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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1061705/484/Β0013 (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 

1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β΄/29.3.2006) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 
καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο 
χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για 
τη μεταβίβαση ακινήτου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του 

α.ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (ΦΕΚ 
245 τ.Α΄), που κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 «περί κυρώσε−
ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 
1521/1950 α.ν. όπως ισχύει».

2) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3) Την υπ’ αριθμ. 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 
(Φ.Ε.Κ. 385 Β΄/29.3.2006) απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο 
τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η δια−
δικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακι−
νήτου.

4) Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εντός της 
οποίας επιτρέπεται η χρήση των εντύπων δηλώσεων 
φόρου μεταβίβασης ακινήτων που καθορίσθηκαν με 
την υπ’ αριθμόν 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ. 1274/30.11.2001 
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        Αριθμ. 11447 (5)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 10372/13.6.2006 απόφασή 

μας «περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δα−
πανών στο Ν. Λάρισας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Δι−

οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 
284/τ.Α΄/2003) «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρ−
χιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και 
διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες 
διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 10372/13.6.2006 απόφασή μας (ΦΕΚ 
726/τ.Β΄/15.6.2006) «περί συγκρότησης της Επιτροπής 
Ελέγχου Δαπανών».

4. Την υπ’ αριθμ. 27527/25.5.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης (ΦΕΚ 713/τ.Β΄/13.6.2006) «Οργάνωση και λειτουργία 
της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 14 του 
ν. 3202/2003 (Α΄284), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 10372/13.6.2006 απόφα−
σή μας (ΦΕΚ 726/τ.Β΄/15.6.2006) «περί συγκρότησης της 
Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών» και ορίζουμε ως γραμ−
ματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου Δαπα−
νών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. 27527/25.5.2006 απόφασης του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 
713/τ.Β΄/13.6.2006) τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Βασιλική Καλαντζή, τακτικό μέλος, ΠΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού, βαθμού Α΄, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, με αναπληρώτρια 
την Παρασκευή Γκουβάνη, ΤΕ Διοικητικού, βαθμού Α΄, 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης.

2. Αθανάσιο Ζιάκα, τακτικό μέλος, ΠΕ Διοικητικού − 
Οικονομικού, βαθμού Β΄, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, με αναπληρώτρια 
την Ιωάννα Τρικκάλη, ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, 
βαθμού Δ΄, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης 
και Αποκέντρωσης.

Οι αρμοδιότητες της γραμματειακής υποστήριξης της 
Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

Α) Τηρεί το πρωτόκολλο της Επιτροπής.
Β) Ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Πρό−

εδρο της Επιτροπής για τις καταγγελίες που έχουν 
πρωτοκολληθεί.

Γ) Συλλέγει το αναγκαίο υλικό για το σχηματισμό του 
φακέλου της κάθε υπόθεσης.

Δ) Συντάσσει προς απαραίτητες προσκλήσεις προς 
τρίτους.

Ε) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτρο−
πής και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που 
της αναθέτει ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την εκ−
πλήρωση του έργου της.

Τόπος συνεδρίασης της Επιτροπής ορίζεται το κτίριο 
της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 10372/13.6.2006 απόφα−
σή μας (ΦΕΚ 726/τ.Β΄/15.6.2006) «περί συγκρότησης της 
Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 30 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ 

F
       Αριθμ. 9392 (8)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8376/15.6.2006 απόφασης 

σχετικά με τη γραμματειακή υποστήριξη της Επι−
τροπής Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 14 του ν. 
3202/2003 Νομού Δωδ/σου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας».
2. Τις όμοιες της υπ’ αριθμ. 27527/25.5.2006 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Οργάνωση και Λειτουργία της Επιτρο−
πής Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 14 του ν. 3202/2003» 
(ΦΕΚ 713/Β).

3. Την υπ’ αριθμ. 8376/15.6.2006 απόφασή μας «Συ−
γκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 
14 του ν. 3202/2003 Νομού Δωδ/σου». (ΦΕΚ 728/Β), απο−
φασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 8376/15.6.2006 απόφα−
σή μας και ορίζουμε για την γραμματειακή υποστήριξη 
της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών του άρθρου 14 του ν. 
3202/2003 Νομού Δωδ/σου, τους υπαλλήλους της Διεύ−
θυνσης Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Δωδ/σου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Θεοδώρου Χαράλαμπο 
και Ιωάννα Φωτεινή με αναπληρωματικούς την Τρυφι−
άτη Παναγιώτα και Ελένη Μήλα, υπαλλήλους της ίδιας 
Διεύθυνσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 8376/15.6.2006 από−
φασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 4 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

F
     Αριθ. 2795 (7)
Καθορισμός Αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστι−

κών λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Σπε−
τσών. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 17823/1979 απόφαση Τεσσάρων Νο−

μαρχών
2. Τον α.ν. 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.
3. Τις Διατάξεις του π.δ. 30/1996 Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης
4. Την υπ’ αριθμ. Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη, 

περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

5 Την με Α.Π. οίκ 27442/18.11.1999 απόφαση Νομ. Πειραιά 
για συγκρότηση Επιτροπής.

6. Την από Νοέμβριο 2002 υποβληθείσα Προμελέτη 
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εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων από τα μελετη−
τικά γραφεία Γ. Παπαναστασίου και Κ. Ζαΐμη.

