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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

  Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 24.5.1985 π.δ/τος 
«Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης 
των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών 
σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νο−
μίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» 
(Δ΄ 270), όπως ισχύει.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις των άρθρων 152,160,162 και 181 του 

Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν), 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14/27.7.1999 
π.δ/τος (Δ΄ 580).

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α’98).

3.− Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ300 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων ( Β΄ 2210).

4.− Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προ−
ϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

5.− Την υπ’ αριθμ. 96/2009 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, απο−
φασίζουμε:

Αρθρο 1

Τροποποιείται και συμπληρώνεται το από 24.5.1985 
π.δ/γμα (Δ’ 270), όπως ισχύει, με την προσθήκη μετά 
από το άρθρο 8 νέου άρθρου 8Α ως εξής:

«Άρθρο 8Α

1.− Επιτρέπεται η κατασκευή σε γήπεδα επιφανείας 
τουλάχιστον ενός (1) στρέμματος των αναγκαίων έργων 
για τις εγκαταστάσεις έργων διαχείρισης απορριμμά−
των (Συλλογή − Διαλογή − Αποθήκευση − Επεξεργασία −
Διάθεση κ.λπ.) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρ−
θρου 1 του παρόντος διατάγματος, που εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων  Έργων, μετά από γνώμη του αρμοδίου φορέα 
και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος.

Η παρέκκλιση χορηγείται για τα παρακάτω:
α) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 μέτρα για τις 
ανοικτές εγκαταστάσεις ή μεμονωμένα στοιχεία αυτών 
και 6,00 μέτρα για τα κτίρια.

β) Το ποσοστό κάλυψης, που δεν επιτρέπεται να υπερ−
βαίνει το πενήντα τοις εκατό (50 %) της επιφάνειας 
του γηπέδου, το ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων 
που για τα κτίρια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
δεκαπέντε (15) μέτρα και για τις συνοδευτικές ειδικές 
εγκαταστάσεις (αποθήκες κατακόρυφου τύπου − SILOS, 
πύργους ψύξης, συστήματα αντιρρύπανσης κ.λπ.) τα 
τριάντα δύο (32,00) μέτρα.

γ) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν επι−
τρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα δέκατα (0,9) και το 
συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 5.
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δ) Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός 
κτιρίων στο γήπεδο.

2.− Επίσης είναι δυνατή η καθ’ ύψος υπέρβαση μεμο−
νωμένων στοιχείων των παραπάνω εγκαταστάσεων, 
όπως οι καμινάδες, εφόσον στην απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων επιβάλλεται συγκεκριμένο ύψος 
ως όρος για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος».

«Αρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος.

   Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 29288 (2)
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

του δήμου Πολίχνης και της Κοινότητας Ευκαρπίας 
(Ν. Θεσσαλονίκης), καθορισμός χρήσεων και επιβο−
λή προκηπίου.   

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1, 2, 6), 154, 

160 (παρ. 1,2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο 
του από 14−7/27.7.1999 π.δ/τος (Δ’ 580).

2. Τις διατάξεις των παρ. 4α του άρθρου 29 του 
ν. 2831/2000 (Α΄ 140), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 10 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δό−
μησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (Α΄ 197).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α’ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων» (Β 2210).

5. Την υπ’αριθμ. 2857/2004 απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

6. Το υπ’ αριθμ. 2399/19.9.2005 έγγραφο του Οργανι−
σμού Θεσσαλονίκης.

7. Το υπ’ αριθμ. 1519/οικ. Φ.531.4/17.2.2006 έγγραφο του 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος − Δ/νσης VII Τεχνι−
κών Εφαρμογών − Τμήμα 3ο Στέγασης.

8. Την υπ’ αριθμ. 131/2008 γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

9. Το υπ’ αριθμ. 34494/5.8.2008 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Α΄ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
προς τον δήμο Πολίχνης και το γεγονός ότι παρήλθε 
άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατά−
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 3463/2006 «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμο−
τομικού σχεδίου του δήμου Πολίχνης και της Κοινότη−
τας Ευκαρπίας (Ν. Θεσσαλονίκης) στα όρια αυτών και 
ειδικότερα με την άρση της απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 
1374, τον καθορισμό οικοδομήσιμου χώρου, κοινοχρή−
στου χώρου (Κ.Χ.) και την έγκριση πεζοδρόμου, όπως 
οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμο−
γών του ΥΠΕΧΩΔΕ με την 29288/2009 πράξη του και 
που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με 
την παρούσα απόφαση.

2. Στον παραπάνω οικοδομήσιμο χώρο καθορίζονται 
οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται 
από το άρθρο 3 του από 23−2/6.3.1987 π.δ/τος (Δ’ 166) 
και ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της πε−
ριοχής.

3. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, 
που βρίσκονται στον παραπάνω καθοριζόμενο ως οικο−
δομήσιμο χώρο, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους πέντε 
(5) και δέκα (10) μέτρων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 
της παραγράφου 1 της παρούσας

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Ιουλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ




