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ης
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ –ΠΑΡΟ∆ΟΣ 81 

                                                                                                                                                                    51100 ΓΡΕΒΕΝΑ 

Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ  Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 
του Ν. 4056/2012 (ΚΤΗΝΟTΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 
ΕΚ∆Ο∆Η ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ) 

0 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Έχοντας υττόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» 

2.  Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β') Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά 

3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε: 
 

• την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας 

• την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

• την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων 

• την µέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

• την ιδιοκτησία και τις νόµιµες χρήσεις γης 

• την προστασία των δασών 

4. Την υπ' αρ 254/17-01-2014  αίτηση του  Χρόνα Νικόλαου του Ιωάννη  , κατοίκου   της  ∆.Κ. Γρεβενών 

       του      ∆ήµου Γρεβενών 

5. Την υπ΄αρ. 1560/10-04-2013 προσωρινή άδεια εγκατάστασης 

6.    Την υπ΄αρ. 2275547/15-01-2014 δήλωση ένταξης Ν.4178/2013 που συνοδεύεται από το ειδικό έντυπο πληρωµής  

        για ρύθµιση αυθαιρέτων . 

7. Το υπ αριθµ. 2/2014 πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.   Τη χορήγηση  άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου µε  τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση: 

Ονοµατεπώνυµο  φορέα : ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

Θέση εγκατάστασης:  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΚΑΛΥΒΙΑ ΝΤΕΤΣΙ-ΧΕΛΙΜΟ∆Ι», µε συντεταγµένες Χ=251272,404 και Ψ=4449487,377   

∆ηµοτικό διαµέρισµα:  ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ  ∆ήµος:  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 



 

Είδος και φυλή εκτρεφόµενων ζώων: ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΉΣ ,                                                   

ΦΥΛΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ 

∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΖΩΑ (130) ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

Σύστηµα εκτροφής: ΕΚΤΑΤΙΚΟ .................................................................................................................  

Κωδικός εγκατάστασης: ΕL5108004 .........................................................................................................  

2. Η χορηγούµενη  άδεια  αφορά: στάβλο  126,88τ.µ  από πέτρα  και  σκεπή  µε  λαµαρίνα  και  τρία υπόστεγα 

132,50τ.µ.,141,00τ.µ  και 131,25τ.µ  κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα και ενδιάµεσα από ξυλεία 

ακανόνιστης διατοµής µε υποτυπώδη µορφή ζευκτών και σκεπή από λαµαρίνα.   

3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται    υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νοµικού 

πλαισίου και ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις µετά από αυτοψία των 

διατάξεων του Ν. 4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή 

παραλήψεις στην τήρηση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ. 

4. Η χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΑΑΑ και µετά από 

σχετική αίτηση του φορέα. 

5. Η παρούσα  άδεια εγκατάστασης  συνοδεύεται  από  συµπληρωµένο  παράρτηµα ∆, καταλόγου 

εφαρµοζόµενων Π.Π.∆. 

6. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

Ο  ∆/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

                  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ   α/α 

 

                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ 

                                                                                                                                        

      


