάλει κατάλληλη τεχνική προσφορά, σύμφωνα με 
όσα επισημαίνονται ιδίως υπό (1) και (2). 
 

4. Συνεπώς, στο α΄ υποερώτημα η απάντηση είναι ότι δεν απαιτούνται 3 
ομάδες έργου διαφορετικής εξολοκλήρου σύνθεσης. Όμως στην 
περίπτωση που η ίδια ομάδα έργου προτείνεται για το σύνολο ή για τα 
περισσότερα τμήματα της Διακήρυξης, τίθεται εν αμφιβόλω η 
καταλληλότητα της τεχνικής προσφοράς, καθώς απαιτείται τόσο α) η 
χρονική διαθεσιμότητα των μελών της ομάδας έργου για συνεργασία με 
την αναθέτουσα αρχή για κάθε τμήμα χωριστά όσο και β) βιογραφικό 
σημείωμα από το οποίο να προκύπτει εμπειρία ενός εκάστου των μελών 
στο αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
 

5. Στο β΄ υποερώτημα δεν διευκρινίζεται η φύση της συμβατικής σχέσης 
του δικηγόρου με κάθε έναν από τους δύο προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς για να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση. Σημειώνεται ωστόσο ότι 
σύμφωνα με τον όρο 2.2.3.3 περ. γ’ της Διακήρυξης αποκλείονται από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οι 
οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που «υπάρχουν επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού». Στον όρο 2.4.6 περ. δ’ ορίζεται δε ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει την προσφορά «στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων». 
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2. Ο όρος 2.2.4 της Διακήρυξης, προβλέπει τα κριτήρια επιλογής 
που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν 
προσφορά, π.χ. δικηγόροι παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, με 
εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών στα γνωστικά αντικείμενα εκάστου 
Τμήματος, με ετήσιο κύκλο εργασιών κατά μέσο όρο κατά τα έτη 
2016, 2017 και 2018, ίσο ή μεγαλύτερο του 1/3 του προϋπολογισμού 
κάθεΤμήματος.  
 
Ερωτάται: Τα εν λόγω κριτήρια επιλογής αρκεί να τα πληροί ο 
οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά ή απαιτείται τα 
κριτήρια επιλογής του όρου 2.2.4 της Διακήρυξης (όλα ή μερικά και 
στην τελευταία περίπτωση ποια από αυτά) να τα  
πληρούν και οι δικηγόροι της ομάδας έργου που θα δηλώσει ο 
οικονομικός φορέας που θα υποβάλλει την προσφορά ?  
 
 
3. Ο όρος 2.2.6.1 της Διακήρυξης, προβλέπει ότι προς 
προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) 
δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 
4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ).  
 
Ερωτάται: Το εν λόγω ΤΕΥΔ αρκεί να προσκομίσει κατά την 
υποβολή της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει 
προσφορά ή απαιτείται να προσκομισθεί ΤΕΥΔ και για τους 
δικηγόρους της ομάδας έργου που θα δηλώσει ο οικονομικός 
φορέας που θα υποβάλλει την προσφορά ?  
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Τα κριτήρια επιλογής του όρου 2.2.4 της Διακήρυξης αναφέρονται 
στο πρόσωπο του υποβάλλοντος την προσφορά οικονομικού φορέα. Ωστόσο, 
«Ειδικά στο τμήμα ΙV, θα πρέπει ένα μέλος της ομάδας έργου να διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο στο φορολογικό/τελωνειακό δίκαιο». Εξάλλου, σύμφωνα με 
τον όρο  2.4.3.2. της Διακήρυξης το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων «Βιογραφικό σημείωμα του/των 
δικηγόρων που θα απασχοληθούν, με αναφορά στην εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον». Επομένως, τα κριτήρια 
επιλογής οφείλει να τα πληροί ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει την 
προσφορά, με την επισήμανση ότι η τεχνική προσφορά του φορέα απαιτεί από 
αυτόν την υποβολή και βιογραφικών πεπειραμένης ομάδας έργου στο γνωστικό 
αντικείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Όπως αναφέρεται στον όρο 2.4.3.1 της Διακήρυξης «Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (ΠαράρτημαΙΙ)…Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση». Ενώ στον όρο 2.2.6.1 ορίζεται ότι «Πρέπει να 
συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια 
κριτήρια επιλογής)».  
 
Τέλος, σημειώνεται ότι ειδικά για το ζήτημα της μη ύπαρξης σύγκρουσης 
συμφερόντων απαντήθηκε στο έγγραφο με Α.Π 230-2020-02-89/04-02-2020 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 
862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ερώτημα 3 ότι «Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ιδιαίτερη 
φύση της δικηγορικής σχέσης όσο και τον σκοπό που υπηρετεί το άρθρο 24 του 
Ν. 4412/2016, οι δηλώσεις μη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να 
υπογραφούν [και] από όλα τα μέλη της ομάδας έργου, έστω και αν ανήκουν 
στην ίδια εταιρία». 
 
