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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια  
Αναλωσίµου Υλικού Εργαστηρίων (πλην Αντιδραστηρίων)  (CPV: 33790000-4)»  
ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 7639/16-4-18 (Α∆Α:62ΘΟ4690ΩΖ-ΗΛΘ) απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
προµήθεια Ειδικών Απολυµαντικών και η υπ’αρ.πρωτ.8240/24-4-18 τροποποιητική αυτής (Α∆Α:6Χ7∆4690ΩΖ-0ΒΓ) 
Β. Το υπ.αρ.1866/10-9-18 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 
Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του 

Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να διενεργήσει Συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια  Αναλωσίµου Υλικού 
Εργαστηρίων (πλην Αντιδραστηρίων) (CPV:33790000-4) συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 91.850,57€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να 
υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση 
της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν 
στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο 
πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr 
- στη διαύγεια και  
- στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους 
σχετικά µε την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται 
να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά 
κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα 
των υπό προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου 
µας και συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών 
Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και 
τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην 
ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του 
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής 
διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 
-Ο Πίνακας ειδών του διαγωνισµού 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Α/Α 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

1 ΘΗΚΕΣ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΩΝ  
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ  

∆ΑΠΑΘ115 16.2.20 

 Αρχειοθήκη μεταλλική, διαστάσεων 490Χ490Χ90mm για αρχειοθέτηση κύβων 

παραφίνης χωρητικότητας τουλάχιστον 860 κασετών εγκλίσεως ιστολογικών 

παρασκευασμάτων. Να αποτελείται από 13 συρτάρια που  μπορούν να 

μετακινηθούν με μεταλλικούς οδηγούς. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, 

ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα / κλείσιμο του από το χρήστη . Η κάθε 

αρχειοθήκη να είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά με ειδική αντιοξειδωτική λευκή 

βαφή θερμικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαμο στους 200°C , για μεγαλύτερη 

αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά χημικά.  

  

2 ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΘ173 16.2.24                        

 Χάρτινες θήκες πλακιδίων (μάπες) των 20 θέσεων  με καπάκι και ειδικό 

περιθώριο καταγραφής στοιχείων του περιστατικού για αποθήκευση 

αντικειμενοφόρων πλακών. Οι θήκες πρέπει να διαθέτουν καπάκι με αρίθμηση. 

  

3 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 

∆ΑΕΡΓ318 16.2.206 

 Αρχειοθήκη μεταλλική διαστάσεων 490X490X140mm  χωρητικότητας έως 5000 

πλακιδίων. Να αποτελείται από 14 συρτάρια που  μπορούν να μετακινηθούν με 

μεταλλικούς οδηγούς. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε να 

διευκολύνεται το άνοιγμα / κλείσιμο του από το χρήστη . Η κάθε αρχειοθήκη να 

είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά με ειδική αντιοξειδωτική λευκή βαφή θερμικής 

επεξεργασίας σε ειδικό θάλαμο στους 200°C , για μεγαλύτερη αντοχή στα πιο 

γνωστά διαβρωτικά χημικά.  

  

4 ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

∆ΑΠΑΘ172 16.2.126 

 Πλαστικές κασετίνες - θήκες των 100 θέσεων με ειδικό περιθώριο καταγραφής   



στοιχείων του περιστατικού για αποθήκευση. 

5 ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

∆ΑΕΡΓ127  

 Πλαστικές κασετίνες - θήκες των 25 θέσεων με ειδικό περιθώριο καταγραφής 

στοιχείων του περιστατικού για αποθήκευση. 

  

6 ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ 24Χ50mm  ∆ΑΕΡΓ5                           16.2.157 

 Καλυπτρίδες από γυαλί “υψηλής διαφάνειας”, εξαιρετικής αντοχής, απόλυτα 

καθαρές, επίπεδες, σταθερού πάχους, συσκευασμένες  έως 100 τεμάχια, σε 

θήκη πλαστική που να εξασφαλίζει πλήρως το εύθραυστο υλικό, να κλείνει  με 

ενσωματωμένο καπάκι έτσι ώστε να διατηρείται το προϊόν καθαρό κατά το 

διάστημα της χρήσης του. Συμβατές με μηχάνημα αυτόματης επικάλυψης. 

