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Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων  

Διακήρυξη 2/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008213382), α/α ΕΣΗΔΗΣ:107145  

 
Σε απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί (και έχουν λάβει 

αρ. πρωτοκόλλου του ΟΑΣΑ 3327/9.3.21 και 3329/9.3.21 αντίστοιχα) και 

αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης πελατών, διευκρινίζονται τα εξής:  

 

Ερώτημα 1 

Στη διακήρυξη αναφέρεται πως «ο αριθμός απασχολουμένων ατόμων θα είναι 6 

εργαζόμενοι». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο χρόνος απασχόλησης των έξι 

ατόμων θα είναι οκτάωρης ή εξάωρης απασχόλησης; 

  Απάντηση : 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης, 
έξι (6) εργαζόμενοι του αναδόχου (με δυνατότητα αύξησης του αριθμού των 
εργαζομένων κατά τρεις (3) μετά την έγκαιρη ενημέρωση εκ μέρους του ΟΑΣΑ) 
θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά το αιτούμενο ωράριο, ήτοι από 
τις 7:00 έως τις 22:00 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  
Ο ανάδοχος κρίνει αν οι εργαζόμενοι που θα διαθέσει θα είναι οκτάωρης, 

εξάωρης ή άλλης χρονικής διάρκειας απασχόλησης, πάντα στα πλαίσια της 
κείμενης νομοθεσίας και αρκεί να πληρείται το αντικείμενο της σύμβασης.  

 
 
Ερώτημα 2 

Υπάρχει αναφορά στη διακήρυξη πως σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, θα 

πρέπει ο ανάδοχος να είναι σε θέση να στελεχώσει με τουλάχιστον τρία (3) άτομα 
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επιπλέον. Σε περιπτώσεις ασθένειας του εργαζόμενου πως θα μπορούμε να 

στελεχώσουμε την ομάδα εφόσον η ενημέρωση γίνεται χωρίς προγραμματισμό; 

  Απάντηση : 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης, 

μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου είναι η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ασθενούντος ή 

έκτακτα απουσιάζοντος εργαζομένου.  

 
 

Ερώτημα 3 

Στο κριτήριο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αναφέρετε: Na έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση αντίστοιχου αντικειμένου και προϋπολογισμού 
κατά την τελευταία 3ετία». Η εταιρεία μας έχει συνεχείς ανανεούμενες συμβάσεις 
παρεμφερούς αντικειμένου στο ίδιο φορέα όπου αθροιστικά υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό του έργου. Σας καλύπτει αυτό για να κάνουμε αίτηση; 

Παρακαλούμε για το σύμφωνο της γνώμης σας . 

Απάντηση : 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 περ. iii της διακήρυξης, απαιτείται για το κριτήριο 

της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας τουλάχιστον μια σύμβαση 

αντίστοιχου αντικειμένου και προϋπολογισμού κατά την τελευταία τριετία. 

Ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού δεν καλύπτεται αθροιστικά από 
περισσότερες συμβάσεις. 

 

 
 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 

Κοινοποίηση: 

- Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 

- ΓΕΔΣΕΛ/ΓΔΟΥ 
- Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/ρχης Διοικητ. Υποστήριξης 

 

Μαρία Τσέλιου 


