
 

 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ (ΔΑΤΜ) 
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΩΝ  

Ζ Μνλνπξόζσπε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία «Δπζηάζηνο Γ. Σζηγθξήο Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ» θαη 
ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ENVIRODENT», πνπ εδξεύεη ζην Αίγην (Διίθεο αξηζ. 51) (ΑΦΜ: 999893375, Γ.Ο.Τ. Αηγίνπ) θη 
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γηαρεηξηζηή Δπζηάζην Γ. Σζηγθξή, πνπ ζ’ απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ παξνύζα 
«Φνξέαο Γηαρείξηζεο» (Φ.Γ.) θαη ε Τγεηνλνκηθή κνλάδα......................……………………….., πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε 
ζπλέρεηα ζηελ παξνύζα «ν Παξαγσγόο», δεδνκέλνπ όηη γλσξίδνπλ θαη έρνπλ ιάβεη ππόςε ηνπο ηελ λνκνζεζία ζρεηηθά 
κε ηε δηαρείξηζε, κεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ ΔΑΤΜ ζπκθώλεζαλ ηα αθόινπζα: 
1.     Ο Παξαγσγόο αλαζέηεη θαη ν Φ.Γ. αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ ΔΑΤΜ, πνπ ζπιιέγεη ν Παξαγσγόο από ηνλ 
ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο, πξνο ηελ κνλάδα ηειηθήο δηαρείξηζεο, πνπ είλαη λνκίκσο αδεηνδνηεκέλε γηα ην 
ζθνπό απηό θαη ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεη/απνζηέιιεη ζηνλ Παξαγσγό αληίζηνηρν έγγξαθν παξάδνζεο θαη ηειηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ ΔΑΤΜ. 
2.    Ο Παξαγσγόο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδεη ζηνλ Φ.Γ. ηα ΔΑΤΜ ηνπ ζην ρξόλν, πνπ ζα ζπκθσλείηαη 
λα πξνζέξρεηαη ν Φ.Γ. γηα ηελ παξαιαβή ηνπο από ην ρώξν ηνπ Παξαγσγνύ, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 
4 ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο. Ρεηά εμαηξνύληαη απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγό πιηθό. Απόβιεηα απηνύ ηνπ ηύπνπ 
δελ ζα παξαιακβάλνληαη, ν δε Παξαγσγόο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ πιήξε επζύλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθιεζεί 
ζηνλ Φ.Γ. ή/θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
3.Ο Φ.Γ. κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθό ζα δηελεξγεί ηελ απνθνκηδή από ηνλ ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ 
Παξαγσγνύ ησλ ΔΑΤΜ ηνπ εηδηθά ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο HOSPITALBOX πηζηνπνηεκέλεο ράξηηλεο ή 

πιαζηηθέο. 
Σα θνθηεξά θαη αηρκεξά αληηθείκελα ζα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθά θπηία πιαζηηθά, πνπ ζα πξνκεζεύεη ν Φ.Γ., ηα νπνία 
κεηά ηελ πιήξσζή ηνπο ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηα HOSPITALBOX.  

Γηα θάζε απνθνκηδή ν Φ.Γ. ζα πξνκεζεύεη ηνλ παξαγσγό κε 1 ηέηνην ραξηνθπηίν, θαη έλα πιαζηηθό απόξξηςεο αηρκεξώλ 
θαη ηεκλόλησλ δσξεάλ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηνύληαη ηα ΔAYΜ θαη ηα θνθηεξά ή αηρκεξά αληηθείκελα, θαη κηα θνξά ηνλ 
ρξόλν έλα θπηίν ζπιινγήο ακαιγάκαηνο. 
Τπνρξεσηηθή από ηελ Ννκνζεζία είλαη ε ρξήζε ςπθηηθνύ ζαιάκνπ θαη ν Φ.Γ. ζα πξνκεζεύζεη έλαλ ςπθηηθό 
ζάιακν/ηαηξείν, κηθξώλ δηαζηάζεσλ ώζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε νξγάλσζε ηνπ θάζε ηαηξείνπ. 
Αλ ν παξαγσγόο παξάγεη απόβιεηα αθηηλνινγηθά (εκθάληζε-ζηεξέσζε αλαινγηθώλ αθηηλνγξαθηώλ) δηαηίζεληαη δπν 
εηδηθά δνρεία 10 ιίηξσλ, έλα γηα θάζε πγξό ρσξηζηά, εηεζίσο. 
Ζ ζύκβαζε δηέπεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 
Ζ δηάξθεηά ηεο ζα είλαη ηξηεηήο. ην δηάζηεκα απηό θαη εθόζνλ ν παξαγσγόο έρεη πξνκεζεπηεί ζάιακν γηα ηελ 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε ΔΑΤΜ ζα δηελεξγείηαη κία επίζθεςε απνθνκηδήο εηεζίσο γηα ηα ΔΑΤΜ θαη κηα γηα ην 
ακάιγακα ην νπνίν ζα πξνσζείηαη ζην εμσηεξηθό γηα αλαθύθισζε. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγόο απαηηεί πεξαηηέξσ 
επηζθέςεηο, ιόγσ κεγάιεο παξαγσγήο, ζα δύλαηαη λα δεηήζεη παξαπάλσ επηζθέςεηο απνθνκηδήο κε έμηξα ρξέσζε. 