7. Το από 5.5.2006 Πρακτικό Επιτροπής, αποφασίζου−
με:

1. Ορίζουμε ως αποδέκτη των επεξεργασμένων αστι−
κών λυμάτων του Δ. Σπετσών τη θάλασσα και συγκε−
κριμένα τη θαλάσσια περιοχή «Ζάστενα» όρμου Ελώνης 
μετά από βιολογικό καθαρισμό.

2. Οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού θα 
γίνουν σε καθορισμένη θέση και θα καλύπτουν τις πλη−
θυσμιακές ανάγκες που περιγράφονται στην κατατεθεί−
σα προμελέτη. Σε περίπτωση επέκτασης της μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού για την κάλυψη περισσοτέρου 
ατόμων ή αυξημένων αναγκών θα επανεξετασθεί από 
την αρμόδια επιτροπή η νέα έγκριση.

3. Η ημερήσια επιτρεπόμενη παροχή αποβλήτων να 
μην υπερβαίνει σε πρώτη φάση τα 2000m3/d με κατάλ−
ληλη μελλοντική πρόβλεψη.

4. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνε−
ται με υποθαλάσσιο αγωγό Φ280 από ΡΕ μήκους 450m 
αγκυρωμένου στέρεα σε βάθος 34m κάτω από τη θά−
λασσα που θα καταλήγει σε σύστημα διάχυσης.

Η προτεινόμενη αυτή απόσταση καθώς και τα ακριβή 
στοιχεία του υποθαλάσσιου αγωγού, διάμετρος, βάθος, 
σύστημα διάχυσης θα πρέπει να υπολογισθούν με βάση 
ωκεανογραφική μελέτη και υδρολογικά στοιχεία της πε−
ριοχής, στοιχεία που πρέπει να κατατεθούν μελλοντικά 
στη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων προς 
έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Οι όροι και οι παράμετροι των επεξεργασμένων 
αστικών λυμάτων θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα 
Προμελέτη των εγκαταστάσεων και την παράγραφο 
2 2 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάτα−
ξης για θαλάσσια ύδατα, κατάλληλα για κολύμβηση 
και κάθε είδους χρήση εκτός της αλιείας εδώδιμων 
οστρακόδερμων.

Αναλυτικότερα θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:
• BOD5< 30 mg/l
• COD < 125 mg/l
• Αιωρούμενα Στερεά < 35 mg/l
• Ολικό Άζωτο < 15 rng/l
• pH. 6−9
• Διαλυμένο Οξυγόνο ≥ 3 mg/l
• Θερμοκρασία 30°C
• Υπολειμματικό χλώριο < 0,1 mg/l
• Χωρίς ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, 

εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη.
• Χωρίς τοξικά ή επιβλαβή και επικίνδυνα στοιχεία 

και ενώσεις γενικά, ελαιώδη κεχρωσμένα, θερμά ή άλλα 
απόβλητα.

• Τα επιτρεπόμενα όρια θα επιτυγχάνονται με επεξερ−
γασία των λυμάτων και όχι με αραίωσή τους.

• Μετά τη βιολογική επεξεργασία, τα λύματα θα χλω−
ριώνονται, με χρόνο επαφής τουλάχιστον 20 λεπτά.

6. Η εξακρίβωση των ανωτέρω χαρακτηριστικών θα 
γίνεται με ευθύνη του Δήμου Σπετσών, από κατάλληλο 
χημικό εργαστήριο, τουλάχιστον δύο φορές μηνιαίως και 
τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σύμ−
φωνα με το άρθρο 13 §5γ της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υ.Δ.

Εργαστηριακές εξετάσεις θα γίνονται και από αρ−
μόδιο κατάλληλα εξoπλισμέvo κρατικό εργαστήριο με 
πρωτοβουλία της Δ/νσης Υγείας.

7. Οι υπόχρεοι για τη συντήρηση και καλή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού και 
του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων 
είναι ο Δήμος Σπετσών.

8. Η Δ/νση Υγείας για λόγους προστασίας της Δημόσι−
ας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα μπορεί να 
επιβάλλει κατά περίπτωση τη λήψη κάθε συμπληρωματι−
κού μέτρου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υ.Δ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2006

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 
F

     (8)
Συμπλήρωση στην ομάδα Υποδομών Ανθρωπίνου

Δυναμικού και Εκπαίδευσης της κενής υφιστάμενης 
θέσης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 

107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

1. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/27429/1867/30.11.2004 απόφα−
ση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης καθώς και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, περί «Σύστασης Οργανωτικού Σχήματος 
για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος Εκ−
συγχρονισμού του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ».

3. Το γεγονός ότι στην υπ’ αριθμ. Φ.10021/27429/1867/ 
30.11.2004 απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «Ο 
καθορισμός των συμμετεχόντων στις Επιτροπές και 
Ομάδες που συνιστώνται με την απόφαση αυτή, γίνεται 
με απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που δημοσιεύεται 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον ίδιο τρόπο 
γίνεται και η αντικατάσταση των μελών των Ομάδων 
του Οργανωτικού Σχήματος».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνεται στην Ομάδα Υποδομών Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και Εκπαίδευσης κενή υφιστάμενη θέση, από 
την Μπλόντζου Αγγελική, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικη−
τικού Προσωπικού, με βαθμό Β΄ Κλάδου ΔΕ Προσ/κού 
Η/Υ, ως μέλος.

Η Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού, στην οποία κοινο−
ποιείται η παρούσα, παρακαλείται να φροντίσει για την 
διαβίβασή της στην αναφερόμενη σε αυτήν και για την 
άμεση εγκατάσταση της υπαλλήλου στο επί της οδού 
Σατωβριάνδου 19 Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006
Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 




