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ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/νση : Οικονομικού  
Τμήμα : Προμηθειών 
Μεσογείων 45 - Τ.Θ 14103 
Τ.Κ. 11510 - ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ. 090038188 
Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών 
Πληροφορίες  : Α. Δρυμώνη 
Τηλέφωνο : 21074 90 528  
Fax  : 21074 90 427  
e-mail                 : drimoni@elga.gr 
 
 
 
Θέμα: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της συντήρησης της υποδομής και 
του τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του Ε.Λ.Γ.Α. για δύο (2) έτη, με 
αριθμ. πρωτ. 7951/2-6-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 

 
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 
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,   
1.4. Του Ν. 4013/2011 ( Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
1.5. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 
1.6. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)» και άλλες διατάξεις, 
1.7. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 
1.8. Του Ν. 4813/2021 (ΦΕΚ 111/Α/02-07-2021) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025», 
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1.9. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», 

1.10. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

1.11. Του Ν. 4250/2014 (Α'74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1», 
1.12. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7  της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

1.13.  Του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,  

1.14.  Του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα», 

1.15. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119, 

1.16. Του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

1.17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες», 

1.18.  Του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

1.19. Την υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπουργού Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075) 

1.20. Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης  του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 290/Β/13-2-2013), 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1488/20-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 
έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00€) ,(ΑΔΑ: 9ΡΒ846ΨΧΞ5-ΓΚΨ),  

3. Την αριθμ. πρωτ 2175/03-02-2022 Προέγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 
έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00€) (ΑΔA:61ΛΘ46ΨΧΞ5-ΥΔΖ), 
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 4. Την αριθμ.  12/14-03-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΕΛ.Γ.Α. με 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 
ανάθεση του έργου της συντήρησης της υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού 
του Data Center του Ε.Λ.Γ.Α. για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ 
(22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% για δύο (2) έτη,  

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 7951/2-6-2022 ( ΑΔΑΜ: 22AWRD010675591 2022-06-02) 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης της 
υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του Ε.Λ.Γ.Α. για δύο (2) 
έτη, 

6. Το από  10-6-2022 αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής προσφορών που 
υποβλήθηκε στον ΕΛ.Γ.Α.( αριθμ. πρωτ. 8331/14-6-22 εισερχ. ΕΛ.Γ.Α.), 
7. Την ανάγκη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με 
γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. 

Αποφασίζουμε 

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του εν εξελίξει 
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της συντήρησης της υποδομής και του 
τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του Ε.Λ.Γ.Α. για δύο (2) έτη, με αριθμ. 
πρωτ. 7951/2-6-2022 και ΑΔΑΜ: 22AWRD010675591 2022-06-02. 
 
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η-6-2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:30. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αριθμ. πρωτ. 7951/2-6-
2022  (ΑΔΑΜ: 22AWRD010675591 2022-06-02) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
του ΕΛ.Γ.Α. 
 

                                                                                          
                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
     
                                                                            ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
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