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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2347 (1)
  Ρύθμιση θεμάτων καθορισμού του τρόπου χρήσης των 

ατελειών κινητής τηλεφωνίας των Βουλευτών και 
Ελλήνων Ευρωβουλευτών.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. το άρθρο 63 παράγραφος 2 του Συντάγματος.
β. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Ζ΄ Ψηφίσματος της 

Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, που εξακολουθεί να ισχύει 
κατά το άρθρο 111 παρ. 2 του Συντάγματος.

γ. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 3935/14.9.1981 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 662/23.10.1981) αποφάσεως του Προέδρου της Βου−
λής.

δ. Την κατά την ΡΖ΄ Συνεδρίαση της 3.2.2005 ληφθείσα 
ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (Φ.Ε.Κ. 
Α΄27/10.2.2005).

ε. Την υπ’ αριθμ. 1818/1466/1.3.2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄293/7.3.2005) 
απόφαση της Προέδρου της Βουλής, αποφασίζουμε:

Τυχόν δαπάνες πέραν των προβλεπομένων στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. 
1818/1466/1.3.2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 293/7.3.2005) απόφαση της 
Προέδρου της Βουλής, που αφορούν το έτος 2006, βα−
ρύνουν την Βουλή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2007

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ − ΨΑΡΟΥΔΑ
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φής εγγράφων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτοδι−
οίκησης και Αποκέντρωσης «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 18625/2003 (Φ.Ε.Κ. 1950/
τ.Β΄/2003) απόφασή μας με την οποία συστάθηκε η Δη−
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης − Καθα−
ριότητας Δήμου Νέσσωνος, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 22901/2005 (Φ.Ε.Κ. 1911/τ.Β΄/2005) απόφασή 
μας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
12611/17.7.2006 απόφασή μας, ως προς τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του εν ισχύ καταστατικού της επιχείρησης 
προβλέποντας των ορισμό επτά μελών στην σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης − Αποχέτευσης − Νέσσωνος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Λάρισα, 15 Φεβρουαρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΩΜΟΥΛΙΑΣ
F

    Αριθμ. 1011 (11)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−

κιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕ−
ΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ − ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», για 
το οίκημα επί της οδού Ομήρου 35, στον Αγ. Δη−
μήτριο.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι−

ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού εσωτερικής 
λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών υπ’ 
αριθμ. 27167/2003 (Φ.Ε.Κ. 724/τ.Β΄/6.6.2003) όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Φ.Ε.Κ. 680/τ.Β΄/20.5.2005).

3. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α΄/1995).
4. Την υπ’ αριθμ. 2824/11.9.1979 «περί τρόπου συγκρότη−

σης των επιτροπών γνωματεύσεως για έκδοση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων περί−
θαλψης υπερηλίκων κ.λπ.».

5. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ.4690/1996 (Φ.Ε.Κ. 833/τ.Β΄/1996) 
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(Μ.Φ.Η.−Μ.Κ.)».

6. Την υπ’ αριθμ. Π3β/οικ.Φ32/ΓΕΝ 31542/23.4.2002 «Θε−
σμός Κοινωνικού Συμβούλου».

7. Την υπ’ αριθμ. 7177/27.6.2005 απόφαση Ν.Α. «Συγκρό−
τηση Πρωτοβάθμιας επιτροπής γνωμάτευσης για την 
έκδοση αδειών λειτουργίας σε Κ.Η.Φ.Η. και Μ.Φ.Η. κερ−
δοσκοπικού και μη χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9689/2.9.2005 και 
10457/14.10.2005 αποφάσεις.

8. Την υπ’ αριθμ. 10701/05/11.1.2006 απόφαση Νομάρ−
χη Αθηνών με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕ−
ΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ − ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΗ»,

9. Την από 29.11.2006 αίτηση του Μαραγκουδάκη Κων−
σταντίνου του Θεόδωρου με τα νόμιμα δικαιολογητι−
κά.

10. Το από 19.1.2007 πρακτικό της κατά νόμο αρμόδιας 
επιτροπής καταλληλότητας Μ.Φ.Η., αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ − ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», με το διακριτικό 
τίτλο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», για το οίκημα επί της 
οδού Ομήρου 35, στον Αγ. Δημήτριο, δυναμικότητας 26 
κλινών, εκ των οποίων οι έξι (6) μπορούν να χρησιμο−
ποιηθούν από μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα.

