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(ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
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 Διάταξης, 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 2228/25-4-2014.......αίτηση του Αβραμίδη Δημητρίου του Χαράλαμπου, κατοίκου Ποντινής
του Δήμου Γρεβενών ,
5. Την υπ' αρ 1830/3-4-2014......... προσωρινή άδεια εγκατάστασης
6. To υπ' αρ 9/2014 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού
7. Την υπ ΄ αρ 2430012/27-02-2014 δήλωση αυθαιρέτου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική
εγκατάσταση:
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : Αβραμίδης Δημήτριος του Χαράλαμπους ......................................................
Θέση εγκατάστασης: ΄΄ Ζάλοβο ΄΄ Χ = 301260 Υ = 4437190 ......................................................................................
Δημοτικό διαμέρισμα: Ποντινής .........................................................................................................................
Δήμος: Γρεβενών ................................................................................................................................................
Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων: πρόβατα - καραγκούνικα ............................................................................
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: εκατό - 100........................................................................................
Σύστημα εκτροφής: Εκτατικό ...................................................................................................................................
Κωδικός εγκατάστασης: EL 51300042..................................................................................................................
2.

Η χορηγούμενη άδεια αφορά :
Ποιμνιοστάσιο εμβαδού 81,37τ.μ. κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και σκεπή από λαμαρίνα,
Ποιμνιοστάσιο εμβαδού 71,20 τ.μ. κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και σκεπή από λαμαρίνα
Αποθήκη εμβαδού 47,23 τ.μ. κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους ξύλα και σκεπή από λαμαρίνα
Υπόστεγο εμβαδού 24,00τ.μ.κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους ,ξύλα 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 να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
6. Παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας με αριθμό 3/2003 και αριθμό πρωτ.494/11-02-2003 που εκδόθηκε
από το Δήμο Βεντζίου.

0 Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νικόλαος Τάκας

