1

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΆΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ

Αζήλα

Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ. ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ

Αρηζ..: 281273

27/08 /2004

TMHMΑ: η
Σατ. Γ/λζε : Βεραλδέροσ 46
Πιεροθορίες: Κ.Θεζζαιός
Σειέθωλο: 210-5243513
FAX:210-5243513
ΘΔΜΑ:

Καζνξηζκόο

πξνϋπνζέζεσλ

γηα

ηελ

θαηαζθεπή

γεσξγνθηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο κε δσξεάλ
έθδνζε έγθξηζεο θαηαζθεπήο βάζεη πξνεγθεθξηκέλσλ κειεηώλ ηνπ Υπ.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ

ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2831/2000 πεξί ηξνπνπνίεζεο
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 ηνπ Γ.Ο.Κ. (ΦΔΚ 140/Α/2000)
2. Τελ ΚΥΑ αξηζκ. ΖΠ: 15393/2332 ΦΔΚ 1022/Β/5-8-2002,Ν.3010 ΦΔΚ
91/Α/25-4-2002,ΚΥΑ αξηζ. ΖΠ: 11014/703/Φ104, ΦΔΚ 332/Β/20-3-2003 γηα
ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ.
3. Τελ Υ1β 2000/95 Υγεηνλνκηθή δηάηαμε « Πεξί όξσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
πηελνθηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ » (ΚΥΑ ησλ Υπνπξγώλ Υγείαο,
Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ.)
4. Τελ από 12-12-86 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ

1/Γ/5-1-

87)
5. Τνλ Ν. 1579/85 πεξί Δ.Σ.Υ. ζηνλ νπνίν νξίδεηαη ε ζύζηαζε Ννκαξρηαθώλ
Δπηηξνπώλ ειέγρνπ ζηαβιηζκνύ δώσλ.
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6. ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε :
1. Καζορηζκός δοκηθώλ εργαζηώλ.
Καζνξίδνληαη νη δνκηθέο εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο, γηα γεσξγνθηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.. Οη εγθξίζεηο
θαηαζθεπήο ζα εθδίδνληαη από ηηο πνιενδνκίεο ησλ Ννκαξρηώλ ρσξίο δαπάλε, κε
βάζε πξνεγθεθξηκέλνπο ηύπνπο κειεηώλ, πνπ παξαρσξνύληαη από ην Υπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ (Γ/λζε Δηζξνώλ Εσηθήο Παξαγσγήο) κέζσ ησλ
Πεξηθεξηαθώλ Γ/λζεσλ ΓεσξγηθήοΑλάπηπμεο
Α. Υώροη ζηέγαζες δώωλ κέρξη 300 m2
B.Απαραίηεηοη βοεζεηηθοί τώροη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθκεηαιιεύζεσλ, όπσο:
α) Απνζεθεπηηθνί ρώξνη θαη ππόζηεγα

κέρξη 150 m2

β) Οηθίζθνη δηακνλήο θύιαθα ή πνηκέλα,

κέρξη 30 m2

Γ. Σετληθά έργα σποδοκής, θοηλής τρήζες ζε βοζθοηόποσς
α) Σηέγαζηξα δώσλ

κέρξη 300m2

β) Οηθίζθνη δηακνλήο θύιαθα ή πνηκέλα

κέρξη 30 m2

γ) Οκβξνδεμακελέο (επί εδάθνπο, ή ππόγεηεο)

