
 

 

Πξνο: ΟΣ Πεηξαηά                                                                                                                11/1/2018 

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 ηελ λέα ηεο πξόηαζε γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ κειώλ ηνπ ΟΣΠ, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνύ απνθνκηδώλ εηεζίσο από 12 ζε 1 κε ηελ 
απαξαίηεηε ρξήζε ζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο -18

0
C γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ απνβιήησλ. 

Επηζπκνύκε λα θαιύςνπκε ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ηελ δηέπνπλ. 

Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε παξέρνπκε ηα θάησζη: 
1. Ψπθηηθό ζάιακν ζεξκνθξαζίαο -18

0
C, κηθξνύ όγθνπ 70-80 lit., αλαγλσξίδνληαο όηη ν ρώξνο 

ζηα Οδνληηαηξεία είλαη πεξηνξηζκέλνο. 
2. Παξνρή 1 ζπζθεπαζίαο ηύπνπ Hospital box, γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ άπαμ 

εηεζίσο. 

3. Παξνρή ζπζθεπαζίαο αηρκεξώλ (1 γηα θάζε απνθνκηδή) 

4. Παξνρή ζπζθεπαζίαο ακαιγάκαηνο. 
5. Παξνρή 2 κπηηνληώλ 10 ιίηξσλ (έλα γηα θάζε είδνο αθηηλνινγηθώλ πγξώλ αλ πθίζηαληαη 

ηέηνηα). 
Η δεηνύκελε ζπλεξγαζία από ηα κέιε ηνπ ΟΣΠ είλαη ηξηεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
ζα δηελεξγεζνύλ 3 απνθνκηδέο απνβιήησλ θαη ηξεηο απνθνκηδέο ακαιγάκαηνο ζύκθσλα κε 
ηελ Ννκνζεζία θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 
Τα απνθνκηδόκελα θηιά απνβιήησλ ζα θνζηίδνπλ 1,70€/θηιό+ΦΠΑ 24%. 

             Δηαρείξηζε αθηηλνινγηθώλ κε θόζηνο 1,00 €/θηιό+ΦΠΑ 24% +θόζηνο κπηηνληώλ 6,00  
             €+ΦΠΑ 24% ηα δπν (γηα δηαρσξηζκό εκθαληζηηθώλ από ζηεξεσηηθά). 
             Τν θόζηνο απνθνκηδήο ακαιγάκαηνο ζα είλαη 20,00€/απνθνκηδή ελώ ην ακάιγακα ζα   
             απνζηέιιεηαη ζην εμσηεξηθό γηα αλαθύθισζε. 
Τν θόζηνο δηαρείξηζεο γηα κηα ηξηεηία δηακνξθώλεηαη ζηα 195,00€+ΦΠΑ 24% θαη ζα εμνθιείηαη 
ζηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ζε 3 άηνθεο δόζεηο. Τα απνθνκηδόκελα θηιά ζα ηηκνινγνύληαη ρσξηζηά 
κεηά ηελ ηειηθή θαηαζηξνθή ηνπο. Η απνζηνιή αξρηθώλ ζπζθεπαζηώλ θαη ςπθηηθώλ ζαιάκσλ ζα 
βαξαίλεη ηνλ θάζε ζπλάδειθν θαη δελ ππεξβαίλεη ηα 6,00€+ΦΠΑ 24%.  
Κάζε ζπζηεγαδόκελνο νδνληίαηξνο ζα πιεξώλεη ην ήκηζπ ηνπ θόζηνπο απνθνκηδήο ελώ ν ζάιακνο 
ζα θαιύπηεη θαη ηνπο δπν ηαηξνύο. 
Σε πεξίπησζε πνπ θάπνην ηαηξείν έρεη αλάγθε πεξαηηέξσ απνθνκηδώλ απνβιήησλ από ηελ κία 
εηεζίσο, απηή ζα θνζηίδεη 25,00€+ΦΠΑ 24% θαη θάζε θηιό αληίζηνηρα ζα θνζηίδεη 1,70€+ΦΠΑ 
24%. Αλ απαηηεζνύλ πεξαηηέξσ ζπζθεπαζίεο hospital box ή απόξξηςεο αηρκεξώλ απνβιήησλ, ην 
θόζηνο ηνπο αλέξρεηαη ζηα 1,60€+ΦΠΑ 24% έθαζηε. 
 

 

 

 



 

 

 

Η εηαηξία καο ήηαλ πάληα θνληά ζηνλ ΟΣΠ, ζηελ εθαξκνγή ηεο Ννκνζεζίαο ησλ απνβιήησλ 

πξνζπαζώληαο πάληα λα ελεκεξώλεη ρσξίο λα εθθνβίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα ηεξεί επέιηθην 
πξόγξακκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηαηξείνπ, ζεβόκελε ηελ ζέζε ηνπ θαζελόο ζηελ 
νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δηαλύνπκε. 
Με ηνλ ίδην γλώκνλα ζαο θαηαζέηνπκε ηελ πξνζθνξά καο απηή θαη ειπίδνπκε ν Σύιινγνο λα 
θξνληίζεη ζηελ δηάδνζή ηεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κε θάζε δπλαηό κέζνλ. Θεσξνύκε πιένλ όηη κεηά 
από 5 θαη πιένλ ρξόληα ύπαξμεο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί δηαρείξηζεο ηαηξηθώλ απνβιήησλ θαη εηδηθά 
κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηεο δελ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλάδειθνο πνπ λα κελ θξνληίζεη λα 
ελαξκνληζηεί κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ. Ελεκεξσηηθά κόλν αλαθέξνπκε όηη ηα πξόζηηκα ησλ 
παξαβαηώλ μεθηλνύλ από 3.000,00€. 
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά καο. 

Με εθηίκεζε, 

 

Δηαρεηξηζηήο Envirodent 

                ΕΤΣΑΘΙΟ Γ. ΣΙΓΚΡΗ 
      MΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ 

YΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

          YΠ. 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΩΔΟΤ ΑΣΣΙΚΟΤ 7-ΚΗΦΙΙΑ 

                  KENTP. ΕΛΙΚΗ  51, ΑΙΓΙΟ-25100 

                 AΦM: 999893375- ΔΟΤ ΑΙΓΙΟΤ 

                        THΛ.: 211 8003900 

 

 


