ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Αριθµ. Απόφασης 59/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/ 2011 της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Σήµερα την 15η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην έδρα του ∆ήµου (στην αίθουσα
συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 2808/11-02-2011 πρόσκληση
του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και
Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87Α΄/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι
εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των δέκα (10) Προέδρων των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν:
Παρόντες
Απόντες
Πρόεδρος
1 Μακράκης Γεώργιος ,Αντιδήµαρχος
1. ∆ανελάκης Γεώργιος
2. Κατσαµποξάκης Σπυρίδων Αντιδήµαρχος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αντιδήµαρχος
3. Μαστοράκης Ιωάννης
Αντιδήµαρχος
1 Λουράκη Ιωάννα .ΤΚ Επισκοπής
4. Χειρακάκης Γεώργιος
Αντιδήµαρχος
2 Βραχασωτάκης Κων/νος ΤΚ Γάλυπε
5. Φιλιππάκης Κων/νος
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
6. Ανυφαντάκης Εµµανουήλ
7. Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Γραµµατέας ∆Σ.
8. Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Οι οποίοι κλήθηκαν νόµιµα µε την
9. Ζερβάκη Ιωάννα
Μέλος
∆.Σ.
υπ’αριθµ.2808/11-2-2011
10.Βασιλάκης Μιχαήλ
Μέλος
∆.Σ.
πρόσκληση του Προέδρου
11.Πλευράκης Εµµανουήλ
Μέλος
∆.Σ.
12.∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ
Μέλος ∆.Σ.
13.Σταυρουλάκης Νικόλαος
Μέλος ∆.Σ.
14.Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
Μέλος ∆.Σ.
15.Βουράκης Ιωάννης
Μέλος ∆.Σ.
16.Σέγκος Ιωάννης
Μέλος ∆.Σ.
17.Μπαγουράκης Γεώργιος
Μέλος ∆.Σ.
18.Φανουράκης Ζαχαρίας
Μέλος ∆.Σ
19.Αργυράκης Νικόλαος
Μέλος ∆.Σ
20.Μπελιβάνης Νικόλαος
Μέλος ∆.Σ
21.Χατζάκης Ευάγγελος
Μέλος ∆.Σ
22.Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ
Μέλος ∆.Σ
23.Χατζάκης Εµµανουήλ
Μέλος ∆.Σ
24.Μουντράκης Ιωάννης
Μέλος ∆.Σ
25.Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία
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26.Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος

Μέλος ∆.Σ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Χατζάκης Αδάµ
∆. Κ Μοχού
Αναγνωστάκης Εµµανουήλ Τ.Κ Επισκοπής
Αργυράκης Εµµανουήλ
∆.Κ Μαλίων
Μαυροφοράκης Ιωάννης
Τ.Κ Κάτω Βάθειας
Περβολαράκης Εµµανουήλ ∆.Κ Ανώπολης
Κόµης Γεράσιµος
Τ.Κ Ποταµιών
Τζανάκης Χαρίδηµος
Τ.Κ Αϊτανίων
Στειακάκης Ιωάννης
Τ.Κ Γαλύφας
Ο ∆ήµαρχος κ. ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε
στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε η κ. Μανουσάκη Ελένη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Κασωτάκης Σταύρος, ∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου και Παχιαδάκης Ιωάννης, Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου, παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση, προκειµένου να εισηγηθούν τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Βουράκης Ιωάννης, Ζερβάκη Ιωάννα και Μπελιβάνης
Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον κ. ∆ήµαρχο. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Σταυρουλάκης
Νικόλαος, δεν ήταν παρών κατά τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
µε αριθµ.17,18,19,20,21,22,23,30 και 33.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 29ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΘΕΜΑ: «Περί συστάσεως διαρκούς συντονιστικής επιτροπής µε τίτλο «Κοµβικά
σηµεία Επαφής (ΚΟΣΕ) στο ∆ήµο Χερσονήσου»
Αριθµός Απόφασης 59/2011
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη των
Μελών του Συµβουλίου τη σχετική εισήγηση, η οποία αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Περί συστάσεως διαρκούς συντονιστικής επιτροπής µε τίτλο «Κοµβικά σηµεία Επαφής
(ΚΟΣΕ) στο ∆ήµο Χερσονήσου».
