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ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2011

Θέμα: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Αγιάς

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
I.
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010) «Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α)
II.
των άρθρων 1 και 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010),
III.
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53136/2010 (ΦΕΚ 1917 Β/ 10-12-2010) «Καθορισμός
χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους,
τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών,
IV.
της 19 ΑΠ 7325/15.02.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Γνωστοποίηση της με αριθ. 53136/03.12.2010 ΚΥΑ για τον
καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ)
στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας –
Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας ΚΟΣΕ»,
V.
του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», και ιδιαίτερα του άρθρου 14 αυτού, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7
του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004), για τη δυνατότητα συνεδρίασης των
συλλογικών οργάνων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη),
VI.
την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19.04.2005 (ΦΕΚ539/Β/21.04.2005) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και
Οικονομίας & Οικονομικών, σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με
τηλεδιάσκεψη,
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VII.

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού του Δήμου.

Αποφασίζουμε
Άρθρο 1ο

Σύσταση "Κομβικού Σημείου Επαφής"

Συνιστάται διαρκής συντονιστική επιτροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (εφεξής ΚΟΣΕ)
στον Δήμο Αγιάς , το οποίο θα έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 19
του Ν. 3882/2010 καθώς και την ευθύνη εκπροσώπησης κατά την έννοια της παρ. 1 του ως άνω
άρθρου 19 , όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων ( δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
σύμφωνα με τον Κ.Δ.Κ όπως ισχύει), του συγκεκριμένου Δήμου .
Άρθρο 2ο

Αρμοδιότητες του ΚΟΣΕ

1. Αρμοδιότητες του ΚΟΣΕ είναι η καταγραφή και η διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010
για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
των φορέων που εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρου 1 της παρούσας. Επίσης το ΚΟΣΕ
διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου και
τους εποπτευόμενους φορείς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και αποτελεί το επίσημο
σημείο επαφής και συνεργασίας, με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.
2. Ειδικότερα, το έργο του ΚΟΣΕ του Δήμου Αγιάς περιλαμβάνει:
2.1 Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:
α) των μεταδεδόμενων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των
φορέων που εκπροσωπεί
β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των φορέων που εκπροσωπεί
γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων
γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών
δεδομένων στο Διαδίκτυο.
ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και
υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,
2.2 Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για
την πρόθεση οποιουδήποτε φορέα, που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να
παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.
2.3 Την εισήγηση προς τους φορείς που εκπροσωπεί για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και
διοικητικών μέτρων ώστε:
α) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των φορέων να εντάσσονται στην
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
β) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που
αναπτύσσονται από τους φορείς και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να
συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
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γ) οι φορείς να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και
του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
2.4 Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 18 του ν. 3882/2010.
Άρθρο 3ο

Συγκρότηση του ΚΟΣΕ

1. Το ΚΟΣΕ του Δήμου Αγιάς είναι 5μελές και αποτελείται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας του
Δήμου ή/και από υπαλλήλους των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων του άρθρου 1 της παρούσας
απόφασης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
2. Τα οριζόμενα μέλη θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδικευμένες
γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους.
3. Τα μέλη του ΚΟΣΕ δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους
αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτό.
Άρθρο 4ο