  

7 ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ 22Χ22mm ∆ΑΕΡΓ6 16.2.156 

 Καλυπτρίδες από γυαλί “υψηλής διαφάνειας”, εξαιρετικής αντοχής, απόλυτα 

καθαρές, επίπεδες, σταθερού πάχους, συσκευασμένες έως 200 τεμάχια, σε θήκη 

πλαστική που να εξασφαλίζει πλήρως το εύθραυστο υλικό, να κλείνει με 

ενσωματωμένο καπάκι έτσι ώστε να εξασφαλίζει την καθαρότητα του προϊόντος 

κατά το διάστημα χρήσης. 

  

8 ΚΛΙΠΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ∆ΑΕΡΓ4  

 Κλιπς αλουμινίου για το σφράγισμα ασκών μονάδων αίματος, σε συσκευασία 

έως 1.000 τεμάχια 

  

9 ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΥΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΕ) ∆ΑΕΡΓ18                           14.3.7 

 Μη ηπαρινισμένοι μικροαιματοκρίτες γυάλινοι με μπλε ένδειξη στο ένα άκρο, 75 

mm. Σε συσκευασία κυλινδρική, πλαστική με καπάκι το οποίο να φέρει οπή 

εξόδου. Η συσκευασία να περιέχει έως 50 τεμάχια. 

  

10 ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 µl ∆ΑΕΡΓΑ13 16.2.28 

 Πλαστικοί κρίκοι εμβολιασμού αποστειρωμένοι των 10 μl συσκευασμένοι ανά 10   



– 20 τεμάχια, σε εύχρηστη συσκευασία.  

11 ΚΑΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 
ΕΓΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

∆ΑΕΡΓ133 16.2.204 

 Κασέτες πλαστικές λευκού χρώματος μιας χρήσεως για επεξεργασία και έγκλιση 

σε παραφίνη ιστολογικών παρασκευασμάτων, με ασφαλές κλείσιμο.  Ο χώρος 

αναγραφής των στοιχείων του περιστατικού να είναι ο μεγαλύτερος δυνατός.  Το 

καπάκι των κασετών να ανοίγει από μπροστά και ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει 

να διασφαλίζει τη μη διαγραφή των στοιχείων του παρασκευάσματος.  Σε 

συσκευασία έως 500τεμάχια.  

  

12 ΚΑΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 
ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ  

∆ΑΕΡΓ134 16.2.204 

 Πλαστικές κασέτες λευκού χρώματος, μιας χρήσης, για επεξεργασία και έγκλιση 

σε παραφίνη ιστολογικών παρασκευασμάτων, με ασφαλές κλείσιμο. Ο χώρος 

αναγραφής των στοιχείων του περιστατικού να είναι ο μεγαλύτερος δυνατός. Το 

καπάκι των κασετών να ανοίγει από μπροστά και ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει 

να διασφαλίζει τη μη διαγραφή των στοιχείων του περιστατικού. Σε συσκευασία 

έως 500 τεμαχίων  

  

13 ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ∆ΑΕΡΓ15 16.2.107 

 Λεπίδες μιας χρήσης, αρίστης ποιότητας, από ανοξείδωτο ατσάλι, που να 

εξασφαλίζουν το κόψιμο της τομής, χωρίς να τη χαράζουν, να τη τρίβουν, να τη 

σπάνε ή να δημιουργούν οποιαδήποτε μορφής φθορά. Να έχουν μεγάλη 

διάρκεια ζωής . Να φέρουν στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής.  

  

14 ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ  ∆ΑΕΡΓ-Γ15 16.2.14 

 Λεπίδες μιας χρήσης, αρίστης ποιότητας, από ανοξείδωτο ατσάλι, που να 

εξασφαλίζουν το κόψιμο της τομής, χωρίς να τη χαράζουν, να τη τρίβουν, να τη 

σπάνε ή να δημιουργούν οποιαδήποτε μορφής φθορά. Να έχουν μεγάλη 

διάρκεια ζωής . Να φέρουν στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής.  

