
 

 

 

 

 

Προς: Ο.Σ. Κιλκίς 25/02/2022 
 

Υπ' όψιν: Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Πρόταση διαχείρισης αποβλήτων Οδοντιάτρων-μελών Ο.Σ. Κιλκίς 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η εταιρία μας, πρωτοπόρος στην διαχείριση των αποβλήτων από μικρούς παραγωγούς και 

προερχόμενη από τον οδοντιατρικό κόσμο, επιθυμεί να παρουσιάσει την νέα της πρόταση για την 

διαχείριση των αποβλήτων των μελών του συλλόγου σας. 

 

Οι παροχές για κάθε επίσκεψη αποκομιδής αποβλήτων διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1. Παροχή 1 συσκευασίας τύπου Hospital box, για την αποκομιδή των αποβλήτων. 

2. Παροχή 1 συσκευασίας αιχμηρών και τεμνόντων αποβλήτων 
 

3. Παροχή συσκευασίας αμαλγάματος (Μία ετησίως) 
 

4. Παροχή 2 μπιτονιών 10 λίτρων (ένα για κάθε είδος ακτινολογικών υγρών αν υφίστανται 

τέτοια). 

5. Η ζητούμενη συνεργασία από τα μέλη του συλλόγου σας είναι διετής, κάθε έτος θα 

εξοφλείται στην αρχή της ισχύος του, με τις επιλογές αποκομιδών να διαμορφώνονται ως 

εξής: 

1. Τέσσερεις αποκομιδές ετησίως με κόστος 100,00€+ΦΠΑ 24% προεξοφλούμενο σε 2 

δόσεις στην αρχή της συνεργασίας.  

2. Έξι αποκομιδές ετησίως με κόστος 150,00€+ΦΠΑ 24% και εξόφληση σε 3 δόσεις στην 

αρχή της συνεργασίας.  

3. Εννέα αποκομιδές ετησίως (πλην Χριστουγέννων, Πάσχα και Αυγούστου), με κόστος 

210,00€+ΦΠΑ 24% και εξόφληση σε 5 δόσεις στην αρχή της συνεργασίας.  

4. Δώδεκα αποκομιδές ετησίως με κόστος 280,00€+ΦΠΑ 24% και εξόφληση σε 6 άτοκες 

δόσεις στην αρχή της συνεργασίας. 



 

 

 

 

 

 Τα αποκομιζόμενα κιλά αποβλήτων θα κοστίζουν 1,70€/κιλό+ΦΠΑ 24%. 

 

 

Διαχείριση ακτινολογικών με κόστος 1,00 €/κιλό+ΦΠΑ 24% +κόστος μπιτονιών 6,00 €+ΦΠΑ 24% 

τα δυο (για διαχωρισμό εμφανιστικών από στερεωτικά). 

 

Το κόστος αποκομιδής αμαλγάματος θα είναι 20,00€/αποκομιδή (επιβάλλεται μια φορά τον χρόνο), 

ενώ το αμάλγαμα θα αποστέλλεται στο εξωτερικό για ανακύκλωση. 

 

Τα επιπλέον κιλά θα τιμολογούνται χωριστά μετά την τελική καταστροφή τους. Η αποστολή 

αρχικών συσκευασιών θα βαραίνει τον κάθε συνάδελφο. 

 

Κάθε συστεγαζόμενος οδοντίατρος θα πληρώνει το 50% του κόστους ενώ θα έχει και το 50% των 

παροχών. 

 

Η συνεργασία θα διέπεται και θα ακολουθεί τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της σχετικής 

Νομοθεσίας. 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την προσφορά μας. 
 

Με εκτίμηση, 
 

 

Ευστάθιος Γ. Τσιγκρής 

Διαχειριστής Envirodent 


