
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

(ΕΑΥΜ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ  
Σήμερα την……………………….η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ευστάθιος Γ. 

Τσιγκρής Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ENVIRODENT», που εδρεύει στο Αίγιο (Π. Χαραλάμπους 

αριθ. 7) (ΑΦΜ: 999893375, Δ.Ο.Υ. Αιγίου) κι εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διαχειριστή Ευστάθιο Γ. Τσιγκρή, που θ’ 

αποκαλείται στη συνέχεια στην παρούσα «Φορέας Διαχείρισης» (Φ.Δ.) και η Υγειονομική 

μονάδα......................……………………….., που θα αποκαλείται στη συνέχεια στην παρούσα «ο Παραγωγός», 

δεδομένου ότι γνωρίζουν και έχουν λάβει υπόψη τους την νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση, μεταφορά και τελική 

διάθεση των ΕΑΥΜ συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

1.     Ο Παραγωγός αναθέτει και ο Φ.Δ. αναλαμβάνει την αποκομιδή των ΕΑΥΜ, που συλλέγει ο Παραγωγός από τον 

χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους, προς την μονάδα τελικής διαχείρισης, που είναι νομίμως αδειοδοτημένη για το 

σκοπό αυτό και στη συνέχεια παραδίδει/αποστέλλει στον Παραγωγό αντίστοιχο έγγραφο παράδοσης και τελικής 

διαχείρισης των ΕΑΥΜ. 

2.    Ο Παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει στον Φ.Δ. το σύνολο των ΕΑΥΜ του στο χρόνο, που θα 

συμφωνείται να προσέρχεται ο Φ.Δ. για την παραλαβή τους από το χώρο του Παραγωγού, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 4 στη συνέχεια της παρούσας. Ρητά εξαιρούνται απόβλητα που περιέχουν ραδιενεργό υλικό. 

Απόβλητα αυτού του τύπου δεν θα παραλαμβάνονται, ο δε Παραγωγός φέρει αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη για 

οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στον Φ.Δ. ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο. 

3.Ο Φ.Δ. με δικά του μέσα και προσωπικό θα διενεργεί την αποκομιδή από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του 

Παραγωγού των ΕΑΥΜ του ειδικά συσκευασμένα σε συσκευασίες HOSPITALBOXπιστοποιημένες χάρτινες ή 

πλαστικές. 

Τα κοφτερά και αιχμηρά αντικείμενα θα τοποθετούνται σε ειδικά πιστοποιημένα κυτία πλαστικά, που θα προμηθεύει ο 

Φ.Δ., τα οποία μετά την πλήρωσή τους θα μπορούν να τοποθετούνται μέσα στα HOSPITALBOX.  

Για κάθε αποκομιδή ο Φ.Δ. θα προμηθεύει κατά την παραλαβή των προηγούμενων ΕΑΥΜ τον παραγωγό με 1 τέτοιο 

χαρτοκυτίο και ένα πλαστικό απόρριψης αιχμηρών και τεμνόντων δωρεάν στο οποίο θα τοποθετούνται τα ΕAYΜ και τα 

κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, και μια φορά τον χρόνο ένα κυτίο συλλογής αμαλγάματος. 

Αν ο παραγωγός παράγει απόβλητα ακτινολογικά (εμφάνιση-στερέωση αναλογικών ακτινογραφιών) διατίθενται δυο  

ειδικά δοχεία 10 λίτρων, ένα για κάθε υγρό χωριστά, ετησίως. 

Υποχρεωτική από την Νομοθεσία από 1/1/2019 είναι η τοποθέτηση διαχωριστών αμαλγάματος σε κάθε οδοντιατρική 

έδρα. 

Οι διατιθέμενος διαχωριστής αμαλγάματος είναι ο κάτωθι (επιλέξατε με Χ αν επιθυμείτε την προμήθειά του) 

SimpleOne με κόστος 180,00€ και αντικατάσταση σε 2 χρόνια. Η χρήση σοδοβολής και παστών στίλβωσης ενδέχεται να 

μειώσουν τη διάρκεια ζωής του διαχωριστή.  ............... 