  



15 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ  ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ml  

∆ΑΕΡΓ23 16.3.1.5 

 Πιπέτες παστέρ πλαστικές, μιας χρήσης, μη αποστειρωμένες, με ενδιάμεσες 

βαθμίδες έως 1 ml, μήκους 150  mm, από καλής ποιότητας πλαστικό, με 

τριχοειδές ρύγχος.  Σε μικρές συσκευασίες (έως 500 τεμάχια). 

  

16 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ  ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3ml  

∆ΑΕΡΓ86 16.3.1.15 

 Πιπέτες παστέρ πλαστικές, μιας χρήσης, μη αποστειρωμένες, με ενδιάμεσες 

βαθμίδες έως 3 ml, μήκους 150  mm, από καλής ποιότητας πλαστικό, με 

τριχοειδές ρύγχος.  Σε μικρές συσκευασίες (έως 500 τεμάχια). 

  

17 ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΡΥΓΧΗ (COMBI  TIPS)  
ΠΙΠΕΤΑΣ FINNPIPETTE 2,5ml  

∆ΑΠΑΘ86 16.2.42 

 Ρύγχη υπό μορφή σύριγγας για αυτόματη πιπέτα πολλαπλών διανομών 

επαναλαμβανόμενου και ρυθμιζόμενου όγκου. 

  

18 ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΡΥΓΧΗ (COMBI  TIPS)  
ΠΙΠΕΤΑΣ FINNPIPETTE 5ml  

∆ΑΕΡ159 16.2.23 

 Ρύγχη υπό μορφή σύριγγας για αυτόματη πιπέτα πολλαπλών διανομών 

επαναλαμβανόμενου και ρυθμιζόμενου όγκου. 

  

19 ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΡΥΓΧΗ (COMBI  TIPS)  
ΠΙΠΕΤΑΣ FINNPIPETTE 12,5ml 

∆ΑΕΡΓ160  

 Ρύγχη υπό μορφή σύριγγας για αυτόματη πιπέτα πολλαπλών διανομών 

επαναλαμβανόμενου και ρυθμιζόμενου όγκου. 

  

20 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ RIA  5ml, ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ  ∆ΑΠΑΘ156                       16.4.153                          

 Σωληνάρια πλαστικά διαστάσεων 75Χ13mm, διαφανή, κυλινδρικά, μη 

αποστειρωμένα, με στρόγγυλο πυθμένα, χωρίς χείλος, χωρίς πώμα. Να είναι 

απόλυτα συμβατά με τα προσφερόμενα πώματα για σωληνάρια RIA5ml. Σε 

  



συσκευασία έως 1.000 τεμάχια 

21 ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5ml  ∆ΑΕΡΓ25  

 Πώματα για σωληνάρια RIA 5 ml, διαστάσεων Φ12mm, πλαστικά, με εγκοπές, να 

παρέχουν ασφάλεια κατά το άνοιγμα / κλείσιμο του σωληναρίου. Να είναι 

απόλυτα συμβατά με τα προσφερόμενα σωληνάρια RIA5ml.   

  

22 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΚΩΝΙΚΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 15ml ∆ΑΠΑΘ158 16.2.187 

 Σωληνάρια κωνικά πλαστικά 15ml αποστειρωμένα, με βιδωτό πώμα 

βαθμονομημένα. Η βαθμονόμηση να είναι τυπωμένη με χρώμα για να 

εξασφαλίζεται η ακριβής και εύκολη ανάγνωση. Με χώρο αναγραφής στοιχείων 

περιστατικού.Σε συσκευασία έως 2.000 τεμάχια 

  

23 ΦΥΛΛΑ ΝΑΚΡΥΛ 50 ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΑΠΑΘ251  

 Να είναι λευκού χρώµατος ψεκασµένες µε υλικό για απαλοιφή της 
επιφανειακής τάσης των σταγόνων του αίµατος και του αντιδραστηρίου (να 
γίνεται διάλυση της σταγόνας µε την είσοδο αυτής στο χώρο αντίδρασης 
χωρίς καµία παρεµβολή). Να διαθέτουν δακτύλιο προστασίας για αποφυγή 
επιµόλυνσης παραπλήσιου δείγµατος. Να διαθέτει ικανοποιητικό χώρο 
αντίδρασης. Η συγκόλληση να επιτυγχάνεται ταχύτατα. Να µην είναι η 
επιφάνεια του υλικού γυαλιστερή, προκειµένου να είναι ξεκάθαρη η 
ανάγνωση του αποτελέσµατος της αντίδρασης.   

