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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   1067434/6235/768/Δ0014 (1)
Χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακε−

φαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων 
και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 

248/7.11.2000 τ.Α΄), όπως ισχύουν: 
α) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 19, 
β) των παραγράφων 5 περιπτώσεις α΄ και δ΄, 6 περί−

πτωση ε΄, 9 περίπτωση γ΄ και 11 του άρθρου 36, 

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59, 
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 

της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 
(ΦΕΚ 1027/24.7.2003 τ.Β΄) «Υποβολή των εμπρόθεσμων 
αρχικών τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδο−
κοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσε−
ων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινω−
νίας (TAXISnet)».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 
Α.Υ.Ο.Ο. 1039231/2677/600/Α0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 
(ΦΕΚ 568/8.5.2006 τ.Β΄) «Χρόνος υποβολής της περιο−
δικής δήλωσης Φ.Π.Α.».

4. Την υπ’ αριθμ. 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων εν−
δοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)».

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/ 
14.10.2005 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/13.2.2006).

6. Την ανάγκη πρόσβασης στα στοιχεία των εν θέ−
ματι πινάκων από τα κράτη – μέλη μέχρι την 30η του 
επομένου, από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής 
περιόδου, μήνα.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσε−
ων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
(έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, 
πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου 
μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, 
ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της 
Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006.»
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υποβάλλονται από τους φορείς που συμμετέχουν στο 
Διαγωνισμό.

2. Για τα αποτελέσματα των άνω διαδικασιών συντάσ−
σονται πρακτικά, τα οποία θα αποτελούν τις εισηγήσεις 
της Επιτροπής στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας.

3. Ειδικότερα, η Γραμματεία της Επιτροπής είναι αρ−
μόδια για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης των τεχνικών προ−
σφορών, οι οποίες θα έχουν προχωρήσει στο στάδιο 
της τεχνικής αξιολόγησης, ιδίως για την προώθησή τους 
στα μέλη της Επιτροπής, την αποθήκευση και ροή φακέ−
λων τεχνικών προσφορών, τη διαμόρφωση των χώρων 
αξιολόγησης, την προσαρμογή και τον έλεγχο εφαρ−
μογής του μηχανογραφικού συστήματος αξιολόγησης 
στα δεδομένα του παρόντος διαγωνισμού, την εποπτεία 
λειτουργίας του συστήματος αυτού και την εξαγωγή 
των μηχανογραφημένων αποτελεσμάτων.

4. Το έργο της Επιτροπής, θα διεκπεραιωθεί σε ώρες 
εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων − μελών της 
επιτροπής, με διάρκεια έως 30.11.2006, έως πενήντα (50) 
συνεδριάσεις, και ανώτατο όριο, είναι αμειβόμενο και 
βαρύνει τους πόρους της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας.

Η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω Επιτροπής 
ανέρχεται στο ποσό των 42,00 ευρώ ανά συνεδρίαση 
για κάθε μέλος και 20,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για 
κάθε γραμματέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 5739 (4)
Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διαθέσεως των 

Λυμάτων μετά από επεξεργασία με βιολογικό καθα−
ρισμό των Δήμων Λιανοκλαδίου και Υπάτης.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤIΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».
2. Το ν. 2218/1994 «Περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτ/σης».
3. Το ν. 2240/1994 «Περί Νομαρχιακής Αυτ/σης».
4. Το ν. 3492/1995 «Περί διαπιστωτικής πράξης λει−

τουργίας Νομαρχιακής Αυτ/σης Φθιώτιδας».
5. Την υπ’ αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Π/17831/71 και Γ4/1305/74 
όμοιες.

6. Την υπ’ αριθμ. 5673/400/97 κοινή υπουργική απόφα−
ση όπως τροποποιήθηκε.

7. Την υπ’ αριθμ. 19640/1979 κοινή απόφαση τεσσάρων 
(4) Νομαρχών.

8. Την υπ’ αριθμ. 46399/1352/86 κοινή υπουργική από−
φαση με την οποία κοινοποιούνται οι υπ’ αριθμ. 75/440, 
76/140 και 78/659 ΕΟΚ Οδηγίες του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

9. Την υπ’ αριθμ. Α5/950/16.4.1984 εγκύκλιο του ΥΥΠ 
& ΚΑ σχετικά με τα χαρακτηριστικά των νερών για 
άρδευση.

10. Την υπ’ αριθμ. Α.Π. 128113/04/5.1.2005 Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από την Ειδική 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

11. Το υπ’ αριθμ. 1789/Ε/31.5.2005 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ 
με συνημμένη τεχνική έκθεση.

12. Τις υπ’ αριθμ. 4039/13.6.2005 και οικ. 5032/13.6.2006 
προσκλήσεις.

13. Την τεχνική έκθεση που αναφέρεται στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων.

14. Την αυτοψία που πραγματοποίησε η Επιτροπή, 
αποφασίζουμε:

1. Τα λύματα των Δήμων Υπάτης και Λιανοκλαδίου 
μετά από επεξεργασία και εξυγίανση να διατεθούν υπε−
δαφίως και εναλλακτικά σε τάφρο διάθεσης μήκους 
εβδομήντα (70) μέτρων που καταλήγει στο Σπερχειό 
ποταμό.

