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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1

Αντικειμενοφόρες πλάκες θετικά φορτισμένες , 

τροχισμένες 90o, διαστάσεων 25χ75χ1.0 mm 

με λευκή κεραμική επικάλυψη στο ένα άκρο, 

για ανεξίτηλη γραφή στοιχείων δείγματος . Να 

είναι κατάλληλες για τεχνικές 

ανοσοϊίστοχημείας σε τομές παραφίνης και 

τεχνικές που απαιτούν θερμική αποκάλυψη 

επιτόπων (HIER).Να διαθέτουν σήμανση CE 

και πιστοποίηση  IVD. 

12000 0,1300 1560,00 374,40 1.934,40

2

Αντικειμενοφόρες πλάκες, διπλοτροχισμένες 

45ο διαστάσεων  25X75χ1.0mm με κομμένες 

γωνίες .Το ένα άκρο να είναι καλυμμένο με 

κεραμική  ουσία λευκού χρώματος για 

ανεξίτηλη γραφή στοιχείων δείγματος .Με 

κομμένες τις γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια 

κατά τον χειρισμό .Να διαθέτουν σήμανση CE 

και πιστοποίηση IVD,

35000 0,0500 1750,00 420,00 2.170,00

3
Αντικειμενοφόρες πλάκες   τεχνικής υγρής 

φάσης με κυκλική οριοθέτηση 
300 0,2000 60,00 14,40 74,40

4

Αρχειοθήκες αντικειμενοφόρων πλακών 

(76χ26) μεταλλικές  14 συρταριών 

διαστάσεων490χ490χ140mm για   αρχειθέτηση 

5000 αντικειμενοφόρων πλακών  , με 

δυνατότητα σχηματισμού στήλης 

10 98,0000 980,00 235,20 1.215,20

5

Αρχειοθήκες κασετών έγκλεισης ιστών 

μεταλλικές των 14 συρταριών διαστάσεων 

490χ490χ90(mm) για αρχειθέτηση 850 

κασετών , με δυνατότητα σχηματισμού στήλης 

10 98,0000 980,00 235,20 1.215,20

6
Βαμβακοφόροι στυλεοί αποστειρωμένοι, ανά 

τεμάχιο και κατά μονάδα, μίας χρήσης 
5000 0,2100 1050,00 252,00 1.302,00

7
Βελόνες διάνοιξης ασκών αίματος χωρίς 

σωληνάριο 
3800 0,2100 798,00 191,52 989,52

8
Διηθητικό χαρτί μεγάλης διηθητικής ικανότητας 

39x39cm
3000 0,0550 165,00 39,60 204,60

9

Δοχεία 5lit- Aπόρριψης αιμηρών αντικειμένων (  

βελονών-νυστεριών-συριγγών, ) .Να  είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο ΦΕΚ 1537/8-5-2012  

Τβ΄.Παράρτημα Ι Παρ 1.2(1.2.5-1.2.6)  

3100 0,8500 2635,00 632,40 3.267,40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                           

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Να φέρουν σήμανση CE και IVD  όπου απαιτείται . Να είναι κατασκευασμένα   από αρίστης ποιότητας υλικά ώστε να εξασφαλίζεται   

απόλυτη σταθερότητα σχήματος, ανθεκτικότητα σε διακυμάνσεις θερμοκρασιών (-20oC ΄΄εως 100oC) και μικροκύματα και να 

παραμένουν αναλοίωτα σε επαφή τους με χημικές ουσίες. Να ανταποκρίνονται απολύτως στις ζητούμενες διαστάσεις ή όγκο και να 

είναι εργονομικά. Όσα διαθέτουν κάλυμμα ή πώμα, αυτά να εφαρμόζουν με ασφάλεια και εύκολα.  

AΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΣΑ EIΔΗ ΖΗΤΗΘΕΙ , από στέλεχος (Ιατρό ή Τεχνολόγο) του  

τμήματος που τα χρησιμοποιεί. Ειδικότερα: Τα πλαστικά υλικά να είναι από χονδρό, αυθραυστο πλαστικό που να μην  επηρεάζεται 

από χημικές ουσίες. Τα υλικά από χαρτόνι να είναι από χονδρό , άκαμπτο υλικό που να μην επηρεάζεται από την επαφή με νερό και 

χημικές ουσίες. Τα γυάλινα να είναι διαφανή, να μην επηρεάζονται από εναλλαγές θερμοκρασιών   και επαφή  με  χημικές ουσίες .