  

24 ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

∆ΑΕΡΓ-Β90 16.2.82 

 Να παρουσιάζουν µεγάλη ακρίβεια µέτρησης, να είναι κατάλληλες για 
φλεβικό και αγγειακό αίµα, να απαιτούν πολύ µικρή ποσότητα δείγµατος 
αίµατος 10µL, η πλήρωση των κυβεττών να στηρίζεται στο τριχοειδικό 
φαινόµενο, να περιέχουν αντιδραστήρια και να βασίζονται στη µέθοδο 
αζιδίου µεθαιµοσφαιρίνης.  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των κυβεττών πρέπει να συνάδουν µε τις κάτωθι 
τεχνικές προδιαγραφές του µετρητή αιµοσφαιρίνης. 
Να στηρίζεται στην φωτοµετρία οπτικής απορρόφησης. Να έχει εύκολο 
χειρισµό. Να έχει φάσµα µετρήσεων 0 -25,5 g/dL και να απεικονίζει τα 

  



αποτελέσµατα στις εξής µονάδες: g/dL, g/L, mmol/L. Να έχει ακρίβεια 
µέτρησης ίση ή µικρότερη του 2%. Να διαθέτει ειδική λειτουργία 
αυτοελέγχου η οποία θα πραγµατοποιείται αυτόµατα. Να συνοδεύεται από 
κυβέττα ελέγχου σταθερής τιµής για τον έλεγχο της ακρίβειας µέτρησης, 
όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο αλλά και δυνατότητα ελέγχου µέσω 
πρότυπων διαλυµάτων χαµηλής, µέσης και υψηλής συγκεντρώσεως. Να 
διαθέτει πολύ υψηλή ταχύτητα µε χρόνο µέτρησης µικρότερο απο 60sec. 
Να αναφερθεί ο χρόνος αυτός. Να διαθέτει φωτιζόµενη οθόνη για εύκολη 
χρήση και  αναγνώσιµα αποτελέσµατα. Να είναι φορητός, ελαφρύς. Να 
λειτουργεί µε τάση δικτύου (230V / 60HZ), είτε µε χρήση της 
ενσωµατωµένης επαναφορτιζόµενης µπαταρίας µε ικανό χρόνο αυτονοµίας.  
Να είναι βαθµονοµηµένος σύµφωνα µε κάποιο διεθνές πρότυπο.   

25 ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  9cm 

∆ΑΕΡΓΑ30  

 Τρυβλία πετρί πλαστικά, μιας χρήσης αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία, 

διαστάσεων 9cm, οπωσδήποτε συμβατά με το διαμοιραστή υλικών  του 

μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

  

26 ΤΡYΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  12cm ∆ΑΕΡΓ31 16.2.86 

 Τρυβλία πετρί πλαστικά, μιας χρήσης, διαστάσεων 12cm, οπωσδήποτε συμβατά 

με το διαμοιραστή υλικών του μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

  

27 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ (PARAFILM) ΣΕ ΡΟΛΑ 5Χ10m  ∆ΑΕΡΓ26 16.2.75 

 Parafilm διάφανη μεμβράνη για στεγανό πωματισμό διαφόρων σκευών / 

σωληναρίων, μη τοξική, μεγάλης διάρκειας ζωής, διαστάσεων  5 X10m 

τουλάχιστον σε ρολό.  

  

28.  ΡΥΓΧΗ  5-50µl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ∆ΑΕΡΓ143  

 Ρύγχη πλαστικά όγκου 5-50μl. Να εφαρμόζουν οπωσδήποτε στις αυτόματες 

πιπέτες που διαθέτει το νοσοκομείο. Σε συσκευασία έως 500 τεμάχια .    

