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ΘΕΜΑ: α)Παράταση υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό άνω των ορίων που αφορά στην «Υλοποίησης δράσεων 
συμμόρφωσης των αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών του Οργανισμού με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)»   
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  
Β) Διεύρυνση περιόδου των ζητουμένων έργων της παρ. 2.2.6 

 
Α) Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των αιτημάτων για παροχή διευκρινήσεων που 
έχουν υποβληθεί στον ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό που 
αφορά στην «Υλοποίησης δράσεων συμμόρφωσης των 
αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών του 
Οργανισμού με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)» με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (Α.Σ. 177640) και επειδή η παροχή 
διευκρινήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα ώστε 
να καλυφθούν όλα τα ερωτήματα, δίνεται παράταση στην υποβολή των 
προσφορών έως την Παρασκευή 3/2/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Η αποσφράγιση των κατατεθεισών προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη 

Παρασκευή  10/2/2023 και ώρα 10:00 π.μ.  



Β) Με γνώμονα τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον εν θέματι διαγωνισμό και 
κατόπιν αιτημάτων που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς, η παρ. 
2.2.6 που αφορά στην  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: 

      « Ο υποψήφιος πρέπει με ποινή αποκλεισμού από 1/1/2018 να έχει 

υλοποιήσει επιτυχώς τα εξής: - Τουλάχιστον ένα Έργο, με αντικείμενο 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη δημόσιων ή/και 

ιδιωτικών φορέων στη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό 

προστασίας δεδομένων, με συνολικό συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, 

ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος 

χωρίς ΦΠΑ.» 
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