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
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Δοχεία ιστολογικών παρασκευασμάτων::1L 

από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και με καπάκι 

ασφαλείας το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα 

και ερμητικό κλείσιμο ώστε να αποκλείουν την 

διαρροή υγρών και ατμών  

300 0,5800 174,00 41,76 215,76

11

Δοχεία ιστολογικών παρασκευασμάτων::2,5L , 

από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και με καπάκι 

ασφαλείας το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα 

και ερμητικό κλείσιμο ώστε να αποκλείουν την 

διαρροή υγρών και ατμών  

250 1,5000 375,00 90,00 465,00

12

Δοχεία ιστολογικών παρασκευασμάτων::0,5L , 

από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και με καπάκι 

ασφαλείας το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα 

και ερμητικό κλείσιμο ώστε να αποκλείουν την 

διαρροή υγρών και ατμών  

400 0,5300 212,00 50,88 262,88

13

Δοχεία ιστολογικών παρασκευασμάτων: 200 

έως 250 ml,   από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, 

και με καπάκι ασφαλείας το οποίο να έχει 

πρακτικό άνοιγμα και ερμητικό κλείσιμο ώστε 

να αποκλείουν την διαρροή υγρών και ατμών  

350 0,3200 112,00 26,88 138,88

14

Δοχεία ιστολογικών παρασκευασμάτων::5L 

από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, και με καπάκι 

ασφαλείας το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα 

και ερμητικό κλείσιμο ώστε να αποκλείουν την 

διαρροή υγρών και ατμών  

200 2,0000 400,00 96,00 496,00

15
Χάρτινες θήκες για κρυοφιαλίδια 100 θέσεων 

120 2,9000 348,00 83,52 431,52

16

Θήκες μεταφοράς αντικειμενοφόρων πλακών 

(76X26mm), πλαστικές 25 θέσεων. Να είναι 

από υλικό άθραυστο, να μην μεταβάλλεται το 

σχήμα τους μετά από πίεση, να μη 

διαβρώνονται από χημικές ουσίες και να είναι 

ανθεκτικές σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες  

(βαθεία κατάψυξη -20C )

100 2,4000 240,00 57,60 297,60

17

Θήκες μεταφοράς αντικειμενοφόρων πλακών 

76X26  (mm), πλαστικές 50 θέσεων. Να είναι 

από υλικό άθραυστο, να μην μεταβάλλεται το 

σχήμα τους μετά από πίεση, να μη 

διαβρώνονται από χημικές ουσίες και να είναι 

ανθεκτικές σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες  

(βαθεία κατάψυξη) έως και -20C 

80 4,2000 336,00 80,64 416,64

18

Θήκες μεταφοράς αντικειμενοφόρων πλακών 

πλαστικές 5 θέσεων από υψηλής ποιότητας 

πλαστικό υλικό, με υποδοχές για τοποθέτηση 

πλακιδίων και καπάκι που ασφαλίζει.

400 0,3000 120,00 28,80 148,80

19

Θήκες μεταφοράς αντικειμενοφόρων πλακών, 

χάρτινες 2 θέσεων από σκληρό και άκαμπτο 

χαρτόνι  

250 0,3500 87,50 21,00 108,50

20

Καλυπτρίδες 24x24(mm)από λεπτό απόλυτα 

καθαρό ανθεκτικό γυαλί εύκολα επικολλόμενες 30000 0,0250 750,00 180,00 930,00

21

Καλυπτρίδες 24χ50 mm  και πάχους 0,13-0,17 

mm  κατασκευασμένες από γυαλί υψηλής 

διαφάνειας , καθαρότητας ελαστικότητας και 

αντοχής , με ειδικό διαχωριστικό παράγοντα 

που αποτρέπει την μεταξύ τους συγκόλληση 

.Ειδικές για ασφαλή χρήση και σε μηχανήματα 

αυτόματης επικάλυψης .Να διαθέτουν σήμανση  

CE και πιστοποίηση IVD

34000 0,0440 1496,00 359,04 1.855,04
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Κασσέτες έγκλεισης ιστών  διαφόρων 

χρωμάτων , διάτρητες  με  εσμυρισμένα   

πλαινά, αποσπώμενο κάλυμμα , που να ανοίγει 

από την πίσω πλευρά της κασέτας και γωνία 

επιφάνειας αναγραφής 30ο .Το καπάκι να 

εφαρμόζει με πλήρη ασφάλεια  

15000 0,0440 660,00 158,40 818,40

23

Κρικοφόροι καλλιεργιών μίας χρήσεως 

αποστειρωμένοι των 10λ σε συσκευασία των10 

τεμ 

50000 0,0190 950,00 228,00 1.178,00

24
Κυβέτες για αιμοσφαιρινόμετρο τύπου HB 301

1800 0,5800 1044,00 250,56 1.294,56

25
Κυβέτες για αιμοσφαιρινόμετρο τύπου HB 201

1750 0,9600 1680,00 403,20 2.083,20

26
Κυβέτες για αιμοσφαιρινόμετρο τύπου E.K.F

1800 0,6000 1080,00 259,20 1.339,20

27 Λάμες νυστεριών Νο 23 2500 0,3000 750,00 180,00 930,00

28 Λάμες νυστεριών Νο 24 2500 0,3000 750,00 180,00 930,00

29

Μάπες αντικειμενοφόρων πλακών (76Χ26mm) 

από χαρτόνι, με ενσωματωμένες υποδοχές 

τοποθέτησης 20 πλακιδίων, με 2 πλαϊνά 

καλύμματα που να ανοίγουν εύκολα και 

πλήρως σε (180ο)  να συνδεόνται με τη βάση 

με αδιαβοχοποιημένη κολλητική ταινία η οποία 

νε είναι σταθερή και να μην ξεκολάει κατά τη 

χρήση και να μην επικαλύπτει τις  υποδοχές 

των πλακιδίων και  να παραμένουν σταθερές 

όταν είναι ανοιχτές ή κλειστές

200 3,6000 720,00 172,80 892,80

30

Μάπες αντικειμενοφόρων πλακών (76Χ26mm) 

πλαστικές, με ενσωματωμένες υποδοχές 

τοποθέτησης 20 πλακιδίων, με 2 πλαϊνά 

διαφανή καλύμματα που να ανοίγουν εύκολα 

ως 180ο.Να είναι από υλικό άθραυστο, να 

πλένονται εύκολα, να μη μεταβάλλεται το 

σχήμα τους μετά απο πίεση,να μη 

διαβρώνονται από χημικές ουσίες και να είναι 

ανθεκτικές σε χαμηλές και υψηλές 

θερμοκρασίες (κατάψυξη-επωαστικός 

κλίβανος) 

150 4,0000 600,00 144,00 744,00

31

Μαχαιράκια   μικροτόμου με γωνία κοπής 35ο 

διαστάσεων  ανοξείδωτα  (stainless steel) , 

καταλλήλα για  τομές κρυοστάτη (frozen tissue 

) .Να διαθέτουν CE .

100 1,7700 177,00 42,48 219,48

32

Μαχαιράκια   μικροτόμου με γωνία κοπής 35ο  

ανοξείδωτα με επικάλυψη λευκόχρυσου και 

ρητίνης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

κατάλληλα για extra λεπτές τομές παραφίνης 

για μαλακούς έως πολύ σκληρούς ιστούς .Να 

διαθέτουν CE ,IVD .

2500 1,9000 4750,00 1140,00 5.890,00

33 Μικροαιματοκρίτες Ηπαρινισμένοι 17000 0,0130 221,00 53,04 274,04

34 Παραφιλμ σε ρολλό διαστάσεων  (15x5cm) 70 7,0000 490,00 117,60 607,60

35

Πιπέτες  1ml πλαστικές αποστειρωμένες μίας 

χρήσης,  με προστατευτικό φίλτρο , με ενδείξεις 

που δεν επηρεάζονται από την θερμοκρασία 

και τις περισσότερες χημικές ουσίες 

1000 0,0733 73,30 17,59 90,89

36

Πιπέτες 10ml πλαστικές αποστειρωμένες μίας 

χρήσης,  με προστατευτικό φίλτρο , με ενδείξεις 

που δεν επηρεάζονται  από την θερμοκρασία 

και τις περισσότερες χημικές ουσίες 

1600 0,1200 192,00 46,08 238,08

37

Πιπέτες 5ml πλαστικές αποστειρωμένες μίας 

χρήσης,  με προστατευτικό φίλτρο , με ενδείξεις 

που δεν επηρεάζονται από την θερμοκρασία 

και τις περισσότερες χημικές ουσίες  

1300 0,0948 123,24 29,58 152,82
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Πλάκες γαλακτόχρωμες  με  5 x 12  βυθίσματα  