  

29 ΡΥΓΧΗ  3 - 200µl  ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ    

 Ρύγχη, πλαστικά, όγκου 3-200μl. Να εφαρμόζουν οπωσδήποτε στις αυτόματες   



πιπέτες που διαθέτει το νοσοκομείο οίκων. Σε συσκευασία έως 500 τεμάχια   

30 ΡΥΓΧΗ  200 – 1000 µl  ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ  ∆ΑΕΡΓ36                      16.3.2.35 

 Ρύγχη  πλαστικά, όγκου 200-1000μl. Να εφαρμόζουν οπωσδήποτε στις 

αυτόματες πιπέτες που διαθέτει το νοσοκομείο. Σε συσκευασία έως 500 τεμάχια 

  

31 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 
20ml  

∆ΑΕΡΓ Α22 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 

 Ουρολογικές πιπέτες, 20 ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, 

πλαστικές, βαθμονομημένες έως 1/20 ml, με φίλτρο στο επιστόμιο. Η ατομική 

συσκευασία  να έχει εύχρηστο άνοιγμα.  

  

32 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ  ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΟΡΟΥ  ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ∆ΑΕΡΓ218 16.4.148 

 Ειδικά μικροσωληνάρια – κρυοφιαλίδια αποθήκευσης ορού, διαστάσεων 1-2ml, 

με ενσωματωμένο εσωτερικό πώμα, να έχουν ειδική διαφάνεια καταγραφής των 

στοιχείων του περιστατικού και να είναι αποστειρωμένα 

  

33 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ  ΥΥΣΤΥ001  

 Στυλεοί βαμβακοφόροι απλοί με ξύλινη ράβδο και βαμβακερή κορυφή 

συνολικού μήκους 15cm κατ’ελάχιστον.  Να είναι μη αποστειρωμένοι και μιας 

χρήσεως 

  

34 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΥΥΣΤΥ002 17.1.126 

 Στυλεοί βαμβακοφόροι με ξύλινη ράβδο και βαμβακερή κορυφή συνολικού 

μήκους 15cm κατ’ελάχιστον. Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσεως. Να 

προσφερθούν σε ατομική συσκευασία. 

  

35 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΑΕΡΓΓ63 17.1.155 

 Σκαρφιστήρες αυτόµατοι αποστειρωµένοι µίας χρήσης 21G ή 25G ή 28G. Να   



διαθέτουν ακίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το βάθος εκτόξευσης της ακίδας να 
παρέχει ασφαλές και ανώδυνο τρύπηµα. Να διαθέτουν προστατευτικό κάλυµµα, 
το οποίο να αφαιρείται εύκολα. Η ακίδα να επανέρχεται στο εσωτερικό του 
συστήµατος για αποφυγή τραυµατισµών και ασφαλή απόρριψη.  

36 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΑΕΡΓ130 8.2.9 

 Σπάτουλες για λήψη κολπικού, εξωτραχηλικού, ενδοτραχηλικού δείγµατος από 
καλής ποιότητας  ξύλο, που να µη βγάζει «σκλήθρες» 

  

37 ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ml 

∆ΑΕΡΓ 19  

 Πιπέτες Pasteur πλαστικές µιας χρήσης αποστειρωµένες σε συσκευασία ανά µία   

38 ΚΟΛΛΑ ΕΜΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ ∆ΑΕΡΓ 278  

 Να ψύχει το δείγµα στον κρυοστάτη. Να είναι φιαλίδιο των 100ml.    

39 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΑΠΑΘ Α47  

 Οι λεπίδες στείρας σύνδεσης θα πρέπει να είναι συµβατές µε τη συσκευή άσηπτης 
συγκόλλησης TSCPII του Τµήµατος Αιµοδοσίας. Να έχουν δυνατότητα 
συγκόλλησης σωλήνων µεγάλου εύρους διαµέτρου (εσωτ 2,9-3,1mm και εξωτ. 
3,9-4,5mm). Οι λεπίδες να συσκευάζονται σε κασέτες για να τοποθετούνται  χωρίς 
ο χρήστης να έρχεται σε επαφή µαζί τους. Να απορρίπτονται χωρίς επαφή µε το 
χρήστη (αυτόµατα). Οι λεπίδες να είναι µίας χρήσης.  