1.Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ.1γ του Ν.3882/10 «Σε κάθε ∆ήµο του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) συστήνεται ένα ΚΟΣΕ, µε την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόµενων δηµόσιων
αρχών του συγκεκριµένου ∆ήµου» και συνεχίζει µε την παρ.2 σύµφωνα µε την οποία «Τα
ΚΟΣΕ ορίζονται µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των ανωτέρω δηµόσιων αρχών και
είναι εντεταλµένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος
νόµου για την προµήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδοµένων και
υπηρεσιών των δηµόσιων αρχών που εκπροσωπούν. Με τις ίδιες αποφάσεις, ορίζονται οι
πρόεδροι των ΚΟΣΕ οι οποίοι εκπροσωπούν επίσηµα τα ΚΟΣΕ, καθώς και κάθε σχετικό για
την άσκηση του έργου τους» Επίσης σύµφωνα µε την παρ.8 του ιδίου άρθρου «Τα ΚΟΣΕ
συγκροτούνται από πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στα θέµατα
αρµοδιότητάς τους.
Με την αριθµ.53136/2010 (ΦΕΚ Β’ 1917/10-12-2011)ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής
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Αλλαγής, οι ∆ήµοι οφείλουν να συστήσουν τις διαρκείς συντονιστικές επιτροπές µε τίτλο
«Κοµβικά Σηµεία Επαφής» από 1-01-2011 έως 15-03-2011.
Εισηγούµαστε
Όπως ορίσετε τα µέλη που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή καθώς και τους
αναπληρωτές αυτών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε το Σώµα να
ψηφίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, το
άρθρο 19 του Ν.3882/10, την αριθµ.53136/2010 (ΦΕΚ Β’ 1917/10-12-2011)ΚΥΑ των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3463/2006,3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Τη σύσταση της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής του άρθρου 19 παρ.1γ του
Ν.3882/10 µε τίτλο «Κοµβικά σηµεία Επαφής `ΚΟΣΕ` στο ∆ήµο Χερσονήσου.
Στο «ΚΟΣΕ» του ∆ήµου εκπροσωπούνται όλες οι εποπτευόµενες από το ∆ήµο
δηµοτικές αρχές
2.Αρµοδιότητες ΚΟΣΕ
2.1.Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλµένο για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των
απαιτήσεων του ν.3882/2010 για την προµήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των
γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών του ∆ήµου και διενεργεί τον αναγκαίο
εσωτερικό συντονισµό µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες
του ∆ήµου και τους
εποπτευόµενους φορείς του και αποτελεί το επίσηµο σηµείο επαφής και συνεργασίας
του ∆ήµου µε τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)
2.2.Ειδικότερα το έργο του ΚΟΣΕ του ∆ήµου περιλαµβάνει:
2.2.1.Τη διαρκή και συστηµατική καταγραφή υπό µορφή καταλόγου, µεταξύ
άλλων:
α) των µεταδιδοµένων, συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και γεωχωρικών
υπηρεσιών των αρχών που εκπροσωπεί.
β) των δεδοµένων που περιλαµβάνουν εµµέσως γεωχωρική πληροφορία.
γ) το πλήθος του κόστους και είδους τν αδειών χρήσης λογισµικών συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών διαχείρισης γεωχωρικών δεδοµένων
και διάχυσης γεωχωρικών δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο.
δ) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών προς άλλες δηµόσιες αρχές και τρίτους.
2.2.2. Την υποχρέωση της ενηµέρωσης του οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρ
τογραφήσεων Ελλάδος για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δηµόσιας
αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προµηθευτεί, να παράγει ή
να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδοµένα.
2.2.3.Την εισήγηση προς τις αρχές που εκπροσωπεί για τη λήψη των αναγκαίων
τεχνικών και διοικητικών µέτρων ώστε:
α)τα γεωχωρικά δεδοµένα µεταδεδοµένα και υπηρεσίες των αρχών να αντάσσονται στην Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών.
β)τα πληροφοριακά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων, εφαρµογές και δικτυακές
υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις υπηρεσίες-αρχές που εκπροσωπεί
και αφορούν σε γεωχωρικά δεδοµένα και υπηρεσίες, να συµφωνούν µε τις
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προβλέψεις του παρόντος νόµου.
2.2.4. Τη συµµετοχή στις οµάδες εργασίας που συγκροτεί ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος,σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου
18,του ν. 3882/2010.
2.3 .Το ΚΟΣΕ προτείνει στις υπηρεσίες του ∆ήµου τις κανονιστικές διατάξεις για
την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατ΄ξεις του ν.3882/2010.
3.Συγκρότηση
3.1. Το ΚΟΣΕ είναι πενταµελές (5) συλλογικό όργανο και αποτελείται από απαλλήλους του ∆ήµου Χερσονήσου.Τα οριζόµενα µέλη θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ι δρυµάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Κατευθυνσης µε εξειδικευµένς γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους.