για χαρακτηρισμό ομάδων αίματος 1500 2,2000 3300,00 792,00 4.092,00

39
Πλάκες μικροτιτλοποίησης με 96 βυθίσματα και 

επίπεδο πυθμένα 
800 0,3800 304,00 72,96 376,96

40

Ποτήρια ουροκαλλιεργιών 120 ml 

αποστειρωμένα,με ογκομετρικές ενδείξεις και 

βιδωτό καπάκι ασφαλείας  

25000 0,0840 2100,00 504,00 2.604,00

41

Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρo,  μιας χρήσης, 

σε κουτί (rack), με πλήρη εφαρμογή  και 

απόλυτα σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα για 

αυτόματες  πιπέτες Gilson είτε  Fine pipete με 

απόρριψη ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

0,5 -30μl

5000 0,0650 325,00 78,00 403,00

42

Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, μιας χρήσης, 

σε κουτί (rack), με πλήρη εφαρμογή  και 

απόλυτα σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα για 

αυτόματες  πιπέτες Gilson είτε  Fine pipete με 

απόρριψη ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

0,2 -10μl

500 0,0600 30,00 7,20 37,20

43

Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, μιας χρήσης, 

σε κουτί (rack), με πλήρη εφαρμογή  και 

απόλυτα σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα για 

αυτόματες  πιπέτες Gilson είτε  Fine pipete με 

απόρριψη ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

0,5 -20μl

2000 0,0650 130,00 31,20 161,20

44

Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, μιας χρήσης, 

σε κουτί (rack), με πλήρη εφαρμογή  και 

απόλυτα σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα για 

αυτόματες  πιπέτες Gilson είτε  Fine pipete με 

απόρριψη ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

100-1000μl

8000 0,0650 520,00 124,80 644,80

45

Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο, μιας χρήσης, 

σε κουτί (rack), με πλήρη εφαρμογή  και 

απόλυτα σωστή λήψη όγκου,  κατάλληλα για 

αυτόματες  πιπέτες Gilson  είτε   Fine pipete με 

απόρριψη ρύγχους , ρυθμιζόμενου όγκου         

5-300μl

2000 0,0650 130,00 31,20 161,20

46

Ρύγχη αυτόματης πιπέτας Finnpipette (20-

200μl) κίτρινα Η εφαρμογή στις πιπέτες να είναι 

σταθερή, να μην επιτρέπουν την είσοδο αέρα 

που μεταβάλλει τον ρυθμιζόμενο όγκο και να 

μην κατακρατούν υγρά στα τοιχώματα. 

12000 0,0650 780,00 187,20 967,20

47

Ρύγχη αυτόματης πιπέτας Finnpipette (200-

1000μl) μπλέ Η εφαρμογή στις πιπέτες να είναι 

σταθερή, να μην επιτρέπουν την είσοδο αέρα 

που μεταβάλλει τον ρυθμιζόμενο όγκο και να 

μην κατακρατούν υγρά στα τοιχώματα. 

10000 0,0052 52,00 12,48 64,48

48

Ρύγχη αυτόματης πιπέτας Finnpipette (5-40μl) 

λευκά Η εφαρμογή στις πιπέτες να είναι 

σταθερή, να μην επιτρέπουν την είσοδο αέρα 

που μεταβάλλει τον ρυθμιζόμενο όγκο και να 

μην κατακρατούν υγρά στα τοιχώματα. 