  

40 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ100 16.2.225 

 Θήκες πλαστικές 100 αριθμημένων θέσεων, βαθιάς καταψύξεως (-80 βαθμοί 

Κελσίου), διαστάσεων 14Χ14cm,. Για αποθήκευση κρυοφιαλιδίων διαστάσεων 1 

– 2 ml.  

  

 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει απαραίτητα, να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους και δείγµατα (τουλάχιστον ενός), µε εξαίρεση δείγµατα τα οποία λόγω της 
φύσης τους ή της αξίας δεν µπορούν να σταλούν. Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης, να κατατεθεί σχετικό έγγραφο περί µη δυνατότητας αποστολής. 

2. Τα είδη να διαθέτουν ένδειξη CE MARK                                                                                                                                                
3. Η ηµεροµηνία λήξεως των προϊόντων να είναι άνω των δύο ετών.  
4. Υπεύθυνη δήλωση οπού θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανοµής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά) 
5. Να κατατίθενται για κάθε προσφερόµενο είδος, σχετικό µε την κατηγορία του, πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε την οδηγία 93/42ΕΟΚ                                                                                                                                                 
6. Κάθε προσφερόµενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για την χρησιµοποίηση του µε πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του 

κατασκευαστή (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παρατήµατος Ι της υπ.αρ. ∆Υ8δ/ Γ.Π. οικ 130648- ΦΕΚ2198/Β/02-10-09) 
7. Η προµηθεύτρια εταιρεία εφόσον δεν ταυτίζεται µε τον κατασκευαστή του είδους θα πρέπει να τηρεί τις αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύµφωνα µε την αρ. ∆Υ8δ/ΓΠ.οικ/1348/16-1-04 (ΦΕΚ 32Β) και να καταθέσει προς τούτο σχετική βεβαίωση. 
8. Η παράδοση των ειδών να πραγµατοποιείται εντός (5) πέντε εργάσιµων ηµερών από την παραγγελία του αρµόδιου διαχειριστικού τµήµατος και σύµφωνα µε τα δείγµατα που θα 

προσκοµιστούν στον διαγωνισµό. 
9. Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγµατα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
10. Οι συµµετέχοντες να αναγράφουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους τον αριθµό ΕΚΑΠΤΥ έκαστου είδους.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 
Π.Τ. Ή 
ΤΙΜΗ 
ΑΠΌ 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ ΦΠΑ 

1 

ΘΗΚΕΣ 14 
ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ∆ΑΠΑΘ115   ΤΕΜ 16.2.20 86,0000 24% 

2 

ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΘ173   ΤΕΜ 16.2.24 1,8500 24% 

3 

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 14 
ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ∆ΑΕΡΓ318   TEM 16.2.206 78,5000 24% 

4 

ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ-
ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 100 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ ∆ΑΠΑΘ172   TEM 16.2.126 2,7900 24% 

5 

ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ               
(ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ) 25 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ∆ΑΕΡΓ127   TEM   1,8000 24% 

6 
ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ          

24Χ50 mm ∆ΑΕΡΓ5   ΤΕΜ 16.2.157 0,0095 24% 

7 
ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ          

22Χ22 mm ∆ΑΕΡΓ6   ΤΕΜ 16.2.156 0,0085 24% 

8 
ΚΛΙΠΣ ΑΣΚΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ∆ΑΕΡΓ4   ΤΕΜ   0,0280 24% 

9 

ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ 
ΓΥΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΕ) ∆ΑΕΡΓ18   ΤΕΜ 14.3.7 0,0080 24% 

10 

ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10 

µl ∆ΑΕΡΓΑ13   ΤΕΜ 16.2.28 0,0150 24% 

11 

ΚΑΣΣΕΤΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΑΕΡΓ133   ΤΕΜ 16.2.204 0,0370 24% 



12 

ΚΑΣΣΕΤΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 
ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ∆ΑΕΡΓ134   ΤΕΜ 16.2.204 0,0370 24% 