Συνεπώς, με την εξαίρεση των δηλώσεων μη σύγκρουσης συμφερόντων, τα 
προσκομιζόμενα ΤΕΥΔ υπογράφονται από τους οικονομικούς φορείς που 
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4. Ο όρος 2.2.6.2 της Διακήρυξης, στις παρ. Β.1 – Β.4. προβλέπει τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της 
προσφοράς του (βλ. και όρο 2.4.3.2) ο οικονομικός φορέας που 
υποβάλλει προσφορά, π.χ.: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου β) 
βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, γ) βεβαίωση 
Δικηγορικού Συλλόγου περί εγγραφής τους, γ) αντίγραφα 
φορολογικών δηλώσεων 2016, 2017, 2018, δ) πτυχίο – 
μεταπτυχιακό, ε) βιογραφικό, στ) προηγούμενες συμβάσεις, 
γνωμοδοτήσεις, δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις κλπ. και ζ) 
διάφορες υπεύθυνες δηλώσεις (Β.1.β, Β.1.γ., Β.1.δ, Β.1.στ), κλπ.  
 
Ερωτάται: Τα εν λόγω δικαιολογητικά αρκεί να προσκομίσει κατά την 
υποβολή της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει 
προσφορά ή απαιτείται τα δικαιολογητικά αυτά (όλα ή μερικά και 
στην τελευταία περίπτωση ποια από αυτά) να προσκομισθούν και για 
τους δικηγόρους της ομάδας έργου που θα δηλώσει ο οικονομικός 
φορέας που θα υποβάλλει την προσφορά ?  
 
5. Ο όρος 2.4.3.1 της Διακήρυξης, στην παρ. β) προβλέπει ότι ο 
οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά πρέπει να 
προσκομίσει σχετική εγγύηση συμμετοχής.  
 
Ερωτάται: Επιβεβαιώνετε ότι την εν λόγω εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφοράς του μόνο 
ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά και όχι και οι 
δικηγόροι της ομάδας έργου που θα δηλώσει ο οικονομικός φορέας 
που θα υποβάλλει την προσφορά ?  
 
 
6. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι στον όρο 2.2.6.2 της Διακήρυξης, 
παρ. Β.1.στ) η αναφορά στην «παράγραφο 2.2.3.9.» έγινε εκ 
παραδρομής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει παράγραφος 2.2.3.9., 
άλλως παρακαλώ διευκρινίστε τι εννοείτε εν προκειμένω.  
 

υποβάλλουν προσφορά.  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Καταρχήν τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο 
πρόσωπο του οικονομικού φορέα που υποβάλει προσφορά. «Τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν…». Αν όμως πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων (βλ. όρο 2.2.1 αρ. 2) τότε ασφαλώς όλοι οι οικονομικοί φορείς, μέλη της 
ένωσης οικονομικών φορέων, θα πρέπει να πληρούν αυτοτελώς τις 
προϋποθέσεις και να καταθέτουν το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Ο οικονομικός φορέας υπέχει την υποχρέωση υποβολής πλήρους και 
κατάλληλης τεχνικής προσφοράς η οποία θα πρέπει μεταξύ άλλων να 
περιλαμβάνει κατά τον όρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης «Βιογραφικό σημείωμα 
του/των δικηγόρων που θα απασχοληθούν, με αναφορά στην εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον» καθώς και δήλωση 
μη σύγκρουσης συμφερόντων όλων των μελών της ομάδας έργου [Βλ. ερώτηση 
3 in fine].  
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:  Επιβεβαιώνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής «κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)» [όρος 2.2.2. της 
Διακήρυξης]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Η αναφορά έγινε εκ παραδρομής. Το ορθόν είναι η  παράγραφος 
2.2.3.7. Η αναφορά στο περιεχόμενο της εγγράφου με παραπομπή στο 
αντίστοιχο άρθρο του Ν. 4412/2016 [«υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016»] δεν αφήνει αμφιβολία για το 
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7. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι στον όρο 2.4.6. της Διακήρυξης, παρ. 
δ) η αναφορά στην «παράγραφο 2.2.3.4. περ. γ» έγινε εκ 
παραδρομής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει παράγραφος 2.2.3.4. περ. 
γ, άλλως παρακαλώ διευκρινίστε τι εννοείτε εν προκειμένω.  

