
 

 

Πξνο: ΟΣ Πεηξαηά                                                                                                                11/9/2017 

Υπ' όςηλ: Καο Πξνέδξνπ, Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πξόηαζε δηαρείξηζεο απνβιήησλ Οδνληηάηξσλ-κειώλ ΟΣ Πεηξαηά 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Η εηαηξία καο, πξσηνπόξνο ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από κηθξνύο παξαγσγνύο θαη 
πξνεξρόκελε από ηνλ νδνληηαηξηθό θόζκν, επηζπκεί λα παξνπζηάζεη έλα κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ 
παξαγόκελσλ απνβιήησλ ζηα νδνληηαηξεία ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ ζαο πην επέιηθην θαη πην 
πξνζηηό.  
Επηζπκνύκε λα δώζνπκε κηα επέιηθηε ιύζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο πξνθεηκέλνπ θαη λα γίλεηαη ν 
δηαρσξηζκόο ησλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε κέζα ζηα ηαηξεία. 
Η πξνζθνξά ηζρύεη γηα ηελ ζύκβαζε έσο 500 κειώλ, όπσο από έγγξαθν ηνπ ΟΣΠ δεηήζεθε, ελώ ν 
ειάρηζηνο απαηηνύκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ πνπ δεηά ε εηαηξία καο είλαη νη 250. 
Η πξόηαζε πνπ θάλνπκε ζηα κέιε ηνπ ΟΣΠ είλαη ε θάησζη: 

1. Δηαρείξηζε κόλν αηρκεξώλ απνβιήησλ, ακαιγάκαηνο, αθηηλνινγηθώλ πγξώλ (αλ ππάξρνπλ) 
θαη ησλ αηκαηεξώλ κε αηρκεξώλ. 

2. Παξνρή 1 ζπζθεπαζίαο ηύπνπ Hospital box κεληαίσο, γηα απνθνκηδή κε αηρκεξώλ 
απνβιήησλ αιιά θαη θπηίσλ αηρκεξώλ όηαλ είλαη πιήξε θαη έρνπλ θιείζεη κε κόληκν 
θιείζηκν. 

3. Παξνρή ζπζθεπαζίαο αηρκεξώλ (1 γηα θάζε δίκελν) 
4. Παξνρή ζπζθεπαζίαο ακαιγάκαηνο. 
5. Παξνρή 2 κπηηνληώλ 10 ιίηξσλ (έλα γηα θάζε είδνο αθηηλνινγηθώλ πγξώλ αλ πθίζηαληαη 

ηέηνηα) 
Μήλεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείνπ: Τν ηαηξείν ζεσξείηαη όηη ιεηηνπξγεί 12 κήλεο εηεζίσο. 
Εηήζην θόζηνο δηαρείξηζεο 260,00€+ΦΠΑ 24% εμνθινύκελν ζε 5 άηνθεο δόζεηο. 
Πεξηιακβάλνληαη έσο 12 επηζθέςεηο απνθνκηδήο απνβιήησλ, ελώ ηα απνθνκηδόκελα θηιά ζα 
ηηκνινγνύληαη ρσξηζηά ζε κεληαία βάζε. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ηαηξείν παξακέλεη θιεηζηό ζε θάπνηεο πεξηόδνπο  όπσο 
Φξηζηνύγελλα ή Πάζρα θαη δελ γίλνληαη απνθνκηδέο, (ιεηηνπξγία άλσ ησλ 9 κελώλ) ην 
θόζηνο δηακνξθώλεηαη ζηα 230,00€+ΦΠΑ 24% πάληα εμνθινύκελν ζε 5 άηνθεο δόζεηο. 
Γηα 9 επηζθέςεηο εηεζίσο ην θόζηνο δηακνξθώλεηαη ζηα 200,00€ εηεζίσο ζε 5 άηνθεο δόζεηο. 

Έμηξα ραξηνθηβώηην (αλ κεηαμύ δπν απνθνκηδώλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεύηεξν ιόγσ θόξηνπ 
εξγαζίαο): 2,00 €+ΦΠΑ 24% + ην βάξνο ησλ απνβιήησλ Φ 1,70 €/θηιό+ΦΠΑ 24% πνπ ζα 
πεξηέρεη ην δεύηεξν θνπηί.Απνθνκηδή ακαιγάκαηνο κηα θνξά εηεζίσο κε ζηαζεξό θόζηνο 20,00 
€+ΦΠΑ 24%,κε παξνρή ηεο ζπζθεπαζίαο ζηελ ηηκή. 

              Δηαρείξηζε αθηηλνινγηθώλ κε θόζηνο 1,00 €/θηιό+ΦΠΑ 24% +θόζηνο κπηηνληώλ 6,00  
              €+ΦΠΑ 24% ηα δπν (γηα δηαρσξηζκό εκθαληζηηθώλ από ζηεξεσηηθά). 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε έλα κήλα από ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ε εμόθιεζε ηεο 
απνθνκηδήο ακαιγάκαηνο θαη ελδερόκελσλ αθηηλνινγηθώλ πγξώλ, άπαμ εηεζίσο. 

 



 

 

Οη αλσηέξσ ηηκέο ηζρύνπλ γηα εηήζηεο ζπκβάζεηο ελώ γηα ηξηεηείο ζπκβάζεηο ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη έσο 2 θηιά απνβιήησλ ζηελ ηηκή θαη ην θόζηνο ησλ απνθνκηδώλ 
δηακνξθώλεηαη σο θάησζη: 

36 ζπλνιηθά απνθνκηδέο 720,00€+ΦΠΑ 24% εμνθινύκελα ζε 12 άηνθεο δόζεηο. 

30 ζπλνιηθά απνθνκηδέο 600,00€+ΦΠΑ 24% εμνθινύκελα ζε 12 άηνθεο δόζεηο. 

27 ζπλνιηθά απνθνκηδέο 540,00€+ΦΠΑ 24% εμνθινύκελα ζε 12 άηνθεο δόζεηο. 

Τν θόζηνο δηαρείξηζεο ακαιγάκαηνο παξακέλεη ζηαζεξό ζηα 20,00€+ΦΠΑ 24% εηεζίσο. 

Σπλεκκέλα απνζηέιινληαη ε λέα Δηαπεξηθεξεηαθή άδεηα ηεο εηαηξίαο καο, έγγξαθν κε ιεπηνκεξή 
πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ζην ηαηξείν, ηα πηζηνπνηεηηθά ISO ηεο εηαηξίαο θαζώο θαη 
απηά ησλ πξνηεηλόκελσλ ζπζθεπαζηώλ. Επίζεο ζρέδην ζύκβαζεο βάζεη ηεο πξνηεηλόκελεο 
πξνζθνξάο. 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά καο. 

Γηα ηελ Envirodent 

 

                ΕΤΣΑΘΙΟ Γ. ΣΙΓΚΡΗ 
      MΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 
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          YΠ. 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΩΔΟΤ ΑΣΣΙΚΟΤ 7-ΚΗΦΙΙΑ 

                  KENTP. ΕΛΙΚΗ  51, ΑΙΓΙΟ-25100 

                 AΦM: 999893375- ΔΟΤ ΑΙΓΙΟΤ 

                        THΛ.: 211 8003900 

 

 