Ορισμός μελών του ΚΟΣΕ

Ορίζονται μέλη του ΚΟΣΕ με αναπληρωτές τους οι εξής υπάλληλοι:
1) Αθανασούλας Λάμπρος του Χρήστου, κάτοχος ΔΑΤ-ΑΕ309443, ΙΔΑΧ, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, βαθμού Β΄, Δ/νση Διοικητικού-Τμήμα Δημοτολογίου, τηλέφωνο:
2495350214, e-mail: la@evrimenon.gr
με αναπληρωτή την Κατσίκα Γεωργία, κάτοχο ΔΑΤ-ΑΙ288409, μόνιμος, κλάδου ΠΕ-ΔΥΠ,
βαθμού Δ΄, ΚΕΠ ΔΕ Ευρυμενών, τηλέφωνο: 24950-94163, e-mail: kep0925@kep.gov.gr
2) Καραφέριας Νικόλαος του Γεωργίου, κάτοχος ΔΑΤ-Κ717809, μόνιμος, κλάδου ΤΕ
Τεχνολόγων- Δασοπόνων, βαθμού Δ΄, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Γεωργικής
Ανάπτυξης, τηλέφωνο: 6906567415, e-mail: nikolaos.karaferias@0559.syzefxis.gov.gr
με αναπληρωτή την Κατσικάκη Ελένη, κάτοχο ΔΑΤ-ΑΕ309720, ΙΔΑΧ, κλάδου, ΠΕ
Διοικητικού βαθμού Γ΄, Τμήμα Οικονομικό, τηλέφωνο: 2495350209, e-mail:
am@evrimenon.gr
3) Μπαρτζώκα Αθανασία του Νικολάου, κάτοχος ΔΑΤ-Χ913143, μόνιμος κλάδου ΠΕ
Αγρονόμων Τοπογράφων-Μηχ/κων, βαθμού Γ΄, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών –Τμήμα
Πολεοδομίας, τηλέφωνο: 2494350113, e-mail: ty@0751.syzefxis.gov.gr
με αναπληρωτή την Λύγδα Βασιλική του Κων/νου, κάτοχο ΔΑΤ-ΑΖ765535, μόνιμος
κλάδου ΤΕ Πολιτικών-Εργων Υποδομής, βαθμού Δ΄, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών –Τμήμα
Πολεοδομίας, τηλέφωνο: 2494350114, e-mail: ty@0751.syzefxis.gov.gr
4) Παπακώστας Δημήτριος του Κων/νου, κάτοχο ΔΑΤ-ΑΖ264297, μόνιμος κλάδου ΠΕ
Γεωπόνων, βαθμού Β΄, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης,
τηλέφωνο: 24940-22355
με αναπληρωτή την Κατσίκα Ελένη, κάτοχο ΔΑΤ-Φ288461, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων,
βαθμού Β΄, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα-Γεωργικής Ανάπτυξης
τηλέφωνο: 24940-22355,
5) Πολυμέρου Ιωάννα του Θεοδώρου, κάτοχος ΔΑΤ-Ξ705635, μόνιμος κλάδου ΠΕ
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, βαθμού Β΄, τηλέφωνο: 2494024188,
e-mail: deya-agias@lar.forthnet.gr
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με αναπληρωτή τον Γρηγορούλη Γεώργιο, κάτοχο ΔΑΤ-Μ840256, κλάδου ΠΕ
Τοπογράφων, βαθμού Γ΄, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών –Τμήμα Πολεοδομίας
Η Γραμματεία του ΚΟΣΕ θα γίνεται από υπάλληλο του Δήμου που θα οριστεί.
Άρθρο 5ο

Λειτουργία του ΚΟΣΕ

1. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή αυτού. Ο
Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω
της Γραμματείας, τα μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτό. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας
διάταξης γνωστοποιείται από τη Γραμματεία στα μέλη του ΚΟΣΕ εγκαίρως. Σε κατεπείγουσα
περίπτωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνει και μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Η προαναφερθείσα
διαδικασία που ακολουθείται σε κατεπείγουσα περίπτωση αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη
σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του ΚΟΣΕ της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι
ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ.
2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται, το Δημαρχείο του Δήμου Αγιάς στην Αγιά. Σε
περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή, είναι δυνατή η
πραγματοποίηση της συνεδρίασης με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία
είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους του άρθρου
6 της παρούσας.
3. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή
του ν. 3882/2010 ή για τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα
μέλη του ΚΟΣΕ μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους εποπτευόμενους φορείς τους. Οι
εποπτευόμενοι φορείς του Δήμου Αγιάς , όπως αναφέρονται, στο άρθρο 1 της παρούσας, μπορούν,
με ευθύνη τους, να ορίσουν μέλη υπαλλήλους τους ως συνδέσμους επικοινωνίας με το ΚΟΣΕ .
4. Ο/Η Γραμματέας του ΚΟΣΕ, τηρεί τα ηλεκτρονικά μητρώα, αρχεία και διευθύνσεις για τη
λειτουργία του ΚΟΣΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, και ασκεί
κάθε άλλη αρμοδιότητα που του/της ανατίθεται από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 6ο

Αποφάσεις – Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και η ψηφοφορία είναι
φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Το μέλος της
Γραμματείας δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
2. Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει η Γραμματεία αυτού, τα
οποία τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται κυρίως ποια μέλη παραβρέθηκαν, ο
χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο
περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.
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3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΚΟΣΕ και αναρτώνται στο διαδίκτυο
του ΚΟΣΕ.
Άρθρο 7ο
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, κοινοποιείται αρμοδίως και
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

ΑΔ 40-2011 συγκρότηση ΚΟΣΕ Δ. Αγιάς

σελίδα 5 από 5

