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Θέµα: Σύσταση στο ∆ήµο Χανίων ∆ιαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής, µε τίτλο 
«Κοµβικό Σηµείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 (β) του Ν. 3882/2010 «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) - (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 « ∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 214). 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α'221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Την αριθ. 383/18-1-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου», όπως ισχύει (Β' 29 και διόρθωση Β' 60). 
7. Την αρ. 53136/03.12.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1917/10.12.2010 τεύχος Β’) 
«Καθορισµός χρονικών προθεσµιών για τη σύσταση Κοµβικών Σηµείων Επαφής (ΚΟΣΕ) 
στους ∆ήµους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας σε εφαρµογή 
των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδοµής 
Γεωχωρικών Πληροφοριών». 
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται οικονοµική 
επιβάρυνση εις βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Τη σύσταση ∆ιαρκής συντονιστικής επιτροπής, µε τίτλο «Κοµβικό Σηµείο Επαφής» 

(ΚΟΣΕ). 



2. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι του ∆ήµου Χανίων: 
 

 Κτιστάκη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, Τοπογράφο Μηχανικό µε Γ’ βαθµό µε 
αναπληρώτρια την Μπατάκη Μαργαρίτα του Αποστόλου, ΠΕ4 Αρχιτέκτων 
Μηχανικό  µε Β΄ βαθµό.  
 Λυγιδάκη Μαριάννα του Γεωργίου,  Τοπογράφο Μηχανικό µε Α’ βαθµό, µε 
αναπληρωτή τον Αντωνακάκη Ευτύχιο του Στυλιανού, ΠΕ6 Τοπογράφο Μηχανικό µε  
Α΄ βαθµό. 
 Περράκης Μάρκος του Ελευθερίου, ∆ικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω µε 
αναπληρωµατικό τον Αρετάκη Ευγένειο του Ιωάννου Αρτεµίου,  ∆ικηγόρο παρ' Αρείω 
Πάγω.  
 Συρακούλη Αικατερίνη Αγγελίνα του Θεοδώρου, Αρχιτέκτων Μηχανικό µε Β΄ 
βαθµό µε αναπληρώτρια την Μυλωνογιάννη Αθηνά του Γεωργίου,   ΠΕ3 Πολιτικό 
Μηχανικό µε Β’ βαθµό.   
 Φραγκιαδάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μηχανικό Υπολογιστών (Ι∆ΑΧ) µε 
αναπληρωτή τον Φωτάκη Χαράλαµπο του Αντωνίου, ΤΕ  Μηχανικό Πληροφορικής 
µε Β΄ βαθµό   
 Φραγκάκη Ειρήνη του Ιωάννη , ΠΕ6 Τοπογράφο Μηχανικό µε Β΄ βαθµό µε 
αναπληρώτρια την Κλωνιζάκη Αικατερίνη του Νικολάου, Αγρονόµο Τοπογράφο 
Μηχανικό µε Β΄ βαθµό.  

 
3. Πρόεδρος του  ΚΟΣΕ ορίζεται η Κτιστάκη Ευαγγελία. 

4. Γραµµατειακή υποστήριξη στο ΚΟΣΕ θα παρέχει µέλος του, που θα ορισθεί µε τον 
αναπληρωτή του, µε απόφαση του Προέδρου του ΚΟΣΕ. 

5.  Στοιχεία επικοινωνίας µελών επιτροπής  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

 Κτιστάκη Ευαγγελία τηλ:28233 41713 , programm2@chania.gr 
 Λυγιδάκη Μαριάννα τηλ:28233 41720, lygidaki@0489syzefxis.gov.gr 
 Περράκης Μάρκος τηλ: 28233 41623 , mperrakis@chania.gr  
 Συρακούλη Αικατερίνη Αγγελίνα τηλ: 28233 41725, asyrak.@elvenizelos.gr 
 Φραγκιαδάκης Γεώργιος τηλ:28233 41706, gfrag@chania.gr 
 Φραγκάκη Ειρήνη τηλ: 28233 41739, irinifragaki@gmail.com 

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Μπατάκη Μαργαρίτα τηλ:28233 41614, programm@chania.gr  
 Αντωνακάκη Ευτύχιο τηλ:28233 41724, antonakakides@gmail.com 
 Αρετάκη Ευγένειο τηλ:28233 41624   ,  law_dep@chania.gr 
 Μυλωνογιάννη Αθηνά τηλ:28233 41725, a.mylon@elvenizelos.gr 
 Φωτάκη Χαράλαµπο τηλ: 28233 41706, dhmosnk@otenet.gr 
 Κλωνιζάκη Αικατερίνη τηλ:28233 45825, klonizaki@chania.eu 

