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Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων -  Ανοικτός 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών στελέχωσης 
και λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης κοινού του 
Ο.Α.Σ.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα 
παράτασης έξι μηνών - Διακήρυξη 5/2020 (αρ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 96155). 

 
1ο Ερώτημα  

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.9.2 – Β.4. αναφορικά με την προσκόμιση Βιογραφικού 
Σημειώματος και Πιστοποιητικών Προϋπηρεσίας, λόγω της υπάρχουσας νομοθεσίας 
περί προσωπικών δεδομένων η εταιρεία μας αδυνατεί να σας αποστείλει βιογραφικά 
σημειώματα των στελεχών/υπαλλήλων της ομάδας έργου. Παρακαλούμε ενημερώστε 
μας αν μπορεί να δοθεί σε γενική περιγραφή η εμπειρία τους, δηλαδή να σταλούν 
ανωνυμοποιημένα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η εμπειρία αλλά όχι η ταυτότητα 
τους.  

 

Απάντηση: 

Στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ’ Αρ. Πρωτ.:11687/10-08-2020 
και υπ’ Αρ. Διακήρυξης: 5/2020, o O.A.Σ.Α συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απαραίτητα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων. Νομική 
βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκπλήρωση έννομης 
υποχρέωσης (άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ ΓΚΠΔ) που καθιερώνεται στις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (άρθρα 75 επ., Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016). 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή ανωνυμοποιημένων δεδομένων δεν επιτρέπει την πλήρη 

απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων και ως εκ τούτου συντρέχει 

λόγος απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.6 της 

ως άνω διακήρυξης. 

 

2ο Ερώτημα  

Όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2.2.5 της Διακήρυξης, σχετικά με το ότι 
«οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 
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τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% της εκτιμώμενης 
ετήσιας αξίας της σύμβαση.», παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν αναφορικά με την 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια εάν ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών μπορεί να αποδεικνύεται με ισολογισμούς για τις διαχειριστικές χρήσεις 2016, 
2017, 2018 καθώς δεν υφίστανται ακόμα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος 2019.  

 

Απάντηση: 

Με τον όρο «κλεισμένη» διαχειριστική χρήση, εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν 
δημοσιευτεί οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις που την αφορούν. 

Ως εκ τούτου, εφόσον νομίμως δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα οικονομικές καταστάσεις 
για το έτος 2019, γίνονται αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων 
‘’κλεισμένων’’ διαχειριστικών χρήσεων, ήτοι των ετών 2016, 2017 και 2018.  

 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ’ Αρ. Πρωτ.: 11687/10-08-2020 και υπ’ Αρ. 
Διακήρυξης: 5/2020 κατατείνουν στην εκπλήρωση του σκοπού της διαπίστωσης της 
τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων οικονομικών φορέων. Νομική βάση για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης 
(άρθρο 6, παρ.1, περ. γ ΓΚΠΔ) που καθιερώνεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(άρθρα 75 επ., Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016). Τα 
συλλεγόμενα προσωπικά δε διαβιβάζονται σε τρίτους και υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προς εκπλήρωση των σκοπών που 
αναλυτικώς περιγράφονται στην διακήρυξη Υπ. Αρ.  5/2020. Για περισσότερες 
πληροφορίες καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, 
τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΟΑΣΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@oasa.gr.» 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Γρ. Δ/ντος Συμβούλου       

- MRKT 

- ΔΙΠ  

         Για την ακρίβεια 

        Η Τμ/ρχης Διοικ. Υποστήριξης 

 

 

Μαρία Τσέλιου 
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