περιεχόμενο του όρου της Διακήρυξης.  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Η αναφορά έγινε εκ παραδρομής. Το ορθόν είναι η παραπομπή 
στην παράγραφο 2.2.3.3 περ. γ’. Η εντός παρενθέσεως αναφορά στην αντίστοιχη 
διάταξη του Ν. 4412/2016 [«περ. γ � της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016»] δεν αφήνει αμφιβολία για το περιεχόμενο του όρου της 
Διακήρυξης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 1. Η παρουσία των Δικηγόρων θα είναι στα γραφεία της έδρας της 
ΕΑΒ ή στο Εργοστάσιο  
 
 
 
 
 
 
2. Στη σελίδα 16 της Διακήρυξης Β.4 "Για την απόδειξη...εκάστου 
τμήματος." παρακαλώ γίνετε πιο αναλυτικοί ως προς το πλήθος των 
εγγράφων, σε πολυσέλιδες αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων πχ 
μπορεί να υποβληθεί δείγμα το οποίο να συνοδεύεται από Υπεύθυνη 
Δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου.  

 

Γ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Σε συνεννόηση 
με την ΕΑΒ θα κανονίζονται συναντήσεις εργασίας στα γραφεία της εταιρίας στο 
Σχηματάρι. Ειδικά για το Τμήμα που αφορά το Δίκαιο των Δημοσίων 
Συμβάσεων, η παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ είναι υποχρεωτική για 
ορισμένο, εύλογο, αριθμό ωρών σε εβδομαδιαία βάση που θα συμφωνηθεί από 
κοινού».  
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του φορέα 
προσκομίζονται «συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεις προς 
δημόσιες υπηρεσίες, αντίγραφα δικογράφων, δικαστικές αποφάσεις στις οποίες 
είχαν παρασταθεί με εκπροσώπηση και αφορούν το αντικείμενο εκάστου 
τμήματος». Η τεχνική ικανότητα του φορέα σύμφωνα με τον όρο 2.2.4 iii) της 
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 Διακήρυξης απαιτεί οι φορείς να «διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και 
τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών στα γνωστικά αντικείμενα εκάστου 
Τμήματος». 
 
Συνεπώς, θα πρέπει να προσκομίζεται τουλάχιστον ένα τεκμηριωτικό έγγραφο 
για κάθε ένα έτος εμπειρίας, ήτοι τουλάχιστον 6 έγγραφα διαφορετικής 
χρονολογίας. Αναφορικά δε με το αν το έγγραφο θα υποβάλλεται πλήρες ή ως 
απόσπασμα/τμήμα του συνολικού εγγράφου σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα 
Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει α) την υποκειμενική σύνδεση 
του φορέα με το έγγραφο και β) τη συνάφεια του περιεχομένου του εγγράφου 
με το τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Εφόσον είναι δυνατόν να 
τεκμηριωθούν αυτά, δεν απαγορεύεται να κατατεθούν αποσπάσματα πχ μιας 
δικαστικής απόφασης η οποία συνοδεύεται από συναφή υπεύθυνη δήλωση, με 
την επιφύλαξη άμεσης διαθεσιμότητας ολόκληρου του εγγράφου, εφόσον 
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν διασταύρωση του αληθούς της 
υπεύθυνης δήλωσης.  

 
Δ’  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 
 
«παρακαλούμε να μας παράσχετε διευκρινίσεις κατ’ εφαρμογή του 
όρου 2.1.3 της Διακήρυξης επί των κάτωθι ζητημάτων: 
 
1. Αναφορικά με τον όρο 1.3 της Διακήρυξης διευκρινίστε μας εάν 
μπορεί ο ίδιος δικηγόρος να είναι μέλος σε περισσότερες από μία 
ομάδες έργου. 
 
 
 
 
 
 
2. Αναφορικά με τον όρο 2.2.4 στοιχ. ii της Διακήρυξης διευκρινίστε 
μας εάν είναι απαραίτητο όλοι οι δικηγόροι που θα απαρτίζουν την 
κάθε ομάδα έργου για κάθε τμήμα υπηρεσιών να είναι Παρ’ Εφέταις 
ή Παρ’ Αρείω Πάγω ή εάν αρκεί να είναι έστω ένας εξ αυτών, σε 
περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν είναι 
μεμονωμένοι δικηγόροι, αλλά είναι δικηγορική εταιρεία, της οποίας το 