2. Ανώτερη τάξη χρήσης των νερών του αποδέκτη 
καθορίζεται η άρδευση.

3. Να τηρηθούν οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της υπ’ 
αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης, για την απο−
φυγή δημιουργίας κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία.

4. Να τηρηθούν οι όροι της υπ’ αριθμ. 5673/400/97 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 19661/1982/99 κοινή υπουργική απόφαση.

5. Να τηρηθούν οι κατωτέρω όροι που προβλέπονται 
από την υπ’ αριθμ. Α5/950/16.4.1984 εγκύκλιο του ΥΥΠ 
& ΚΑ και τη συνημμένη τεχνική έκθεση αναμενόμενης 
ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων:

A/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ

1. pΗ 6,0−9,5
2. Διαλυμένο οξυγόνο σε mg/lt > = 3
3. Ευκρινώς επιπλέοντα ή 

καθιζάνοντα στερεά
Εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, 
έλαια, λίπη
και γενικά ουσίες που μπορούν 
να προκαλέσουν ζημιές
σε αρδευτικές και στραγγιστικές 
εγκαταστάσεις και έργα

Άνευ

4. Θερμοκρασία σε βαθμούς 
Κελσίου

< = 28

5. Αιωρούμενα στερεά σε mg/lt < = 30
6. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 

(BOD5) σε mg/lt
< = 25

7. Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μS/
cm στους 20oC

< = 750

8. Χλωριόντα σε mg/lt < = 120
9. Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 

COD σε mg/lt
< = 125

10. Ολικό άζωτο σε mg/lt < = 15
11. Ολικός φώσφορος σε mg/lt < = 2
12. Βαθμός αλκαλίωσης 60%
13. Βόριο σε mg/lt < = 3
14. Κολοβακτηριοειδή ανά 100 ml < = 500

6. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται με κλει−
στό αγωγό και θα πληρούν τους προβλεπόμενους ανω−
τέρω όρους

7. Η συντήρηση του αποδέκτη θα γίνεται με ευθύνη 
και δαπάνες των Δήμων Υπάτης και Λιανοκλαδίου
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8. Να υποχρεωθούν οι Δήμοι στην κατασκευή και άλ−
λων έργων εάν εκ των υστέρων ήθελε προκύψει ότι για 
οποιονδήποτε λόγο οι προβλεφθείσες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης κριθούν ανεπαρκείς

9. Σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων σε 
εναλλακτική διάθεση το προβλεπόμενο της τάφρου 
διάθεσης

10. Ως θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 
του βιολογικού καθαρισμού, η προτεινόμενη θέση από 
το μελετητή Μηχανικό.

11. Για τη λήψη της άδειας διάθεσης λυμάτων να τη−
ρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την υπ’ 
αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροπο−
ποιήθηκε.

12. Να τηρηθεί βιβλίο χημικών αναλύσεων σε συχνό−
τητα που θα καθορισθεί από την Επιτροπή χορήγησης 
της άδειας διάθεσης λυμάτων

13. Ο φορέας του έργου υποχρεούται:
α) Να υποβάλει στη Δ/νση Υγείας και Δημοσίας Υγιει−

νής μελέτη εις τριπλούν με την οποία θα αποδεικνύεται 
με επιστημονικά στοιχεία του μελετητή Μηχανικού, ότι 
εξασφαλίζονται οι ανωτέρω όροι.

Μαζί με τη μελέτη να συνυποβληθεί και κανονισμός 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και 
του βιολογικού καθαρισμού.

β) Με βάση την παρούσα απόφασή μας και σύμφωνα 
με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής 
Διάταξης, θα χορηγηθεί μετά την υποβολή της μελέτης, 
την έγκριση και τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης του 
έργου από την αρμόδια Επιτροπή, η προσωρινή άδεια.

14. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγει−
ονομικής Διάταξης αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρή−
σεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των λυμάτων 
κατά την περίοδο ισχύος της προσωρινής άδειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 7 Ιουλίου 2006

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ

F
    (5)
Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διαθέσεως των 

Λυμάτων μετά από επεξεργασία με βιολογικό καθα−
ρισμό των Δήμων Λιανοκλαδίου και Υπάτης.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».
2. Το ν. 2218/1994 «Περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτ/σης».
3. Το ν. 2240/1994 «Περί Νομαρχιακής Αυτ/σης».
4. Το ν. 3492/1995 «Περί διαπιστωτικής πράξης λει−

τουργίας Νομαρχιακής Αυτ/σης Φθιώτιδας».
5. Την υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, 

όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Γ1/17831/71 και 
Γ4/1305/74 όμοιες.

6. Την υπ’ αριθμ. 5673/400/97 κοινή υπουργική απόφα−
ση όπως τροποποιήθηκε.

7. Την υπ’ αριθμ. 19640/79 κοινή απόφαση τεσσάρων 
(4) Νομαρχών.

