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Θέμα: Προσφορά διαχωριστών αμαλγάματος και σύμβασης διαχείρισης αποβλήτων 
Οδοντιατρείων  

 

 
 
Αξιότιμοι συνάδελφοι, 
 
Η εταιρία μας, πρωτοπόρος στην διαχείριση των αποβλήτων από μικρούς παραγωγούς και 
προερχόμενη από τον οδοντιατρικό κόσμο, επιθυμεί να σας παρουσιάσει την προσφορά της για 
την προμήθεια διαχωριστών αμαλγάματος στα μέλη σας, στα πλαίσια της εφαρμογής του 
κανονισμού της Ε.Ε. που τους καθιστά υποχρεωτικούς για κάθε οδοντιατρική έδρα από 1/1/2019.  
 
Ο διαχωριστής αμαλγάματος που η εταιρία μας διαθέτει είναι ο SimpleOne και αποτελεί την 
οικονομικότερη λύση παγκοσμίως, την στιγμή αυτή. 
Κατακρατεί ποσοστό σωματιδίων αμαλγάματος άνω του 99%, όταν από τον σχετικό κανονισμό 
προβλέπεται η ελάχιστη κατακράτηση τέτοιων σωματιδίων να είναι άνω του 95%. 
 
Ο διαχωριστής SimpleOne είναι μιας χρήσεως, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί 
μετά την πλήρωσή του η οποία εμφανίζεται κατά μέσο όρο στα 2 έτη, ανάλογα με το αμάλγαμα 
που αφαιρείται και περνά μέσα από την έδρα, ενώ οφείλεται να τονιστεί ότι η σοδοβολή και η 
χρήση πάστας στίλβωσης μειώνουν την διάρκεια ζωής τους. Η πλήρωση του διαχωριστή 
εκδηλώνεται με σταδιακή μείωση της ισχύος της χειρουργικής αναρρόφησης γεγονός που 
προειδοποιεί για την επερχόμενη αντικατάστασή του. 
 
 



 

 

Επισημαίνεται ότι η εταιρία μας έχει ήδη τοποθετήσει διαχωριστές στην Οδοντιατρική Σχολή του 
ΕΚΠΑ, καθώς και σε 33 Κέντρα Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ. και περί τους 200 σε ιδιωτικά ιατρεία ως τώρα. 
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η διάρκεια ζωής των διαχωριστών έχει ξεπεράσει τα δύο έτη.  
 
Αναγκαίο κρίνεται, για την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων των Οδοντιάτρων-μελών 
σας, να υπάρχει ένα στοκ ασφαλείας για την άμεση κάλυψη των αναγκών αντικατάστασης, κάτι 
που η εταιρία μας διαθέτει, όπως διαθέτει και την δυνατότητα αποκομιδής του αμαλγάματος και 
του πλήρους διαχωριστή προς περαιτέρω διαχείριση (ανακύκλωση), με κόστος 20,00€+ΦΠΑ 24% 
ετησίως. 
 
Το κόστος του SimpleOne είναι 180,00€+ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής 
στο ιατρείο κάθε μέλους σας, με εξόφληση σε τρεις δόσεις για τα μέλη σας που συμβάλλονται μαζί 
μας. Για τους μη συμβαλλόμενους το κόστος είναι 210,00€+ΦΠΑ 24% καταβαλλόμενο εφάπαξ συν 
τα έξοδα αποστολής. 
 
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, μια διαδικασία που μπορεί να διεκπεραιωθεί κι 
από τον τεχνικό κάθε μηχανήματος στον οποίο θα σταλούν λεπτομερείς οδηγίες ενώ η εταιρία μας 
διαθέτει συνεργάτες για τον σκοπό αυτό σε ορισμένες περιοχές. 
 
Αναφορικά με τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων, των Οδοντιάτρων – μελών σας , η 
πρόταση της εταιρίας μας, διαμορφώνεται ως εξής: 
 

1. Παροχή 1 συσκευασίας τύπου Hospitalbox. 

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 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€ και εξόφληση σε 5 άτοκες δόσεις στην 
αρχή της συνεργασίας. 

             5. Τα αποκομιζόμενα κιλά αποβλήτων θα κοστίζουν 1,70€/κιλό+ΦΠΑ 24%. 
             6. Διαχείριση ακτινολογικών με κόστος 1,00 €/κιλό+ΦΠΑ 24% +κόστος μπιτονιών 6,00  
             €+ΦΠΑ 24% τα δυο (για διαχωρισμό εμφανιστικών από στερεωτικά). 
 
Τα αποκομιζόμενα 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,  για την 
οποία θα παρακαλούσαμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας. 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
Ευστάθιος Γ.Τσιγκρής 
Διαχειριστής Envirodent 
 
 
 