κέρξη 400m3

δ) Πνηίζηξεο

κέρξη 24m κήθνο

Ζ ζθνπηκόηεηα, ν ηύπνο θαη ην κέγεζνο ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ ζα θξίλεηαη από
ηηο πξναλαθεξζείζεο αξκόδηεο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Γεσξγηθήο αλάπηπμεο κε βάζε
ηηο αλάγθεο θαη ηε δπλακηθόηεηα θάζε ζπγθεθξηκέλεο εθκεηάιιεπζεο, ηελ νπνία
πξννξίδνληαη λα εμππεξεηήζνπλ.
Ζ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ζα
γίλεηαη από ηδηώηε κεραληθό ή ππνκεραληθό κε δαπάλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ
αλαδόρνπ εξγνιάβνπ γηα ηα έξγα θνηλήο ρξήζεο ζε βνζθνηόπνπο.
Α. Απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά:
1. Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη άδεηα ίδξπζεο ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Δηδηθόηεξα γηα ηα έξγα θνηλήο ρξήζεο ζε βνζθνηόπνπο
απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α.
2. Πξνεγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζρέδηα.
3. Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό,
ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη νδνηπνξηθό ζθαξίθεκα, ηνπο όξνπο δόκεζεο πνπ ηζρύνπλ
ζηελ πεξηνρή, ηε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο απνζηάζεηο από ηα όξηα θαη ην
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εκβαδόλ ηνπ γεπέδνπ-νηθνπέδνπ , ην εκβαδόλ ηεο θαηαζθεπήο, ππνινγηζκό ηεο
θάιπςεο (κέγηζηε θάιπςε 30 %) θαη εθόζνλ απαηηείηαη έγθξηζε, ηνπ Γελ. Γξακ. ηεο
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ παξέθθιηζε αξηηόηεηαο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 24/315-85 (ΦΔΚ 270Γ).Όια ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε
θαη ηα ζρέδηα ηεο παξαγξάθνπ 3 πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. Δηδηθά γηα ηα έξγα θνηλήο
ρξήζεο ζε βνζθνηόπνπο απαηηείηαη κόλν πξνζδηνξηζκόο ησλ γεσγξαθηθώλ
ζπληεηαγκέλσλ.
4. Γηα ηπρόλ κείσζε ησλ απνζηάζεσλ από ηα όξηα ηνπ γεπέδνπ θάησ από 15 κ.
απαηηείηαη πξόηαζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
5. Τίηινη

ηδηνθηεζίαο

(ζπκβόιαην

θαη

πηζηνπνηεηηθό

ηδηνθηεζίαο)

ή

κεηαγεγγξακκέλν ελνηθηαζηήξην 10εηνύο ηνπιάρηζηνλ ελνηθίαζεο . Δηδηθά γηα ηα έξγα
θνηλήο ρξήζεο ζε βνζθνηόπνπο απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ.
Β. Γηαδηθαζίες:
1. Ζ πνιενδνκία ζηελ νπνία θαηαηίζεληαη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά , εθόζνλ
ν θάθεινο είλαη πιήξεο, ζα ρνξεγεί έγθξηζε θαηαζθεπήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εγθαηάζηαζεο ζε δηάζηεκα ελόο κήλα. Σην έληππν ηεο έγθξηζεο ζα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηεο θαηαζθεπήο (ζέζε, πεξηγξαθή θαη κέγεζνο) ζύκθσλα
κε ηνλ θσδηθό ηεο πξνεγθεθξηκέλεο κειέηεο.
2. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο θαη πξηλ ηελ είζνδν δώσλ ζε απηή ν
ελδηαθεξόκελνο ζα πξνζθνκίδεη ζηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία ππεύζπλε δήισζε ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνύ. όηη ην θηίζκα θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηνλ
πξνεγθεθξηκέλν ηύπν. Παξάιιεια ζα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή αληί απηήο ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Ννκάξρε ζύκθσλα
κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σηε ζπλέρεηα, ε πνιενδνκηθή ππεξεζία ζα ζεσξεί ηε
ρνξεγεζείζα ππό απηήο έγθξηζε σο πξνο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ.
3. Οπνηεδήπνηε δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο ή ππεξβάζεηο από ηελ ρνξεγεζείζα
άδεηα θαηαζθεπήο, ε αξκόδηα Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Σηαβιηζκνύ Εώσλ ππνδεηθλύεη
εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξόκελν ηηο απαξαίηεηεο επεκβάζεηο γηα ηελ δηόξζσζε ησλ
παξαβάζεσλ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
4. Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ππνδείμεηο, ε άδεηα ίδξπζεο ή ε
απόθαζε Ννκάξρε αθπξώλεηαη κε λέα Ννκαξρηαθή απόθαζε, κεηά από εηζήγεζε
ηεο Υγεηνλνκηθήο Υπεξεζίαο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκόδηα πνιενδνκηθή
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ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζεη ηηο ζρεηηθέο κε ηα απζαίξεηα θηίζκαηα
δηαηάμεηο.
5. Ζ παξαιαβή ησλ έξγσλ θνηλήο ρξήζεο ζε βνζθνηόπνπο γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ζην Ν.1418/84, Π.Γ 609/85 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ.
6. H απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αζήλα, 27 Απγνύζηνπ 2004

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Γ. ΟΤΦΛΗΑ
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