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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις»,
1.4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
1.5. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.12 του
Ν.4484/2017,
1.6. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών»
1.7. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες»,
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 2231/21-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΜ346ΨΧΞ5-ΠΑ0) «Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης»,
3. Την αριθμ. 18/16-02-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) για την παροχή υπηρεσίας μαζικής αποστολής ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) SMS μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα,
4. Τη διακήρυξη του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. ΕΛ.Γ.Α
2437/26-2-2018 και αριθμό ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 18PROC002714053.
5. Το αίτημα της εταιρείας Vodafone με αριθμ. πρωτ. (εισερχ. ΕΛ.Γ.Α) 2845/2-32018 παράτασης συνοπτικού διαγωνισμού
6. Το με αριθμ. πρωτ 36/7-3-2018 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικού –
Τμήμα Προμηθειών,
7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», για το τρέχον οικονομικό έτος
8. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι. Εγκρίνει την παράταση της παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης τους που
αφορούν στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) για την
παροχή υπηρεσίας μαζικής αποστολής ενός εκατομμυρίου (1.000.000) SMS
μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα, προϋπολογισμένης αξίας σαράντα χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.322,58 €) πλέον ΦΠΑ 24%
κατά επτά (7) ημέρες. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να
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κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και
την 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 45
2ος όροφος – Γραφείο 23
115 10 ΑΘΗΝΑ
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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