Ο διαχωριστής θα εξοφλείται στην αρχή της σύμβασης σε 3 άτοκες δόσεις. Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται 

ΦΠΑ 24%. 

Η εγκατάσταση του διαχωριστή θα γίνεται από συνεργείο συμβεβλημένο με τον Φ.Δ. για την παροχή της υπηρεσίας 

αυτής με εκτιμώμενο κόστος 50,00-100,00€ ανάλογα με την δυσκολία τοποθέτησης και τις ιδιαιτερότητες του ιατρείου. 

Το ποσό αυτό θα είναι πληρωτέο στους εγκαταστάτες και δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης αυτής. Η τοποθέτηση του 

διαχωριστή δύναται να πραγματοποιηθεί και από τον τεχνικό κάθε ιατρείου με την χρήση του αναλυτικού εγχειριδίου 

που παρέχουμε. 

Η απομάκρυνση αμαλγάματος, σύμφωνα με την Νομοθεσία, θα γίνεται μια φορά ετησίως και στην περίπτωση που ο 

διαχωριστής SimpleOne δεν είναι πλήρης, θα απομακρύνεται η παρεχόμενη συσκευασία με όσο αμάλγαμα έχει 

συλλεχθεί είτε από περίσσεια έμφραξης είτε από κομμάτι που έχει αφαιρεθεί ολόκληρο από δόντι είτε από εξαχθέν δόντι 

με έμφραξη αμαλγάματος, κλπ. 

4.Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του Παραγωγού είναι οι κάτωθι: ΔΕ….,ΤΡ…., ΤΕ….,ΠΕ…..,ΠΑ….. και.............-

............. το πρωί και ..........-.......... το απόγευμα. Ο Φ.Δ. θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Παραγωγό και θα ορίζεται 

συγκεκριμένη ημέρα και πλαίσιο ωρών βάσει του προγράμματος αποκομιδής του Φ.Δ. και του ωραρίου λειτουργίας του 

Παραγωγού, κατά το οποίο θα προσέρχεται ο τελευταίος (Φ.Δ.) προς αποκομιδή των ΕΑΥΜ. Το συγκεκριμένο ραντεβού 

θα είναι δεσμευτικό για τα μέρη. Κάθε φορτίο θα συνοδεύεται από το ειδικό έντυπο μεταφοράς ΕΑΥΜ και η   ζύγιση θα 

γίνεται από προσωπικό του Φ.Δ. τη παρουσία αντιπροσώπου του  Παραγωγού ή του ίδιου του Παραγωγού.  



 

 

5.Η αμοιβή θα καταβάλλεται 30 ημέρες μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου, είτε τοις μετρητοίς στα χέρια του 

Φ.Δ. είτε με πάγια εντολή σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Φ.Δ.  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ): 304/471201-37  με IBAN GR29 0110 3040 0000 3044 7120 137 
Τράπεζα Πειραιώς: 5513-037742-053 με  ΙΒΑΝ: GR09 0172 5130 0055 1303 7742 053 
Eurobank: 0026.0152.65.0200586573 με ΙΒΑΝ:GR65 0260 1520 0006 5020 0586 573 
ALPHA BANK: 531002002008816με IBAN:GR94 0140 3420 5310 0200 2008 816 

6. Η αποκομιδή θα γίνεται κατά τη συμφωνηθείσα δυνάμει του άρθρου 4 ημέρα και ώρα. Στην διάρκεια μιας εκ των 

επισκέψεων θα αποκομίζεται το αμάλγαμα και τα ενδεχόμενα ακτινολογικά υγρά. 