 

 

 

Αρµοδιότητες- Έργο του ΚΟΣΕ 

6. Το ΚΟΣΕ, διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισµό µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες 
του ∆ήµου Χανίων και αποτελεί το επίσηµο σηµείο επαφής και συνεργασίας των 
δηµόσιων αρχών που εκπροσωπεί µε τον Οργανισµό Κτηµατολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 

7. Ειδικότερα το έργο των ΚΟΣΕ περιλαµβάνει: 

α) Τη διαρκή και συστηµατική καταγραφή υπό µορφή καταλόγου, µεταξύ άλλων: 



 των µεταδεδοµένων, συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων και γεωχωρικών 

 υπηρεσιών των δηµοσίων αρχών που εκπροσωπεί. 

 των αναλογικών γεωχωρικών δεδοµένων των δηµοσίων αρχών που εκπροσωπεί. 

 των δεδοµένων που περιλαµβάνουν εµµέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. 
διευθύνσεις) 

 του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισµικών συστηµάτων 
γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδοµένων και διάχυσης 
γεωχωρικών δεδοµένων στο διαδίκτυο. 

 του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδοµένων και 
υπηρεσιών προς άλλες δηµόσιες αρχές και τρίτους, 

β) Την υποχρέωση ενηµέρωσης του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδος για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δηµόσιας αρχής που εκπροσωπείται 
από το ΚΟΣΕ να προµηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδοµένα. 

γ) Την εισήγηση προς τις δηµόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων 
τεχνικών και διοικητικών µέτρων ώστε: 

 τα γεωχωρικά δεδοµένα, µεταδεδοµένα και υπηρεσίες των δηµοσίων αρχών να 
εντάσσονται στην Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών. 

 τα πληροφοριακά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων, εφαρµογές και δικτυακές 
υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δηµόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά 
δεδοµένα και υπηρεσίες, να συµφωνούν µε τις προβλέψεις του παρόντος νόµου. 

 οι δηµόσιες αρχές να εφαρµόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής 
Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας 
Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». 

δ) Τη συµµετοχή στις οµάδες εργασίας που συγκροτεί ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος σύµφωνα µε την § 2, του άρθρου 18, του Ν. 3882/2010. 

Λειτουργία του ΚΟΣΕ 
8. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νοµίµως µε την παρουσία του Προέδρου ή του νόµιµου 

αναπληρωτή του, ο οποίος καθορίζει την ηµέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, 
µέσω του γραµµατέα, τα µέλη να συµµετάσχουν. Η πρόσκληση µε τα θέµατα της 
ηµερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραµµατέα στα µέλη του ΚΟΣΕ τουλάχιστον 
2 ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης µπορούν να γνωστοποιούνται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µία µέρα πριν από 
τη συνεδρίαση και η πρόσκληση µπορεί να γίνεται ακόµη και µε τηλεφώνηµα, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυπία, τούτο 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 και οι συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ. 

9. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το ∆ηµαρχείο Χανίων. Σε περίπτωση που 
η φυσική παρουσία των µελών του ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η 
πραγµατοποίηση της συνεδρίας µε τη µορφή τηλεδιάσκεψης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3242/2004 σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ102/Α/24.05.2004) και της 
κατ' εξουσιοδότηση του αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/7841/Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονοµίας & 
Οικονοµικών σχετικά µε τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων µε τηλεδιάσκεψη 
(ΦΕΚ539/Β/21.04.2005). Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους της παρ. 7. 



10. 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 ηλεκτρονικά.  

11. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, η 
δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα µέλη θεωρούνται και αυτά που συµµετέχουν στην 
τηλεδιάσκεψη. 

12. 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 συζητήθηκαν µε 
συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενο τους, η µορφή και τα 
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, 
οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν. 

13. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο. 

14. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει. 

15. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού 
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 

ΕΜΜ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
 
 

Κοινοποίηση 
1. ΟΚΧΕ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@okxe.gr και στην Ταχ. ∆/νση: Τιµ. 

Βάσσου 11-13, ΤΚ 1151 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2106460209) 
2. Γρ. ∆ηµάρχου 
3. Γ.Γ. ∆ήµου Χανίων 
4. Αντιδήµαρχο κ. Κεµεσιδη 
5. Αντιδήµαρχο κ. Ξυνίδη 
6. Τεχνική Υπηρεσία 
7. Πολεοδοµία 
8. Οριζόµενοι Υπάλληλοι 

 