 
Δ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Δεν απαιτούνται 3 ομάδες έργου διαφορετικής εξολοκλήρου 
σύνθεσης. Όμως στην περίπτωση που η ίδια ομάδα έργου προτείνεται για το 
σύνολο ή για τα περισσότερα τμήματα της Διακήρυξης, τίθεται εν αμφιβόλω η 
καταλληλότητα της τεχνικής προσφοράς, καθώς απαιτείται τόσο α) η χρονική 
διαθεσιμότητα των μελών της ομάδας έργου για συνεργασία με την αναθέτουσα 
αρχή για κάθε τμήμα χωριστά όσο και β) βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να 
προκύπτει εμπειρία ενός εκάστου των μελών στο αντικείμενο για το οποίο 
υποβάλλεται προσφορά. [Βλ. απάντηση  1 σε Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ] 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Οι αναφερόμενες προϋποθέσεις στον όρο 2.2.4 αναφέρονται στους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς και όχι στα μέλη της ομάδας έργου. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον όρο 2.4.3.2 η τεχνική προσφορά του προσφέροντος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και «Βιογραφικό σημείωμα του/των 
δικηγόρων που θα απασχοληθούν, με αναφορά στην εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον».  
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σύνολο των συνεργατών έχει σχέση έμμισθης εντολής ή σχέση 
αποκλειστικής συνεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 48 του 
Κώδικα Δικηγόρων, οι δε εταίροι της δικηγορικής εταιρείας είναι στο 
σύνολό τους δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω. 
 
3. Αναφορικά με τον όρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης διευκρινίστε μας 
εάν (α) πρέπει να κατατεθεί μία μόνο εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ποσού ίσου με το 2% εκάστου προϋπολογιστικού τμήματος 
(συνολικά για όλα τα τμήματα για το οποία θα υποβληθεί προσφορά) 
ή εάν πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές, μία 
για κάθε τμήμα της σύμβασης για το οποίο συμμετέχει ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας, και (β) αν για το ποσό της εγγυητικής επιστολής 
θα συνυπολογιστεί το δικαίωμα προαίρεσης και παράτασης της 
σύμβασης (€240.000). 
 
 
4. Αναφορικά με τον όρο 2.2.6.1 της Διακήρυξης διευκρινίστε μας 
εάν μπορεί να κατατεθεί ως δικαιολογητικό συμμετοχής μόνο ένα 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για όλα τα 
τμήματα υπηρεσιών της Διακήρυξης (Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 
Εργατικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Εμπορικό 
Δίκαιο), στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για περισσότερα 
από ένα τμήματα, ή αν θα πρέπει να υποβληθεί ένα ξεχωριστό ΤΕΥΔ 
για κάθε τμήμα υπηρεσιών για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά. 
  
5. Αναφορικά με τον όρο 2.2.6.2 περ. Β.1. στοιχ. β’ της Διακήρυξης 
διευκρινίστε μας εάν ως πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας εννοείται η 
βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του 
προσφέροντος. 
 
6. Αναφορικά με τον όρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης διευκρινίστε μας 
εάν για τα ιδιωτικά έγγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο θα πρέπει να συνυποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 
 

 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 α) του Ν. 4412/2016 στον οποίο 
παραπέμπει η Διακήρυξη: «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, 
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση». Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Αν 
η εγγυητική επιστολή θα είναι μια ή περισσότερες είναι αδιάφορο, αρκεί να 
καλύπτεται το ζητούμενο ποσοστό που αφορά τα τμήματα στα οποία 
υποβάλλεται προσφορά. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, όρο 2.2.6.1 «Πρέπει να συμπληρώνεται 
ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής)» 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Το πιστοποιητικό αυτό είναι για την Ελλάδα η βεβαίωση 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Σύμφωνα με τον όρο 3.2 της Διακήρυξης «Ειδικά τα αποδεικτικά, τα 
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή». 
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7. Αναφορικά με τον όρο 2.4.4 της Διακήρυξης, στην τρίτη 
παράγραφο του οποίου αναφέρεται ότι: «Ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ», ερωτάται: Εκτός από το πρότυπο οικονομικής 
προσφοράς που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και το 
οποίο πρέπει να επισυναφθεί στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά», ποια πρόσθετα «σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία» 
εννοούνται; 
 
8. Αναφορικά με τον όρο 2.4.5 της Διακήρυξης διευκρινίστε μας εάν 
ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εννοείται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» δηλαδή η 11.03.2020, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.» 
 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Ο προσφέρων κρίνει για το άρτιο της προσφοράς που θα υποβάλει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εννοείται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» 

 
Ε΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
Ενόψει της λανθασμένης παραπομπής της παραγράφου 3.2 της 
Διακήρυξης στην παράγραφο 2.2.9.2., παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσετε ότι τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. Β1 και 
Β2 απαιτείται να υποβληθούν στο στάδιο της κατακύρωσης.  
Επίσης, επιβεβαιώστε ότι με την προσφορά υποβάλλονται τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 2.4.3. και 2.4.4. καθώς και τα υπό 
Β3 και Β4 της παραγράφου 2.2.6.2. 

Ε’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Η παραπομπή αφορά το σημείο 2.2.6.2, η αναφορά στα 
δικαιολογητικά δεν αφήνει περιθώριο παρανόησης. Συνεπώς επιβεβαιώνονται 
όσα αναφέρει το ερώτημα. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Aκριβές αντίγραφο  
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