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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α: 
 
Ηµεροµηνία, 29-01-2013 
Αρ. πρωτ.: 269 
Προς: Βλάχο Κων/νο  
 
 
 

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 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. Υ1β/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. 269/18-01-2013 αίτηση του Βλάχου Κων/νου κατοίκου Αυγής Καστοριάς. 
5. Την υπ’ αρ. 6851/20-12-2012 προσωρινή άδεια εγκατάστασης 
6. Τις υπ’ αρ. 318/89 και 120/92 Οικοδοµικές Άδειες της Νοµαρχίας Καστοριάς Τ.Π. & Π.Ε. που αφορούν την ανέγερση 
Ποιµνιοστασίου και ανοιχτού υποστέγου και την υπ’ αρ. 30540/1384/08-06-2011 (Α∆Α: 5Α3ΨΟΡ1Γ-∆Λ) απόφαση 
εξαίρεση από κατεδάφιση τµηµάτων ποιµνιοστασίου, υποστέγου και βοηθητικών κτισµάτων (αποθήκη και υπόστεγο) και 
την υπ’ αρ.πρωτ. 56399, ηλεκτρονικός κωδικός 0934ΒΕΑ795488086, µε ηµεροµηνία δηµιουργίας 15/01/2013 
Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 της Γεν. Γραµµατείας Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής και αφορά την εσφαλµένη τοποθέτηση 
των κτισµάτων µέσα στο υπ΄αριθ. 297 αγροτεµάχιο σε σχέση µε την οικοδοµική άδεια. 
7. Την υπ’ αρ. 3892/10/20-12-2010 Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, της ∆/νσης Πολεοδοµίας – Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς. 8. Το 

υπ’ αρ. 18ο  πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην µε τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική 
εγκατάσταση: 
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Θέση εγκατάστασης: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΑΓΡΟΤΕΜ. 297 
∆ηµοτικό διαµέρισµα: Τ.Κ. ΑΥΓΗΣ ∆.Ε. ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ 
∆ήµος: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Είδος και φυλή εκτρεφόµενων ζώων: ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (140) ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
Σύστηµα εκτροφής: ΕΚΤΑΤΙΚΗ 
Κωδικός εγκατάστασης: EL56300255 
2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά ποιµνιοστάσιο 240,00τ.µ., υπόστεγο αποθήκευσης ζωοτροφών (ξηρών χόρτων) 147,00τ.µ., 
αποθηκευτικοί χώροι (καρπών, φαρµάκων, εργαλείων) 73,96τ.µ.  
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.                                                    

                                            Η ∆/ντρια Αγροτ. Οικον. & Κτην. 
 
                                                                            κ.α.α 

                                             Παναγιώτης Πετρίδης 

Η Συντάκτης H Τµηµατάρχης  

  

Αλ. Κοσµίδου Β. Κόρδα 

ΑΔΑ: ΒΕΙΚ7ΛΨ-ΕΡΩ