5000 0,0052 26,00 6,24 32,24

49
Ρύγχη αυτόματης πιπέτας Nichiro 

ρυθμιζόμενου όγκου 10-100 μl
1500 0,0500 75,00 18,00 93,00

50
Ρύγχη αυτόματης πιπέτας plus sed 

10μl,25μl,50μl.
1000 0,0500 50,00 12,00 62,00

51
Ρύγχη για δοσιμετρική πιπέτα πολλαπλών 

ρίψεων Eppendorf 0,5 ml
1000 0,0500 50,00 12,00 62,00

52
Ρύγχη για δοσιμετρική πιπέτα πολλαπλών 

ρίψεων Finpipette 0,5 ml
1000 0,0500 50,00 12,00 62,00
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Ρύγχη λευκά μιας χρήσης σε rack B78 για 

αυτόματες πιπέτες Finnpipette , ρυθμιζόμενου 

όγκου 0,5-5ml

3000 0,0052 15,60 3,74 19,34

54

Σιφώνια Paster 3ml πλαστικά μιας χρήσης με 

επαρκή διατομή σωλήνα για την εισρόφηση -

μεταφορά ημίρευστων (π.χ. πτυέλων ) υγρών 
110000 0,0160 1760,00 422,40 2.182,40

55
Σκαρφιστήρες ενηλίκων με ειδική ασφάλεια 

βελόνας (στοπ )  και πλαστική επικάλυψη 8000 0,0840 672,00 161,28 833,28

56

Σωληνάρια Coombs πλαστικά διαφανή 5 ml , 

μα αποστειρωμένα χωρίς χείλος με στρογγυλό 

πυθμένα 12χ75mm

60000 0,0095 570,00 136,80 706,80

57
Σωληνάρια γενικής ούρων παιδιατρικά 

ελαχίστου όγκου 1,5ml 
500 0,0400 20,00 4,80 24,80

58

Σωληνάρια για PCR, τύπου eppendorf(safe 

lock) 0,2ml,DNA -Dnase-/Rnase -/PCR inhibiter 

-Free, με επίπεδο καπάκι 

10000 0,0300 300,00 72,00 372,00

59

Σωληνάρια γυάλινα (Wasserman)των 9ml, μη 

αποστειρωμένα, με στρογγυλό πυθμένα , 

διαφανή, διαμέτρου 1,5cm , με χείλος

3000 0,0300 90,00 21,60 111,60

60

Σωληνάρια κυλινδρικά , με επίπεδη βάση, 

χωρητικότητας 2 ml με αποσπώμενο βιδωτό 

πώμα (screw cup)

5000 0,0765 382,50 91,80 474,30

61

Σωληνάρια με βιδωτό πώμα αποστειρωμένα 

ανά τεμάχιο , με στρογγυλό πυθμένα , διαφανή, 

διαμέτρου 1,5cm χωρητικότητας 10ml 
10000 0,0765 765,00 183,60 948,60

62

Σωληνάρια πλαστικά (Wasserman)των 9ml, μη 

αποστειρωμένα, με στρογγυλό πυθμένα , 

διαφανή, διαμέτρου 1,5cm , με 

χείλος(αποθήκευσης ορού)

30000 0,0300 900,00 216,00 1.116,00

63

Σωληνάρια πλαστικά, διαφανή 12ml, χωρίς 

χείλος με κωνικό πυθμένα  διαμέτρου 1,5cm 

για γενικές ούρων , ανθεκτικά κατά την 

φυγοκέντρηση 

30000 0,0205 615,00 147,60 762,60

64
Σωληνάρια τύπου eppendorf (safe lock) 1,5 ml 

9000 0,2700 2430,00 583,20 3.013,20

65
Σωληνάρια τύπου eppendorf (safe lock) 2,0 ml 

10000 0,0272 272,00 65,28 337,28

66

Σωληνάρια τύπου Falcon των 15 ml, 

αποστειρωμένα και βαθμονομημένα (βιδωτό 

πώμα και κωνικός πυθμένας)

1000 0,1300 130,00 31,20 161,20

67

Σωληνάρια τύπου Falcon των 50 ml, 

αποστειρωμένα και βαθμονομημένα (βιδωτό 

πώμα και κωνικός πυθμένας)

1000 0,1300 130,00 31,20 161,20

68
Τριβλία πετρί στρογγυλά 9 cm αποστειρωμένα 

5000 0,0502 251,00 60,24 311,24

69
Φίλτρα γενικής κυττραρολογίας τεχνικής υγρής 

φάσης 
100 7,2000 720,00 172,80 892,80

70 Φίλτρα για Pap test τεχνικής υγρής φάσης 80 7,2000 576,00 138,24 714,24

71 Σφουγγαράκια βιοψιών 20000 0,0110 220,00 52,80 272,80
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