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Θζμα: Προςφορά διαχωριςτϊν αμαλγάματοσ και ςφμβαςθσ διαχείριςθσ αποβλιτων μελϊν  
Ο.Σ. Θεςςαλονίκθσ 

 

 
 
Αξιότιμοι ςυνάδελφοι, 
 
Η εταιρία μασ, πρωτοπόροσ ςτθν διαχείριςθ των αποβλιτων από μικροφσ παραγωγοφσ και 
προερχόμενθ από τον οδοντιατρικό κόςμο, επικυμεί να ςασ παρουςιάςει τθν προςφορά τθσ για 
τθν προμικεια διαχωριςτϊν αμαλγάματοσ ςτα μζλθ ςασ, ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του 
κανονιςμοφ τθσ Ε.Ε. που τουσ κακιςτά υποχρεωτικοφσ για κάκε οδοντιατρικι ζδρα από 1/1/2019.  
 
Ο διαχωριςτισ αμαλγάματοσ που θ εταιρία μασ διακζτει είναι ο SimpleOne και αποτελεί τθν 
οικονομικότερθ λφςθ παγκοςμίωσ, τθν ςτιγμι αυτι. 
Κατακρατεί ποςοςτό ςωματιδίων αμαλγάματοσ άνω του 99%, όταν από τον ςχετικό κανονιςμό 
προβλζπεται θ ελάχιςτθ κατακράτθςθ τζτοιων ςωματιδίων να είναι άνω του 95%. 
Επιςυνάπτεται ςχετικι μελζτθ βάςει του προτφπου ISO 11143 το οποίο πιςτοποιεί τθν 
αποτελεςματικότθτα των διαχωριςτϊν αμαλγάματοσ. 
 
Ο διαχωριςτισ SimpleOne είναι μιασ χριςεωσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι πρζπει να αντικαταςτακεί 
μετά τθν πλιρωςι του θ οποία εμφανίηεται κατά μζςο όρο ςτα 2 ζτθ, ανάλογα με το αμάλγαμα 
που αφαιρείται και περνά μζςα από τθν ζδρα, ενϊ οφείλεται να τονιςτεί ότι θ ςοδοβολι και θ 
χριςθ πάςτασ ςτίλβωςθσ μειϊνουν τθν διάρκεια ηωισ τουσ. Η πλιρωςθ του διαχωριςτι 
εκδθλϊνεται με ςταδιακι μείωςθ τθσ ιςχφοσ τθσ χειρουργικισ αναρρόφθςθσ γεγονόσ που 
προειδοποιεί για τθν επερχόμενθ αντικατάςταςι του. 



 

 

 
 
Επιςθμαίνεται ότι θ εταιρία μασ ζχει ιδθ τοποκετιςει διαχωριςτζσ ςτθν Οδοντιατρικι Σχολισ του 
ΕΚΠΑ, κακϊσ και ςε 33 Κζντρα Υγείασ τθσ 1θσ Υ.ΠΕ. και περί τουσ 200 ςε ιδιωτικά ιατρεία ωσ τϊρα. 
Και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ θ διάρκεια ηωισ των διαχωριςτϊν ζχει ξεπεράςει τα δφο ζτθ.  
 
Αναγκαίο κρίνεται, για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των μθχανθμάτων των Οδοντιάτρων-μελϊν 
ςασ, να υπάρχει ζνα ςτοκ αςφαλείασ για τθν άμεςθ κάλυψθ των αναγκϊν αντικατάςταςθσ, κάτι 
που θ εταιρία μασ διακζτει, όπωσ διακζτει και τθν δυνατότθτα αποκομιδισ του αμαλγάματοσ και 
του πλιρουσ διαχωριςτι προσ περαιτζρω διαχείριςθ (ανακφκλωςθ), με κόςτοσ 20,00€+ΦΠΑ 24% 
ετθςίωσ. 
 
Το κόςτοσ του SimpleOne είναι 180,00€+ΦΠΑ 24% ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων αποςτολισ 
ςτο ιατρείο κάκε μζλουσ ςασ, με εξόφλθςθ ςε τρεισ δόςεισ για τα μζλθ ςασ που ςυμβάλλονται μαηί 
μασ. Για τουσ μθ ςυμβαλλόμενουσ το κόςτοσ είναι 210,00€+ΦΠΑ 24% καταβαλλόμενο εφάπαξ ςυν 
τα ζξοδα αποςτολισ. 
 
