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ΑΠΟΦΑΗ

:

Μεζνγείσλ θαη
Σξηθάισλ 36
Σαρ. Κψδηθαο:
11526
Πιεξνθνξίεο :
Δ. Γξεγνξίνπ
Σειέθσλν
: 210 6929903-5
Fax
: 210 6918088
grammateia@dokk.minenv.gr

Θέμα: «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ, φξσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο
έγθξηζεο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ κε ζθειεηφ
ζεξκνθεπίνπ θαη θηλεηψλ θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ».

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ
ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ – ΓΔΧΡΓΙΑ
Έρνληαο ππφςε:

1.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ απφ 14.7.1999 π.δ/ηνο «Κψδηθαο
Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο» (Γ’ 580), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3044/02 «Μεηαθνξά
πληειεζηή Γφκεζεο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Α’ 197).

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ λ. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» (Α’ 137) πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 2081/1992 (Α’ 154) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξαγξ. 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2469/1997 (Α’ 38).

3.

Σελ

Τ6/31.10.2001

απφθαζε

ηνπ

Πξσζππνπξγνχ

Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ

θαη

ηεο

Τπνπξγνχ

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηνπο Τθππνπξγνχο
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» (Β’ 1484).
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Σελ αξηζκ. 399580/30.10.2001 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ

4.

Γεσξγίαο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Γεσξγίαο Δπάγγειν
Αξγχξε θαη Φψηε Υαηδεκηράιε» (Β’ 1479).
Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ

5.

πξνθαιείηαη

δαπάλε

ζε

βάξνο

ηνπ

θξαηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

θαη

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α..
Σελ ππ’ αξ. 69269/5387 ΚΤΑ ησλ ππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο,

6.

Γεσξγίαο,

Πνιηηηζκνχ,

Δκπνξηθήο

Ναπηηιίαο,

Σνπξηζκνχ,

Πεξηβάιινληνο,

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, «πεξί πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο έξγνπ θαη
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ» φπσο ηζρχεη.
Σελ ππ’ αξ. 83840/3591/12-12-86 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (1Γ/87)

7.

«πεξί απνζηάζεσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ απφ νηθηζκνχο, δξφκνπο θιπ».
Σελ ππ’ αξ. Τ1β 2000/95 (343Β/95) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο Πξφλνηαο θαη

8.

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
«Τγεηνλνκηθή δηάηαμε πεξί φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πηελν-θηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ».

Αποφασίζουμε
Άπθπο 1
Γηα ηελ έθδνζε απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκία, ηεο έγθξηζεο θαηαζθεπήο θαη
εγθαηάζηαζεο

θηελνηξνθηθψλ

ζηεγάζηξσλ

κε

ζθειεηφ

ζεξκνθεπίνπ

ή

θηλεηψλ

θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ, ησλ νπνίσλ νη ηχπνη έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ
Γεσξγηθψλ Καηαζθεπψλ ή άιινπ θνξέα πνπ νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο,
θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο:
Α. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά:

1.

Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.

2.

Άδεηα ίδξπζεο ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ
Τ1β/2000/1995 (Β’ 343) .

3.

Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γ/λζεο Γεσξγίαο κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη :
α) ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζηεγάζηξνπ πιεξνί ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ (ζχκθσλα κε ζρεηηθέο
δηαηάμεηο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δπλακηθφηεηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δψσλ,
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β) είλαη ζχκθσλν κε εγθεθξηκέλν ηχπν θαηαζθεπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη
κε ηελ έγθξηζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε,
γ) επηηξέπεηαη ε κείσζε ηεο απφζηαζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηεγάζηξνπ απφ ηα φξηα
ηνπ γεπέδνπ κέρξη δχν θαη κηζφ (2,50) κέηξα (εθφζνλ δεηείηαη).
4.

Θεσξεκέλα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ 2.

5.

Σερληθή – αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εγθξηζεί ε κείσζε ηεο
απφζηαζεο θάησ απφ ηέζζεξα (4,00) κέηξα απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ σο άλσ παξ. 3γ, ζηελ νπνία ζα αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη ιφγνη
πνπ επηβάιινπλ ηε κείσζε απηή.

6.

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (κε
εμαίξεζε ηα θηλεηά ζηέγαζηξα), ηηο απνζηάζεηο ηνπο απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, ην
εκβαδφλ ηεο θαηαζθεπήο, ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο θαη ζρεκαηηθή ηνκή
πξνζαξκνγήο ζην θπζηθφ έδαθνο. Όια ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα
κε εθείλα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηα ζρέδηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο.

7.

Σίηινη ηδηνθηεζίαο (ζπκβφιαην θαη πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο), ή κεηαγεγξακκέλν
ελνηθηαζηήξην, ή απφθαζε 10εηνχο παξαρψξεζεο ή ελνηθίαζεο.

8.

Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη
παξέθθιηζε αξηηφηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ απφ 24/31-5-85 Π. Γ/ηνο (Γ’
270).

Β. Γηαδηθαζίεο:

1.

