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Φιλιάτες, 04-11-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜ: 281/2011
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Κοµβικού Σηµείου Επαφής (ΚΟΣΕ)
∆ήµου Φιλιατών»
Ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3882/2010
β) Tην ΚΥΑ 53136/2010
γ) Tην Εγκύκλιο αριθµ. 19 του ΥΠΕΣΑΗ∆
δ) Tην εγκύκλιο Ο.Κ.Χ.Ε. 864/252 οικ./28.02.2011
ε) Τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες ο
∆ήµαρχος είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες
εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου.
στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Το Κοµβικό Σηµείο Επαφής του ∆ήµου Φιλιατών είναι διµελές (2) συλλογικό όργανο
και αποτελείται από υπαλλήλους του ∆ήµου Φιλιατών.
1. Συγκροτείται το ΚΟΣΕ ∆ήµου Φιλιατών και ορίζονται µέλη αυτού οι κατωτέρω :
α) κ. ∆εµερτζή Όλγα του Ιωάννη ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών µε Β'
βαθµό, τηλ.: 2664360166, e-mail:sagiadaty@gmail.com, Ελ. Βενιζέλου 8 –
Φιλιάτες, Τ.Κ. 46 300, µε αναπληρώτρια την κ. Λιόντου Παναγιώτα του
Γεωργίου ΤΕ 17 ∆ιοικητικού – Λογιστικού µε Β' βαθµό, τηλ.: 2664360161, email:info@filiates.gr, Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ. 46 300.
β) κ. Θεολόγου ∆αµιανός του Γεωργίου ΠΕ ∆ασολόγων µε Β' βαθµό, τηλ.:
2664360116, e-mail:damiantheol@gmail.com, Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες,
Τ.Κ. 46 300 µε αναπληρωτή τον κ. Θεοδώρου Ευάγγελο του Κων/νου ΤΕ
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17 ∆ιοικητικού – Λογιστικού µε Α' βαθµό, τηλ.: 2664360162,
mail:Stavros.2011@yahoo.gr, Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ. 46 300.

e-

2. Πρόεδρος του ΚΟΣΕ ∆ήµου κ. ∆εµερτζή Όλγα του Ιωάννη του ΤΕ 3
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών µε Β' βαθµό.
3. Γραµµατέας του ΚΟΣΕ ∆ήµου Φιλιατών ορίζεται η κ. Μάνου Αµαλία του
∆ηµητρίου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού µε Α’ Βαθµό, τηλ.: 2664360164, e-mail:
amaliamanou.filiates@gmail.com, Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ. 46 300, µε
αναπληρώτρια την κ. Γώγου Φρειδερίκη του Νικολάου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού µε Α’
Βαθµό, τηλ.: 2664360181, e-mail: info@filiates.gr , Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες,
Τ.Κ. 46 300.
4. Η θητεία των µελών του ΚΟΣΕ ορίζεται 2ετής.
Β. Λειτουργία του ΚΟΣΕ
1. 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».
2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Φιλιατών,
Ελευθερίου Βενιζέλου 8. Φιλιάτες. 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)
3. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους της παρ. 7 του παρόντος άρθρου Β.
4. 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.
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5. 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.
6. 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.
7. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο.
8. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
α.α.

ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΚΧΕ)
Τιµ. Βάσσου 11-13, 11521 ΑΘΗΝΑ, support@okxe.gr

-

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο ∆ηµάρχου
Ενδιαφερόµενοι (Μέλη του ΚΟΣΕ)
Αρχείο
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