Στισ τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ, μια διαδικαςία που μπορεί να διεκπεραιωκεί κι 
από τον τεχνικό κάκε μθχανιματοσ ςτον οποίο κα ςταλοφν λεπτομερείσ οδθγίεσ ενϊ θ εταιρία μασ 
διακζτει ςυνεργάτεσ για τον ςκοπό αυτό ςε οριςμζνεσ περιοχζσ. 
 
Αναφορικά με τθ διαχείριςθ του ςυνόλου των αποβλιτων, των Οδοντιάτρων – μελϊν ςασ , θ 
πρόταςθ τθσ εταιρίασ μασ, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
 

1. Παροχι 1 ςυςκευαςίασ τφπου Hospitalbox. 

2. Παροχι 1 ςυςκευαςίασ αιχμθρϊν και τεμνόντων αποβλιτων 

3. Παροχι ςυςκευαςίασ αμαλγάματοσ (Μία ετθςίωσ) 

4. Παροχι 2 μπιτονιϊν 10 λίτρων (ζνα για κάκε είδοσ ακτινολογικϊν υγρϊν αν υφίςτανται 

τζτοια). 

5. Η ηθτοφμενθ ςυνεργαςία από τα μζλθ του Συλλόγου είναι διετισ, κάκε ζτοσ κα εξοφλείται 

ςτθν αρχι τθσ ιςχφοσ του, με τισ επιλογζσ αποκομιδϊν να διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

1. Τζςςερεισ αποκομιδζσ ετθςίωσ με κόςτοσ 100,00€+ΦΠΑ 24% προεξοφλοφμενο ςε 2 
δόςεισ ςτθν αρχι τθσ ςυνεργαςίασ. 
2.  Ζξι αποκομιδζσ ετθςίωσ με κόςτοσ 150,00€+ΦΠΑ 24% και εξόφλθςθ ςε 3 δόςεισ ςτθν 
αρχι τθσ ςυνεργαςίασ. 



 

 

3. Εννζα αποκομιδζσ ετθςίωσ (πλθν Χριςτουγζννων, Πάςχα και Αυγοφςτου), με κόςτοσ 
210,00€+ΦΠΑ 24% και εξόφλθςθ ςε 5 δόςεισ ςτθν αρχι τθσ ςυνεργαςίασ. 
4. Δϊδεκα αποκομιδζσ ετθςίωσ με κόςτοσ 280,00€ και εξόφλθςθ ςε 5 άτοκεσ δόςεισ ςτθν 
αρχι τθσ ςυνεργαςίασ. 

             5. Τα αποκομιηόμενα κιλά αποβλιτων κα κοςτίηουν 1,70€/κιλό+ΦΠΑ 24%. 
             6. Διαχείριςθ ακτινολογικϊν με κόςτοσ 1,00 €/κιλό+ΦΠΑ 24% +κόςτοσ μπιτονιϊν 6,00  
             €+ΦΠΑ 24% τα δυο (για διαχωριςμό εμφανιςτικϊν από ςτερεωτικά). 
 
Τα αποκομιηόμενα κιλά κα τιμολογοφνται χωριςτά μετά τθν τελικι καταςτροφι τουσ. Η αποςτολι 
αρχικϊν ςυςκευαςιϊν κα βαραίνει τον κάκε ςυνάδελφο.  
Κάκε ςυςτεγαηόμενοσ οδοντίατροσ κα πλθρϊνει το 50% του κόςτουσ ενϊ κα ζχει και το 50% των 
παροχϊν. 
Η ςυνεργαςία κα διζπεται και κα ακολουκεί τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ τθσ ςχετικισ 
Νομοκεςίασ. 
 
 
Παραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν προςφορά μασ,  για τθν 
οποία κα παρακαλοφςαμε όπωσ ενθμερϊςετε τα μζλθ ςασ. 
 
 
Με εκτίμθςθ, 

 
Ευςτάκιοσ Γ.Τςιγκρισ 
Διαχειριςτισ Envirodent 
 
 
 