Ζ αξκφδηα Πνιενδνκία, ζηελ νπνία θαηαηίζεληαη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη
εθφζνλ απηά είλαη πιήξε, ρνξεγεί έγθξηζε θαηαζθεπήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εγθαηάζηαζεο, κε ζπλεκκέλν ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο παξαγξάθνπ Α6
ζεσξεκέλν. ην έληππν ηεο έγθξηζεο αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ «ηδηνθηήηε» θαη
ηεο θαηαζθεπήο (ζέζε, πεξηγξαθή θαη κέγεζνο) ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν
έληππν-ππφδεηγκα, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο
θαη δεκνζηεχεηαη κε απηήλ.

2.

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ή ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
(ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη ε εηαηξία θαηαζθεπήο – ηνπνζέηεζεο) θαη πξν ηεο
ρξήζεσο απηψλ, ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη ζηελ Πνιενδνκία βεβαίσζε –
εγγχεζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο φηη ην ζηέγαζηξν θαηαζθεπάζηεθε
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πνπ έρεη
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εγθξηζεί. Παξάιιεια ζα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο γηα ηηο
νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε Πνιενδνκηθή ππεξεζία ζα ζεσξεί ηελ
ρνξεγεζείζα έγθξηζε θαηαζθεπήο σο πξνο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ.
3.

Οπνηεδήπνηε δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ή ππεξβάζεηο απφ ηελ ρνξεγεζείζα
Έγθξηζε

Καηαζθεπήο

ππνδεηθλχνληαη

εγγξάθσο

ζηνλ

ελδηαθεξφκελν

νη

απαξαίηεηεο επεκβάζεηο γηα ηε δηφξζσζε ησλ παξαβάζεσλ, ζηα πιαίζηα
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζχκθσλα κε ην
άξζξν 15 (Έιεγρνο -Δπηηξνπή- ζηαπιηζκνχ θαη επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο
δσηθψλ πξντφλησλ) ηνπ Ν.1579/85 (217Α/85) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη
αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
4.

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνδείμεηο, ε άδεηα ίδξπζεο ή ε
απφθαζε Ννκάξρε, αθπξψλεηαη κε λέα απφθαζε ηνπ Ννκάξρε κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ε απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηελ
αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο κε ηα
απζαίξεηα θηίζκαηα δηαηάμεηο.
Άπθπο 2
Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο

Κπβεξλήζεσο.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ην
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα «έγθξηζε θαηαζθεπήο».
Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2004

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ &
ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΓΔΩΡΓΗΑ

ΡΟΓΟΤΛΑ ΕΖΖ

ΦΩΣΖ ΥΑΣΕΗΜΗΥΑΛΖ
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΑΡΥΙΑ
.......................................................
......................................................................
Γ/νζη
Πολεοδομίαρ......................................
..........................…………………..…………...
......................................................................
..........................……………………………...
..........................……………………………...

ΑΡ. ΠΡΧΣ. .......................................…..
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ………………………….
ΝΟΜΟ……………………………………..
ΠΔΡΙΟΥΗ………………………………...
ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ………………….................
ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ……………………………...

ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΜΔ ΚΔΛΔΣΟ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΣΧΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ
ΔΥΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗ
1. Σνλ Ν. 3044/02 «Πεξί Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν
8 παξ. 7
2. Σελ ππ’ αξηζ. …………………………. ΚΤΑ ησλ Τπ. ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη Γεσξγίαο (ε
ππφ έθδνζε ΚΤΑ)
3. α) Σελ ππ’ αξηζ. …………………………… Απφθαζε πεξί Άδεηαο Ίδξπζεο ηνπ ΟΣΑ
…………………………..
β) Σελ ππ’ αξηζ. …………………………… Απφθαζε, γηα ηηο πεξηπηψζεηο
εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. δ ηεο ΚΤΑ
ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαη
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Τ1β/2000/95 (343Β/95)
«Τγεηνλνκηθή δηάηαμε πεξί φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πηελνθηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ».
4. Σελ βεβαίσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ σο άλσ Απφθαζε 3α ή 3β (θαηά
πεξίπησζε) φηη:
α) ην ζπγθεθξηκέλν ζηέγαζηξν πιεξνί ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δπλακηθφηεηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δψσλ,
β) είλαη ζχκθσλε κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν θαηαζθεπήο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
ηνπ Τπ. Γεσξγίαο ή ηνλ ηπρφλ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα κε ηελ ………………….
έγθξηζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε,
γ) επηηξέπεηαη ε κείσζε ηεο απφζηαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηεγάζηξνπ απφ
ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, κέρξη 2,5 κέηξα
5. Σα ζεσξεκέλα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ 3α ή ηεο 3β, θαηά πεξίπησζε.
6. Σελ απφ ................... αίηεζε η ......................................... πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο
κειέηεο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
…………………………. ΚΤΑ ησλ Τπ. ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη Γεσξγίαο
7. Σνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο.
ΔΓΚΡΙΝΟΤΜΔ
ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ, απφ ηηο αλσηέξσ, κειέηεο εξγαζηψλ.
1. Σηο κειέηεο ζπλέηαμε ν κεραληθφο .........................................................................….
2. Ζ ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα ησλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ ζα
επηηξαπεί χζηεξα απφ βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο καο.
Ο Δξοςζιοδοηημένορ Τπάλληλορ
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