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ΠΡΟΣ 

Τον  κ. Δήμαρχο για την κ.  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου 

 

ΘΕΜΑ: Υπογραφή Παραρτήματος στην από 16/09/2013 Κύρια Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του 

Δήμου Διονύσου και της Εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». 

 

Ο Δήμος Διονύσου έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για τη 

συλλογή και συγκέντρωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), η 

οποία έχει εγκριθεί  με την υπ’ αριθμ. 103/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Διονύσου.  

Τα Α.Η.Η.Ε. έχουν προδιαγραφεί βάσει κείμενης νομοθεσίας (Παράρτημα Ι με την επιφύλαξη του άρθρου 

2 Παράγραφος 3 της ΚΥΑ 23615/2014) σε δέκα βασικές κατηγορίες και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 

(Δήμου) 3416/11-1-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» οι 

εν λόγω 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:  

Κατ.1 Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 

Κατ.2 Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες (>100cm
2
) 

Κατ.3 Λαμπτήρες 

Κατ.4 Εξοπλισμός μεγάλου μεγέθους (>50cm  σε μια διάσταση) 

Κατ.5 Εξοπλισμός μικρού μεγέθους (<50cm όλες οι διαστάσεις) 

Κατ.6 Μικρά ΙΤ & Τηλ/νιων (<50cm όλες οι διαστάσεις) 

 

Η εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» εναρμονιζόμενη πλήρως με τη κείμενη νομοθεσία ενημερώνει 

το Δήμο (με το προαναφερθέν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τα ανωτέρω, δηλαδή ότι από 

1/1/2019 η παραλαβή και η κατηγοριοποίηση των Α.Η.Η.Ε. θα γίνεται με τις νέες κατηγορίες και τις 



υποκατηγορίες αυτών και από τις 1/1/2019 στην ενημέρωση τιμολόγησης θα αναφέρονται οι νέες 

κατηγορίες.  

Για το λόγο αυτό η Εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.»  απέστειλε στο Δήμο μας Παράρτημα προς 

υπογραφή το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ μας σύμβασης, και στο οποίο φαίνεται η 

πλήρης αντιστοιχία των νέων κατηγοριών και των υποκατηγοριών αυτών με τις μέχρι τώρα ισχύουσες 

κατηγορίες (έως 31/12/2018). 

 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για : 

 

Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του Συνημμένου Παραρτήματος που αφορά στην 

από 16-9-2013 Σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» το οποίο θα αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

 