4.Οη εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαγσγνύ είλαη νη θάησζη: ΓΔ….,ΣΡ…., ΣΔ….,ΠΔ…..,ΠΑ….. θαη.............-
............. ην πξσί θαη ..........-.......... ην απόγεπκα. Ο Φ.Γ. ζα επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηνλ Παξαγσγό θαη ζα νξίδεηαη 
ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη πιαίζην σξώλ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο ηνπ Φ.Γ. θαη ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Παξαγσγνύ, θαηά ην νπνίν ζα πξνζέξρεηαη ν ηειεπηαίνο (Φ.Γ.) πξνο απνθνκηδή ησλ ΔΑΤΜ. Σν ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνύ 
ζα είλαη δεζκεπηηθό γηα ηα κέξε.  
Κάζε θνξηίν ζα ζπλνδεύεηαη από ην εηδηθό έληππν κεηαθνξάο ΔΑΤΜ θαη ε   δύγηζε ζα γίλεηαη από πξνζσπηθό ηνπ Φ.Γ. 
ηε παξνπζία αληηπξνζώπνπ ηνπ  Παξαγσγνύ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ Παξαγσγνύ.  
5.Ζ ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη 30 εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ, είηε ηνηο κεηξεηνίο ζηα ρέξηα ηνπ 
Φ.Γ. είηε κε πάγηα εληνιή ζε έλαλ από ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Φ.Γ.  
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6. Ζ απνθνκηδή ζα γίλεηαη θαηά ηε ζπκθσλεζείζα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 εκέξα θαη ώξα.  
7. ε πεξίπησζε ζπζηεγαδόκελσλ ηαηξείσλ ν έλαο ηαηξόο πιεξώλεη ην πιήξεο ηίκεκα εθ ησλ αλαθεξόκελσλ θαησηέξσ, 
θαη νη ππόινηπνη ζπζηεγαδόκελνη ην κηζό ηνπ θόζηνπο θάζε απνθνκηδήο. Έλαο ςπθηηθόο ζάιακνο ζα ηνπνζεηεζεί ζε 
θάζε ηαηξείν. Ζ απνθνκηδή ζα γίλεηαη θάζε θνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ηαηξώλ πνπ ζπζηεγάδνληαη ζην Οδνληηαηξείν. Οη 
παξνρέο ζε ζπζθεπαζίεο παξακέλνπλ νη ίδηεο. 
 



 

 

Κόζηη και παροτές (ζηις ηιμές δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι ΦΠΑ 24%) 

Αξρηθά παξέρεηαη ςπθηηθόο ζάιακν ζεξκνθξαζίαο -18
0
C, κηθξνύ όγθνπ 70-80 lit., αλαγλσξίδνληαο όηη ν ρώξνο ζηα 

