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Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού
Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Αριθ. Αποφάσεως 8 / 2012

Περίληψη Θέματος
«Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών».

Στα Γραφεία της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ σήμερα την 20η του μήνα Απριλίου του έτους 2012
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), μετά από την υπ΄
αριθμόν 41/12-04-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Αναγκαστικού Συνδέσμου, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν.3463/2006 και του
67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός
Ιωαννίνων) κ. Μπέγκας Θωμάς διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκατριών «13» μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση δέκα «10» μέλη, άρα υπάρχει η νόμιμη απαρτία
Παρόντες1 Μπέγκας Θωμάς.
2. Κατσανάκης Κων/νος
3. Σπυρόπουλος Πέτρος
4. Γαργάλας Παναγιώτης
5. Νάστος Δημήτριος
6. Μάτσιας Βασίλειος
7. Καψάλης Κων/νος
8. Ρογκότης Δημήτριος
9. Ράρρας Φώτιος
10. Παπαναστασίου Γαβριήλ

Απόντες
1. Σίντος Αχιλλέας
2. Σεντελές Ιωάννης
3. Τσομπίκος Νικόλαος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και νόμιμα κλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και ο κ. Γκρέστας Σωκράτης Αντιδήμαρχος του Δήμου Β. Τζουμέρκων.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδυασμού κ. Μπέγκας Θωμάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 40 θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Θέτω υπόψη σας την υπ’αριθμό 5/2012 απόφασης η Εκτελεστικής Επιτροπής με
την οποία προελέγχθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας. Ο εισηγητής στη συνέχεια μοίρασε το σχέδιο του οργανισμού σε όλα τα μέλη και είπε:
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Οι ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να παρέχουν με αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Οι ΦΟΔΣΑ, είτε ως Σύνδεσμοι, είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, έχουν αντίστοιχα
υποχρέωση κατάρτισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικού κανονισμού
υπηρεσιών, με τους οποίους κατανέμονται οι αρμοδιότητες σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα.
Ανάλογα με το μέγεθός τους και τις υπηρεσιακές τους ανάγκες διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ή Συνεργεία. Σε κάθε ΦΟΔΣΑ επιτελούνται κατ’ ελάχιστον
οι παρακάτω λειτουργίες:
α) λειτουργίες προγραμματισμού
β) λειτουργίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης
γ) τεχνικές λειτουργίες
δ) νομική υποστήριξη η οποία θα μπορεί να παρέχεται από αντίστοιχη υπηρεσία
του ΦΟΔΣΑ ή από τρίτο.
Στην περίπτωση των Συνδέσμων ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 3 παρ.1, 2, 3 ΚΥΑ
2527/07.01.2009)
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ψηφίζεται ο οργανισμός εσωτερικής
υπηρεσίας του συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007,
όπως ισχύει. Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, μπορούν να προβλέπονται αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες του συνδέσμου που λειτουργούν σε άλλο οικισμό εκτός της έδρας του. (παρ.9 άρθρο 17 Ν.4071/2012).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου,
κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή και από την
οποία προκύπτει, ότι όλοι συμφωνούν με την εισήγηση και στην συνέχεια ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη
τους την εισήγηση του προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν.3463/2006 και του
67 του Ν.3852/2010 καθώς και την υπ’αριθμό 5/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μαζί με το τεύχος του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κανονισμό Λειτουργίας) του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) όπως αναλύεται στο τεύχος του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Κανονισμό Λειτουργίας) το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2012.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται, ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη

Αναγκαστικού . Συνδέσμου

(Τ.Υ)
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(Τ.Υ.Σ )
Μπέγκας Θωμάς

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
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