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Σηε Λάξηζα ζήκεξα……/..../…….. κεηαμύ αθ’ ελόο η… ………………………………………… 

…………………………………………….(νλνκαηεπώλπκν) ηνπ……………………………(παηξώλπκν) 

νδνληίαηξνπ,  κέινπο ηνπ Οδνληηαηξηθνύ Σπιιόγνπ Λάξηζαο (ΑΜ Σπιιόγνπ ………………), 

θαηνίθνπ……………………………..(πόιε), νδόο………………………..… …………………………… 

αξ………, (ΑΦΜ………………………../ ΔΟΥ…………………………)  θαη αθεηέξνπ  

η…..……………………………………………………………………………………..(νλνκαηεπώλπκν)  

ηνπ…………………………………… (παηξώλπκν)  νδνληίαηξνπ, κέινπο ηνπ Οδνληηαηξηθνύ Σπιιόγνπ 

Λάξηζαο (ΑΜ Σπιιόγνπ………………), θαηνίθνπ………………………..…………….(πόιε), 

νδόο………………………………………αξ…….., (ΑΦΜ…………………………/ 

ΔΟΥ………………………………), ζπκθωλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα παξαθάηω. 

1. Οη ζπκβαιιόκελνη ζπκθώλεζαλ λα ζπζηεγαζζνύλ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

παξ. 1, πεξ. ε’ ηνπ Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ. 70/10-4-01) όπωο ηζρύεη, ζε δηακέξηζκα ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηνλ …….. όξνθν ηεο θείκελεο  ζη….. …………………….…………………………… 

(πεξηνρή/πόιε) θαη επί ηεο νδνύ ………………………………………..……………… αξ………, 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ…………..…... η.κ. 

2. Πξνο ηνύην, ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…….. 

(αναθέπεηε εάν είναι μίζθιο ή ιδιοκηηζία ενόρ εκ ηων ζςμβαλλομένων κλπ και ηοςρ όποςρ ηηρ 

μεηαξύ ζαρ ζςμθωνίαρ π.σ. …… μίζθωζαν ηο άνω διαμέπιζμα και έκαζηορ ηων 

ζςμβαλλομένων θα καηαβάλλει ηο ήμιζς ηος μιζθώμαηορ και ηων λοιπών επιβαπύνζεων ηος 

μιζθίος όπωρ ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κοινόσπηζηα κλπ). 

3. Τν νδνληηαηξείν ηνπ θ ………………………………………………………………….απνηειείηαη 

από ηνπο θάηωζη ρώξνπο: (πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ηεηξαγωληθά ηωλ ρώξωλ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………   
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4. Τν νδνληηαηξείν ηνπ θ ………………………………………………………………….απνηειείηαη 

από ηνπο θάηωζη ρώξνπο: (πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ηεηξαγωληθά ηωλ ρώξωλ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Μεηαμύ ηωλ ζπκβαιινκέλωλ δελ πθίζηαηαη εηαηξηθή ζρέζε. Ο θάζε ζπκβαιιόκελνο 

νδνληίαηξόο ζα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ αηνκηθά, γηα ίδηνλ ινγαξηαζκό, ζε ρξόλν ππνδνρήο 

ηωλ αζζελώλ ηνπ, πνπ ν ίδηνο ειεύζεξα ζα θαζνξίδεη θαη ζα ρξεζηκνπνηεί δηθό ηνπ 

εμνπιηζκό θαη ηαηξείν. 

6. Οπδεκία άιιε νηθνλνκηθή ζρέζε ή εμάξηεζε πθίζηαηαη κεηαμύ ηωλ ζπκβαιινκέλωλ. 

7. Οη ζπκβαιιόκελνη ζα ιάβνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο βεβαηώζεηο ιεηηνπξγίαο νδνληηαηξείωλ θαη 

ζα ηεξνύλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα άζθεζε ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο θαη ηνπο θαλόλεο ηηο 

νδνληηαηξηθήο δενληνινγίαο. 

Τν παξόλ απηό ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε, ππνγξάθεηαη λόκηκα ζε ηξία (3) όκνηα πξωηόηππα, εθ 

ηωλ νπνίωλ έιαβαλ από δύν ν θάζε ζπκβαιιόκελνο, ελώ ην ηξίην ζα θαηαηεζεί ζηνλ Οδνληηαηξηθό 

Σύιινγν Λάξηζαο. 
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Φξεηάδεηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθώλ από ΑΣ. Τκήκα ή νπνηαδήπνηε άιιε Δεκόζηα Αξρή. 


