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Θέμα : «Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της 56/2013 απόφασης του
Δ.Σ. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 387/2013 απόφαση
Δ.Σ. ως προς τις νέες κατηγορίες Α.Η.Η.Ε.»
Με την 56/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη
σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της εταιρείας
«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για την εφαρμογή του προγράμματος
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Με την 387/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση συνεργασίας
υπογράφηκε στις 01/04/2014.
Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» με το αρ. πρωτ. 12622/10-01-2019 μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώνει πως :

«Με την ΚΥΑ 23615/615/Ε.103/9-5-2014 τα Α.Η.Η.Ε. έχουν προδιαγραφεί
βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Παράρτημα Ι με την επιφύλαξη του άρθρου
2, Παράγραφος 3, της ΚΥΑ 23615/2014) σε δέκα βασικές κατηγορίες όπως
φαίνεται παρακάτω:
Κατηγ.1 Μεγάλες Οικιακές Συσκευές
Κατηγ.2

Μικρές Οικιακές Συσκευές

Κατηγ.3

Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κατηγ.4

Καταναλωτικός Εξοπλισμός είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)

Κατηγ.5

Φωτιστικά είδη

Κατηγ.6

Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία εξαιρουμένων των σταθερών
βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης κλίμακας

Κατηγ.7

Παιγνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού

Κατηγ.8

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων
και μολυσμένων

Κατηγ.9

Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου
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Κατηγ.10 Συσκευές Αυτόματης Διανομής
Μη εξαντλητικός κατάλογος ειδών ΗΗΕ (και αντίστοιχα ΑΗΗΕ) παρατίθεται στο
παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 23615/2014.
Από 01/01/2019 και σύμφωνα με από την από 27/11/2018 επιστολή της Δ/νσης
Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΕΟΑΝ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη μετάβαση
στον ανοιχτό κατάλογο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 23615/2014» οι παραπάνω κατηγορίες
παύουν να ισχύουν και όπως προδιαγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ με την επιφύλαξη
του άρθρου 2, Παράγραφοι 3 και 4, της ΚΥΑ 23615/2014, οι νέες κατηγορίες θα
διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγ.1 Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
Κατηγ.2 Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100
cm2
Κατηγ.3 Λαμπτήρες

Κατηγ.4 Μεγάλου Μεγέθους Εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη

από 50 cm )
Κατηγ.5 Μικρού Μεγέθους Εξοπλισμός (καμία εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50
cm )
Κατηγ.6 Μικρού Μεγέθους Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμία
εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm )

Ακολουθεί πίνακας με τις νέες κατηγορίες και υποκατηγορίες.
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης της σύμβασης σύμφωνα
με τις νέες κατηγορίες ΑΗΗΕ..
Η εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ως οφείλει, εναρμονίζεται με την κείμενη
νομοθεσία και προσθέτει παράρτημα στην από 01/04/2014 σύμβαση συνεργασίας με
τις νέες κατηγορίες Α.Η.Η.Ε και τις υποκατηγορίες αυτών όπως περιγράφονται στο
παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 23615/2014.
Το παράρτημα θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης η οποία κατά τα λοιπά
θα ισχύει ως έχει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται
Α) να εγκρίνει ή όχι την επικαιροποίηση της σύμβασης και την εναρμόνιση της
σύμφωνα με τις νέες κατηγορίες ΑΗΗΕ,
Β) να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή του παραρτήματος

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος
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