13 

ΛΑΜΕΣ 
ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ 
ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ∆ΑΕΡΓ15   TEM 16.2.107 1,5500 24% 

14 

ΛΑΜΕΣ 
ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ 
ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 

∆ΑΕΡΓ-
Γ15   TEM 16.2.14 1,5500 24% 

15 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΟΥΑΡ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

1ml  ∆ΑΕΡΓ23   ΤΕΜ 16.3.1.5 0,0080 24% 

16 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΟΥΑΡ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

3ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 
500 ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΑΕΡΓ86   ΤΕΜ 16.3.1.15 0,0078 24% 

17 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ 
COMBI-TIPS ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 
2,5ml ∆ΑΠΑΘ86   ΤΕΜ 16.2.42 0,7330 24% 

18 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ 
COMBI-TIPS ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 5ml ∆ΑΕΡΓ159   ΤΕΜ 16.2.23 0,7330 24% 

19 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ 
COMBI-TIPS ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

12,5ml ∆ΑΕΡΓ160   ΤΕΜ   0,8800 24% 

20 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ RIA ΧΩΡΙΣ 
ΠΩΜΑ 5ml (75Χ13mm) ∆ΑΠΑΘ156   TEM 16.4.153 0,0079 24% 

21 
ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5ml ∆ΑΕΡΓ25   ΤΕΜ   0,0050 24% 

22 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΩΝΙΚΑ 15ml ∆ΑΠΑΘ158   TEM 16.2.187 0,1200 24% 

23 

ΦΥΛΛΑ ΝΑΚΡΥΛ 50 
ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΑΠΑΘ251   ΦΥΛΛΑ   0,7175 24% 

24 

ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ.Χ. ∆ΑΕΡΓΒ90   ΤΜΧ 16.2.82 0,4700 24% 



25 

ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 9ΕΚ. ∆ΑΕΡΓΑ30   TEM   0,0686 24% 

26 

ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ∆ΙΑΣΤ. 
12ΕΚ. ∆ΑΕΡΓ31   TEM 16.2.86 0,2340 24% 

27 
ΧΑΡΤΙ ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ 
ΡΟΛΛΑ 5Χ10m .  ∆ΑΕΡΓ26   TEM 16.2.75 5,0400 24% 

28 
ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΠΙΠΕΤΕΣ  5-50µl  ∆ΑΕΡΓ143   TEM   0,0500 24% 

29 
ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΠΙΠΕΤΕΣ  3-200µl  ∆ΑΕΡΓ27   TEM   0,0028 24% 

30 
ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΠΙΠΕΤΕΣ  200-1000µl ∆ΑΕΡΓ36   TEM 16.3.2.35 0,0400 24% 

31 

ΠΙΠΕΤΤΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 20ml ∆ΑΕΡΓΑ22   ΤΕΜ   0,2600 24% 

32 

ΚΡΥΟΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 
ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΟΡΟΥ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΩΜΑ ∆ΑΕΡΓ 218   ΤΕΜ 16.4.148 0,1100 24% 

33 

ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΥΥΣΤΥ 
001   ΤΕΜ   0,0036 24% 

34 

ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΥΥΣΤΥ 
002   ΤΕΜ 17.1.126 0,0190 24% 

35 

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΑΕΡΓ Γ63   ΤΕΜ 17.1.155 0,0990 24% 

36 
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΑΕΡΓ 130   ΤΕΜ 8.2.9 0,0100 24% 

37 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΟΥΑΡ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

1ML ∆ΑΕΡΓ 19   ΤΕΜ 0,0184 24% 

38 

ΚΟΛΛΑ ΕΜΠΕ∆ΩΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ ∆ΑΕΡΓ278   ΤΕΜ   7,0000 24% 

39 

ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΑΣΗΠΤΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΑΥΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

∆ΑΠΑΘ 
Α47   ΤΕΜ   4,1000 24% 

40 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ 
ΚΡΥΟΦΙΑΛΙ∆ΙΩΝ 100 

ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 100   ΤΕΜ 16.2.225 2,3500 24% 

                
 