3.2. Μέλη του ΚΟΣΕ ορίζονται οι εξής:
α)Μαρία Φραγκιαδάκη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής µε Γ΄ βαθµό,
στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών,µε αναπληρωτή τον Αθανάσιο Σακκούδη
του ∆ηµητρίου, κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής µε Β΄ Βαθµό, στη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών.
β)Παχιαδάκης Ιωάννης του Ευάγγελου, Νοµικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή
τον Ασπετάκη Γεώργιο του Κων/νου, επίσης Νοµικό Σύµβουλο.
γ)Μεϊντάνη Άννα του Κων/νου, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφος - Μηχανικός, µε Β΄
βαθµό, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, µε αναπληρώτρια τη Σουλτάτου
Ειρήνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφος-Μηχανικός µε ∆΄ Βαθµό,
στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
δ) Σπυρλιδάκης ∆ηµοσθένης του Χριστόδουλου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός µε Β΄ βαθµό, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, µε αναπληρωτή του τον
Βαρδάκη Φιλοκτήτη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός µε Γ΄
Βαθµό, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
ε) Αλεξανδρή Αθανασία του ∆ηµητρίου, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων, µε αναπληρώτρια την Χαρκιολάκη Ευθυµία του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων
µε Γ΄ Βαθµό.
4.Λειτουργία του ΚΟΣΕ
4.1.Ως Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται η Μαρία Φραγκιαδάκη, η οποία εκπροσωπεί
το ΚΟΣΕ .
4.2 Ως αναπληρωτής Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ορίζεται η Άννα Μεϊντάνη.
4.3 Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νοµίµως µε την παρουσία του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ηµέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί µέσω του γραµµατέα
τα µέλη να συµµετάσχουν. Η πρόσκληση µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης γνωστοποιείται από το γραµµατέα στα µέλη του ΚΟΣΕ τουλάχιστον δύο
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης µπορούν να γνωστοποιούνται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µία ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση µπορεί να γίνεται
ακόµη και τηλεφώνηµα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυπία, αυτό
όµως πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετική υπογεγραµµένη σηµείωση σε
ειδικό βιβλίο ή µε καταχώρηση στο ηλεκτρονικό µητρώο συνεδριάσεων του
ΚΟΣΕ, στο οποίο περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ηµεροµηνίες
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και οι συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ .
4.4 Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το δηµοτικό κατάστηµα της
∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου (Ελευθερίας 50,70014 Λιµ. Χερσονήσου)
4.5 Προκειµένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρµογή του ν.3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων
γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών τα µέλη του ΚΟΣΕ µπορούν να επικοινωνούν µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
5.Αποφάσεις – Πρακτικά
5.1 Αποφάσεις του ΚΟΣΕ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,η
δε ψηφοφορία είναι φανερή, Για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα
οπωσδήποτε τρία (3) µέλη.
5.2 Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά τα οποία συντάσσει ο
γραµµατέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή µορφή. Σε αυτά
µνηµονεύονται, ιδίως, ποια µέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα
θέµατα που συζητηθήκαν και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.Καταχωρούνται,
επίσης οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν.
5.3 Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο
Με απόφαση του ∆ηµάρχου µπορούν α συγκροτηθούν οµάδες εργασίας για τη
στήριξη του ΚΟΣΕ στην εκτέλεση του έργου του.
6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ,ειδικώς µε την παρούσα απόφαση,εφαρµόζονται,
αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας .(ν.2690/1999,ΦΕΚ 45Α/99),όπως κάθε φορά ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 59/2011
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
∆ανελάκης Γεώργιος Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Κατσαµποξάκης Σπυρίδων
Μαστοράκης Ιωάννης
Χειρακάκης Γεώργιος
Φιλιππάκης Κων/νος
Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος
Ζερβάκη Ιωάννα
Βασιλάκης Μιχαήλ
Πλευράκης Εµµανουήλ
∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ
Σταυρουλάκης Νικόλαος
Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
Βουράκης Ιωάννης
Σέγκος Ιωάννης
Μπαγουράκης Γεώργιος
Φανουράκης Ζαχαρίας
Αργυράκης Νικόλαος
Μπελιβάνης Νικόλαος
Ανυφαντάκης Εµµανουήλ
Χατζάκης Ευάγγελος
Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ
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Χατζάκης Εµµανουήλ
Μουντράκης Ιωάννης
Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία
Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος
Η Γραµµατέας
Μανουσάκη Ελένη
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ανελάκης Γεώργιος
Μ.Ε.∆.
Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Βασιλάκης Νικόλαος
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