7. Σε περίπτωση συστεγαζόμενων ιατρείων ο ένας ιατρός πληρώνει το πλήρες τίμημα εκ των αναφερόμενων κατωτέρω, 

ο πρώτος συστεγαζόμενος το μισό και κάθε άλλος συστεγαζόμενος (2ος ή 3ος) το ¼ πλην του κόστους αποκομιδής του 

αμαλγάματος το οποίο παραμένει σταθερό. Οι παροχές σε συσκευασίες για τον πρώτο συστεγαζόμενο θα είναι οι μισές, 

ενώ  για τους υπόλοιπους το ¼. 

8. Η σύμβαση διέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και τις τροποποιήσεις της.  

Κόστη και παροχές (στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) 

Για κάθε αποκομιδή παρέχεται μια συσκευασία, τύπου hospitalbox, για απόρριψη μη αιχμηρών Επικινδύνων Αποβλήτων 

και 1 συσκευασία από σκληρό πλαστικό για απόρριψη αιχμηρών και τεμνόντων αποβλήτων δωρεάν.  

Το βάρος των αποκομιζόμενων αποβλήτων κοστίζει 1,70 €/κιλό. 

Η αποκομιδή αμαλγάματος κοστίζει 20,00 € για ένα κυτίo και θα γίνεται μια φορά τον χρόνο και δεν υπολογίζεται στις 

κατωτέρω αναφερόμενες τιμές αποκομιδής ΕΑΥΜ. 

Η αποκομιδή ακτινολογικών υγρών κοστίζει 1,0 €/κιλό+ΦΠΑ24%. Οι συσκευασίες για την συλλογή τους παρέχονται με 

κόστος 6,00€+ΦΠΑ 24% και οι δυο. 

Κόστος 4 επισκέψεων ετησίως: 100,00€, προεξοφλούμενο σε 2 άτοκες δόσεις, τους 2 πρώτους μήνες της συνεργασίας. 

Κόστος 6 επισκέψεων ετησίως : 150,00€, προεξοφλούμενο σε 3 άτοκες δόσεις, τους 3 πρώτους μήνες της συνεργασίας.  

Κόστος 9 επισκέψεων ετησίως (πλην Χριστουγέννων, Πάσχα και Αυγούστου): 210,00€, προεξοφλούμενο σε 5 άτοκες 

δόσεις, τους 5 πρώτους μήνες της συνεργασίας. 

Κόστος 12 επισκέψεων ετησίως: 280,00€, σε 6 άτοκες δόσεις, τους 6 πρώτους μήνες της συνεργασίας. 

Η σύμβαση είναι διετούς διάρκειας, ενώ κάθε έτος θα προεξοφλείται ανάλογα με τον αριθμό των επισκέψεων, στην αρχή 

της ισχύος του. 

Έξτρα χαρτοκιβώτιο (αν μεταξύ δυο αποκομιδών χρησιμοποιηθεί και δεύτερο λόγω φόρτου εργασίας): 1,60 €+ΦΠΑ 

24% + το βάρος των αποβλήτων Χ 1,70 €/κιλό+ΦΠΑ24% που θα περιέχει το δεύτερο κουτί. 

Σημειώσατε με Χ τις επιλογές σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής των αρχικών συσκευασιών βαρύνουν τον Παραγωγό.  
9. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων κρίνει ότι ο έτερος παραβιάζει έναν ή περισσότερους όρους αυτής, 

εγγράφως θα εκφράζει την αντίθεσή του ζητώντας την επανόρθωση των κατά την κρίση του λαθών. Σε  περίπτωση που 

αυτά δεν επανορθωθούν μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση για σπουδαίο λόγο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 των 

ΓΟΣ (Γενικών όρων Σύμβασης). 
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Η ως άνω υπηρεσία διέπεται από τους παρόντες  Όρους που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο κομμάτι με την ως 

άνω Σύμβαση (από κοινού το Συμφωνητικό). 