2. Υπεύθυνος κατά το νόμο ορίζεται ο Μαραγκουδάκης 
Κωνσταντίνος του Θεόδωρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος.

3. Κάθε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς 
και των προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας συνε−
πάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 21 Φεβρουαρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F

    Αριθμ. Ε2/0/42310 (12)
Χαρακτηρισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων 
υγρών απόβλητων του Πανεπιστήμιου Πατρών.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε.
2. Την Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη όπως συμπλη−

ρώθηκε.
3. Την υπ’ αριθμ. 46399/135/3.7.1986 κοινή υπουργική 

απόφαση.
4. Το ν. 1650 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α/16.10.1986 «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑ−

ΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
5. Την υπ’ αριθμ. Ε2/3862/1.4.2007 απόφασή μας ΜΗ 

καθορισμού αποδέκτη.
6. Την υπ’ αριθμ. Ε2/17384/17.10.1990 απόφασή μας κα−

θορισμού αποδέκτη.
7. Την υπ’ αριθμ. Ε2/ΟΙΚ11276/12.12.2006 απόφαση συ−

γκρότησης επιτροπής.
8. Την υπ’ αριθμ. Ε2/ΟΙΚ557/18.1.2007 πρόσκληση επι−

τροπής.
9. Την από 21.6.2006 νέα αίτηση Πανεπιστήμιου Πα−

τρών.
10. Το από 31.1.2007 Πρακτικό Επιτροπής, αποφασί−

ζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως αποδέκτη των επεξεργασμένων 

υγρών απόβλητων του Πανεπιστήμιου Πατρών τον Χεί−
μαρρο Σέλεμνο κατά την χειμερινή περίοδο μόνο και 
συγκεκριμένα από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και με 
τους εξής όρους:

1. Ανώτερη τάξης χρήσης των νερών του αποδέκτη 
επαναπροσδιορίζεται η άρδευση και η αλιεία και η κο−
λύμβηση στην θαλάσσια περιοχή που εκβάλλει.

2. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ποιοτικών χαρα−
κτηριστικών των αποβλήτων εξακολουθούν να ισχύουν 
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ως έχουν εγκριθεί με την προηγούμενη απόφασή μας 
Ε2/17384/17.10.1990 και επιπροσθέτως τα εξής:

α) BOD 5 < 25 mg/L.
β) COD < 120 mg/L
γ) ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ 
   ΣΤΕΡΕΑ < 30
δ) ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ < 2 mg/L
ε) ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ < 15 mg/L
 (για Θ βιοαντιδραστηρα >=12C

στ) Χωρίς Τοξικές η επικίνδυνες ενώσεις η στοιχεία 
επιβλαβείς για τις καλλιέργειες τον υδροφόρο ορίζοντα, 
τα ψάρια και τον άνθρωπο.

ζ) Χωρίς ευκρινώς επιπλέοντα η καθιζάνοντα στερεά, 
έλαια − λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκα−
λέσουν ζημιές σε αρδευτικές στραγγιστικές εγκατα−
στάσεις, καλλιέργειες εδάφη και ψάρια.

Τα απόβλητα θα υφίστανται αποτελεσματική απολύ−
μανση και επιβάλλεται η κατασκευή φρεατίων δειγμα−
τοληψίας, πριν την διάθεση στον αποδέκτη.

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και γενι−
κότερα της δημόσιας υγείας μπορεί να επιβληθεί κάθε 
συμπληρωματικό μέτρο η, αυστηρότεροι όροι.

Πριν από την χρήση του αποδεκτή, θα πρέπει το Πα−
νεπιστήμιο να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρί−
σεις − αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από την κειμένη 
Νομοθεσία.

Κατά την θερινή περίοδο, η διάθεση των υγρών απο−
βλήτων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί με άρδευση των 
εκτάσεων του Πανεπιστήμιου και υπεδάφια διάθεση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 27 Φεβρουαρίου 2007
Ο Νομάρχης
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