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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17 / 2021 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 138459 / 2021 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», CPV: 33696100-6 συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (76.880,00 € με ΦΠΑ), και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για δύο (2) έτη και  Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος 

μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Αναλυτικά: 

Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος : 31.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (38.440,00 € με ΦΠΑ) 

Β. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 2ο έτος (Δικαίωμα Προαίρεσης): 31.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

(38.440,00 € με ΦΠΑ). 

Γ. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Δικαιώματος Προαίρεσης για 

ένα, επιπλέον έτος, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, 62.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (76.880,00 € 

με ΦΠΑ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό: 138459 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
1
 

2
 

3
, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : στις εφημερίδες  

                                                           
1
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007, 

συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12 
ν. 4412/2016. 

2
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 

του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 67ΡΣ469ΗΖΞ-ΕΛΚ
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 Δημοκράτης 

 Τα νέα της Λέσβου 

 Σαμιακό βήμα 

 Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  

 Επιμελητήριο Λέσβου 

 Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου 

 Δήμο Λήμνου 

 Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου 

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 

του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 
  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.limnoshospital.gr 

 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 05 / 10 / 2021 και ώρα 

14:30 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) την 11η  του μήνα Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. 

 

  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ 

 

                                                                                                                                                                                                 
3
  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.limnoshospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 67ΡΣ469ΗΖΞ-ΕΛΚ
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