2. Ο Παραγωγός φέρει ο ίδιος την ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας περί ορθής συλλογής των  ΕΑΥΜ στον χώρο 

προσωρινής αποθήκευσής τους και μέχρι την παράδοσή τους στον ΦΔ. Κατά την παράδοση των ΕΑΥΜ ο Παραγωγός 

οφείλει να διευκολύνει την άμεση αποκομιδή και την παραμονή του προστηθέντος του Παραγωγού στους χώρους του 

τον ελάχιστο δυνατό χρόνο κατά το συμφωνηθέντα στο άρθρο 4 της Σύμβασης χρόνο παράδοσης. Κατά την παράδοση 

των  ΕΑΥΜ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της σύμβασης θα υπογράφεται το  έντυπο μεταφοράς από τον 

προστηθέντα του ΦΔ καθώς και από τον εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο, προστηθέντα  ή από τον ίδιο τον Παραγωγό το οποίο 

(συνοδευτικό έντυπο) υπέχει θέση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και αποτελεί πλήρη απόδειξη της 

προσήκουσας εκτέλεσης της συμφωνηθείσας υπηρεσίας. Ο Παραγωγός ρητώς αναγνωρίζει με το παρόν ως έγκυρη και 

δεσμευτική  την υπογραφή  των ανωτέρω εντύπων μεταφοράς από τυχόν εκπρόσωπο/αντιπρόσωπό του, υπάλληλο ή 

άλλο προστηθέντα αυτού. 

4.Η παρούσα σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου όπως καθορίζεται ανωτέρω, ανανεούμενη αυτομάτως για άλλο τόσο 

χρονικό διάστημα όσο και η αρχική διάρκεια της σε περίπτωση που κανένα μέρος δεν δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί τη 

μη συνέχιση αυτής 30 ημέρες πριν τη λήξη της. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενο έτος. Η πρόωρη ή μη έγκαιρη (30 

ημέρες προ της λήξης της) λύση της σύμβασης ενεργοποιεί ρήτρα ποσού αντίστοιχου 9 ετήσιων αποκομιδών 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που θα κληθεί ο παραγωγός να καταβάλλει άμεσα με την έκδοση του αντίστοιχου 

παραστατικού. 

Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί μόνον για σπουδαίο λόγο, ήτοι αποκλειστικά και μόνον σε περίπτωση υπαίτιας 

παραβίασης από ένα μέρος των όρων της παρούσας ο οποίοι συνομολογούνται στο σύνολό τους ως ουσιώδεις.  

5.Ο Φ.Δ. δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση δεν 

εκχωρείται και δεν μεταβιβάζεται από τα μέρη. Εξαιρετικώς δύναται να εκχωρήσει τη σύμβαση ο ΦΔ είτε σε τραπεζικό 

οργανισμό που συνεργάζεται είτε κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του Παραγωγού σε τρίτο. 

6.Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας, πρότασης ή εντολής 

και αποτελεί τη μοναδική συμφωνία των μερών για το συγκεκριμένο αντικείμενο, τυχόν δε τροποποίησή της θα γίνεται 

μόνον εγγράφως. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα επηρεάζει το 

κύρος άλλων τμημάτων της Σύμβασης, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Η μη άσκηση ή/και η 

καθυστέρηση άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση ή και η ανοχή οποιασδήποτε πράξη ή 

παράλειψης από κάποιο των συμβαλλομένων μερών δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το σχετικό 

δικαίωμά του το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από 

το Ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Κάθε 

επίδοση τυχόν εγγράφων, εξωδίκων ή δικογράφων γίνεται νόμιμα εφόσον επιδοθούν ή/και πραγματοποιηθούν στην ως 

άνω διεύθυνση που έχει ρητώς ορίσει ο Παραγωγός παραιτούμενος ο Παραγωγός οποιασδήποτε ένστασης ή άρνησης 

λόγω της ως άνω γενομένης επίδοσης στην ανωτέρω διεύθυνση (εκτός αν έχει γνωστοποιήσει άλλη διεύθυνση στην 

Εταιρεία κατά τη διάρκεια της  σύμβασης). 

 

Ο Παραγωγός      Για τον Φορέα Διαχείρισης 

 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 