8. Την υπ’ αριθμ. 46399/1352/86 κοινή υπουργική από−
φαση με την οποία κοινοποιούνται οι υπ’ αριθμ. 75/440, 

76/140 και 78/659 ΕΟΚ Οδηγίες του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

9. Την υπ’ αριθμ. Α5/950/16.4.1984 εγκύκλιο του ΥΥΠ 
& ΚΑ σχετικά με τα χαρακτηριστικά των νερών για 
άρδευση.

10. Την υπ’ αριθμ. 128113/04/5.1.2005 Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από την Ειδική 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

11. Το υπ’ αριθμ. 1789/Ε/31.5.2005 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ 
με συνημμένη τεχνική έκθεση.

12. Τις υπ’ αριθμ. 4039/13.6.2005 και οικ. 5032/13.6.2006 
προσκλήσεις.

13. Την τεχνική έκθεση που αναφέρεται στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων.

14. Την αυτοψία που πραγματοποίησε η Επιτροπή, 
αποφασίζουμε:

1. Τα λύματα των Δήμων Υπάτης και Λιανοκλαδίου 
μετά από επεξεργασία και εξυγίανση να διατεθούν υπε−
δαφίως και εναλλακτικά σε τάφρο διάθεσης μήκους 
εβδομήντα (70) μέτρων που καταλήγει στο Σπερχειό 
ποταμό.

2. Ανώτερη τάξη χρήσης των νερών του αποδέκτη 
καθορίζεται η άρδευση.

3. Να τηρηθούν οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της υπ’ 
αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης, για την απο−
φυγή δημιουργίας κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία.

4. Να τηρηθούν οι όροι της υπ’ αριθμ. 5673/400/97 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 19661/1982/99 κοινή υπουργική απόφαση.

5. Να τηρηθούν οι κατωτέρω όροι που προβλέπονται 
από την υπ’ αριθμ. Α5/950/16.4.1984 εγκύκλιο του ΥΥΠ 
& ΚΑ και τη συνημμένη τεχνική έκθεση αναμενόμενης 
ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων:

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ

1. pH 6,0−9,5
2. Διαλυμένο οξυγόνο σε mg/lt > = 3
3. Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνο−

ντα στερεά
Εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, 
λίπη και γενικά ουσίες που
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές
σε αρδευτικές και στραγγιστικές 
εγκαταστάσεις και έργα

Άνευ

4. Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου < = 28
5. Αιωρούμενα στερεά σε mg/lt <− 30
6. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 

(BOD5) σε mg/lt
< = 25

7. Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μS/cm 
στους 20oC

< = 750

8. Χλωριόντα σε mg/lt < = 120
9. Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD 

σε mg/lt
< = 125

10. Ολικό άζωτο σε mg/lt < = 15
11. Ολικός φώσφορος σε mg/lt < = 2
12. Βαθμός αλκαλίωσης 60%
13. Βόριο σε mg/lt 3
14. Κολοβακτηριοειδή ανά 100 ml < = 500
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6. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται με κλει−
στό αγωγό και θα πληρούν τους προβλεπόμενους ανω−
τέρω όρους.

7. Η συντήρηση του αποδέκτη θα γίνεται με ευθύνη 
και δαπάνες των Δήμων Υπάτης και Λιανοκλαδίου.

8. Να υποχρεωθούν οι Δήμοι στην κατασκευή και άλ−
λων έργων εάν εκ των υστέρων ήθελε προκύψει ότι για 
οποιαδήποτε λόγο οι προβλεφθείσες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης κριθούν ανεπαρκείς.

9. Σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων σε 
εναλλακτική διάθεση το προβλεπόμενο της τάφρου 
διάθεσης.

10. Ως θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 
του βιολογικού καθαρισμού, η προτεινόμενη θέση από 
το μελετητή Μηχανικό.

11. Για τη λήψη της άδειας διάθεσης λυμάτων να τηρη−
θούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 
Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε.

12. Να τηρηθεί βιβλίο χημικών αναλύσεων σε συχνό−
τητα που θα καθορισθεί από την Επιτροπή χορήγησης 
της άδειας διάθεσης λυμάτων.

13. Ο φορέας του έργου υποχρεούται:
α) Να υποβάλει στη Δ/νση Υγείας και Δημοσίας Υγιει−

νής μελέτη εις τριπλούν με την οποία θα αποδεικνύεται 

με επιστημονικά στοιχεία του μελετητή Μηχανικού, ότι 
εξασφαλίζονται οι ανωτέρω όροι.

Μαζί με τη μελέτη να συνυποβληθεί και κανονισμός 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και 
του βιολογικού καθαρισμού.

β) Με βάση την παρούσα απόφασή μας και σύμφωνα 
με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής 
Διάταξης, θα χορηγηθεί μετά την υποβολή της μελέτης, 
την έγκριση και τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης 
του έργου από την αρμόδια Επιτροπή, η προσωρινή 
άδεια.

14. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφασή μας 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 
Υγειονομικής Διάταξης αφού ληφθούν υπόψη οι πα−
ρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των 
λυμάτων κατά την περίοδο ισχύος της προσωρινής 
άδειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 7 Ιουλίου 2006

Ο Νομάρχης
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