Οδνληηαηξεία είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Γηα θάζε απνθνκηδή παξέρεηαη κηα ράξηηλε ζπζθεπαζία, ηύπνπ hospital box, γηα απόξξηςε κε αηρκεξώλ Δπηθηλδύλσλ 
Απνβιήησλ, θαη κηα ζπζθεπαζία από ζθιεξό πιαζηηθό γηα απόξξηςε αηρκεξώλ θαη ηεκλόλησλ απνβιήησλ δσξεάλ. 
Σν βάξνο ησλ απνθνκηδόκελσλ απνβιήησλ θνζηίδεη 1,70 €/θηιό. Άπαμ εηεζίσο παξνρή κηαο ζπζθεπαζίαο ακαιγάκαηνο. 
Παξνρή 2 κπηηνληώλ 10 ιίηξσλ (έλα γηα θάζε είδνο αθηηλνινγηθώλ πγξώλ αλ πθίζηαληαη ηέηνηα) κε απνθνκηδή όηαλ είλαη 
πιήξε. 
Ζ απνθνκηδή ακαιγάκαηνο θνζηίδεη 20,00 € γηα έλα θπηίo, ζα γίλεηαη κηα θνξά ηνλ ρξόλν θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη  
ζηηο θαησηέξσ αλαθεξόκελεο ηηκέο απνθνκηδήο ΔΑΤΜ. 
Ζ απνθνκηδή αθηηλνινγηθώλ πγξώλ θνζηίδεη 1,0 €/θηιό. Οη ζπζθεπαζίεο γηα ηελ ζπιινγή ηνπο παξέρνληαη κε θόζηνο 
6,00€ θαη νη δπν. 
Μήλεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείνπ: Σν ηαηξείν ζεσξείηαη όηη ιεηηνπξγεί 12 κήλεο εηεζίσο. 
Με ηελ ρξήζε ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία ε απνθνκηδέο θαζνξίδνληαη ζηελ κηα 
εηεζίσο, εθηόο αλ ν παξαγσγόο δεηήζεη πεξηζζόηεξεο. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζα 
ηεξείηαη ε θείκελε Ννκνζεζία κε όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη επεμεγεκαηηθέο εγθπθιίνπο ηεο. 

Σν θόζηνο δηαρείξηζεο γηα κηα ηξηεηία δηακνξθώλεηαη ζηα 195,00€ θαη ζα εμνθιείηαη ζηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ζε 3 
άηνθεο δόζεηο. Σα απνθνκηδόκελα θηιά ζα ηηκνινγνύληαη ρσξηζηά κεηά ηελ ηειηθή θαηαζηξνθή ηνπο. Ζ απνζηνιή 
αξρηθώλ ζπζθεπαζηώλ θαη ςπθηηθώλ ζαιάκσλ βαξαίλεη ηνλ παξαγσγό. 
 Κάζε ζπζηεγαδόκελνο νδνληίαηξνο ζα πιεξώλεη ην ήκηζπ ηνπ θόζηνπο απνθνκηδήο ελώ ν ζάιακνο ζα θαιύπηεη όινπο 
ηνπο ηαηξνύο. 
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ηαηξείν έρεη αλάγθε πεξαηηέξσ απνθνκηδώλ απνβιήησλ από ηελ κία εηεζίσο, απηή ζα θνζηίδεη 
25,00€ θαη θάζε θηιό αληίζηνηρα ζα θνζηίδεη 1,70€. Αλ απαηηεζνύλ πεξαηηέξσ ζπζθεπαζίεο hospital box ή απόξξηςεο 
αηρκεξώλ απνβιήησλ, ην θόζηνο ηνπο αλέξρεηαη ζηα 1,60€ έθαζηε. 
8. ε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξίλεη όηη ν έηεξνο παξαβηάδεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο όξνπο απηήο, 
εγγξάθσο ζα εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηνπ δεηώληαο ηελ επαλόξζσζε ησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ιαζώλ. ε  πεξίπησζε πνπ 
απηά δελ επαλνξζσζνύλ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ ζύκβαζε γηα ζπνπδαίν ιόγν θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 4 ησλ 
ΓΟ (Γεληθώλ όξσλ ύκβαζεο). 

ΟΡΟΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 
1. Ζ σο άλσ ππεξεζία δηέπεηαη από ηνπο παξόληεο  Όξνπο πνπ απνηεινύλ εληαίν θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη κε ηελ σο 
άλσ ύκβαζε (από θνηλνύ ην πκθσλεηηθό). 
2. Ο Παξαγσγόο θέξεη ν ίδηνο ηελ επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί νξζήο ζπιινγήο ησλ  ΔΑΤΜ ζηνλ ρώξν 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο θαη κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ ΦΓ. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ ΔΑΤΜ ν Παξαγσγόο 
νθείιεη λα δηεπθνιύλεη ηελ άκεζε απνθνκηδή θαη ηελ παξακνλή ηνπ πξνζηεζέληνο ηνπ Παξαγσγνύ ζηνπο ρώξνπο ηνπ 
ηνλ ειάρηζην δπλαηό ρξόλν θαηά ην ζπκθσλεζέληα ζην άξζξν 4 ηεο ύκβαζεο ρξόλν παξάδνζεο. Καηά ηελ παξάδνζε 
ησλ  ΔΑΤΜ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 4 ηεο ζύκβαζεο ζα ππνγξάθεηαη ην  έληππν κεηαθνξάο από ηνλ 
πξνζηεζέληα ηνπ ΦΓ θαζώο θαη από ηνλ εθπξόζσπν/αληηπξόζσπν, πξνζηεζέληα  ή από ηνλ ίδην ηνλ Παξαγσγό ην νπνίν 
(ζπλνδεπηηθό έληππν) ππέρεη ζέζε πξσηνθόιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο θαη απνηειεί πιήξε απόδεημε ηεο 
πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλεζείζαο ππεξεζίαο. Ο Παξαγσγόο ξεηώο αλαγλσξίδεη κε ην παξόλ σο έγθπξε θαη 
δεζκεπηηθή  ηελ ππνγξαθή  ησλ αλσηέξσ εληύπσλ κεηαθνξάο από ηπρόλ εθπξόζσπν/αληηπξόζσπό ηνπ, ππάιιειν ή 
άιιν πξνζηεζέληα απηνύ. 
4.Ζ παξνύζα ζύκβαζε είλαη ηξηεηνύο δηάξθεηαο όπσο θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, αλαλενύκελε απηνκάησο γηα άιιν ηόζν 
ρξνληθό δηάζηεκα όζν θαη ε αξρηθή δηάξθεηα ηεο ζε πεξίπησζε πνπ θαλέλα κέξνο δελ δειώζεη εγγξάθσο όηη επηζπκεί ηε 
κε ζπλέρηζε απηήο 30 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα θάζε επόκελε αλαλέσζε. Ζ πξόσξε ή κε έγθαηξε 
(30 εκέξεο πξν ηεο ιήμεο ηεο) ιύζε ηεο ζύκβαζεο ελεξγνπνηεί ξήηξα πνζνύ αληίζηνηρνπ 6 κεληαίσλ επηζθέςεσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ πνπ ζα θιεζεί ν παξαγσγόο λα θαηαβάιιεη άκεζα κε ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
παξαζηαηηθνύ. 
Ζ παξνύζα δύλαηαη λα θαηαγγειζεί κόλνλ γηα ζπνπδαίν ιόγν, ήηνη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ζε πεξίπησζε ππαίηηαο 
παξαβίαζεο από έλα κέξνο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ν νπνίνη ζπλνκνινγνύληαη ζην ζύλνιό ηνπο σο νπζηώδεηο.  
5.Ο Φ.Γ. δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ζ παξνύζα ζύκβαζε δελ 
εθρσξείηαη θαη δελ κεηαβηβάδεηαη από ηα κέξε. Δμαηξεηηθώο δύλαηαη λα εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ν ΦΓ είηε ζε ηξαπεδηθό 
νξγαληζκό πνπ ζπλεξγάδεηαη είηε θαηόπηλ πξνεγνύκελεο έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηνπ Παξαγσγνύ ζε ηξίην. 



 

 

6.Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππεξηζρύεη θάζε άιιεο πξνγελέζηεξεο πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο ζπκθσλίαο, πξόηαζεο ή εληνιήο 
θαη απνηειεί ηε κνλαδηθή ζπκθσλία ησλ κεξώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ηπρόλ δε ηξνπνπνίεζή ηεο ζα γίλεηαη 
κόλνλ εγγξάθσο. ηελ πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ύκβαζεο είλαη άθπξν, ηόηε απηό δελ ζα επεξεάδεη ην 
θύξνο άιισλ ηκεκάησλ ηεο ύκβαζεο, ηα νπνία ζα παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρύ θαη ελέξγεηα. Ζ κε άζθεζε ή/θαη ε 
θαζπζηέξεζε άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε ή θαη ε αλνρή νπνηαζδήπνηε πξάμε ή 
παξάιεηςεο από θάπνην ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ δελ είλαη δπλαηόλ λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζή ηνπ από ην ζρεηηθό 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν δύλαηαη λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. Ζ παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από 
ην Διιεληθό δίθαην, αξκόδηα δε γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ. Κάζε 
επίδνζε ηπρόλ εγγξάθσλ, εμσδίθσλ ή δηθνγξάθσλ γίλεηαη λόκηκα εθόζνλ επηδνζνύλ ή/θαη πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ σο 
άλσ δηεύζπλζε πνπ έρεη ξεηώο νξίζεη ν Παξαγσγόο παξαηηνύκελνο ν Παξαγσγόο νπνηαζδήπνηε έλζηαζεο ή άξλεζεο 
ιόγσ ηεο σο άλσ γελνκέλεο επίδνζεο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε (εθηόο αλ έρεη γλσζηνπνηήζεη άιιε δηεύζπλζε ζηελ 
Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ζύκβαζεο). 
 

Ο Παξαγσγόο      Γηα ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο 
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