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ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: « Άδεια εγκατάστασης Ποιμνιοστασίου »
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δασάρχης Καλαμπάκας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 46 παρ 5 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των
δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας ».
2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 190/1981 «Περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης
ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως
και μελισσοκομείων εντός Δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων».
3. Τις δ/ξεις των άρθρων 15 & 48 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των
δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας «σχετικά με την άδεια –
επέμβασης για δρόμους μικρού μήκους προσέγγισης».
4. Την με αριθ. 81084/6685/9-12-1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με
θέμα «Άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων σε δημόσια και μη
δάση και δασικές εκτάσεις».
5. Tην αριθ. 183967/4238/2009/11-06-2010 εγκύκλιο διαταγή του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
6. Την από 14/7/2010 αίτηση του Μόκα Γεώργιου κατοίκου Ασπροκκλησιάς
Τοπικού Διαμερίσματος Ασπροκκλησιάς και με την οποία ζητά την
χορήγηση άδειας μόνιμης εγκατάστασης Ποιμνιοστασίου στη θέση
«Σούδες» περιοχής Τ.Δ. Ασπροκκλησιάς Δήμου Χασίων
7. Το από Ιούλιος 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Αθανασούλα
Κων/νου όπου απεικονίζεται η έκταση εμβαδού 3999,55τ.μ. κλίμακας 1:500
στη θέση «Σούδες» περιοχής Τ.Δ. Ασπροκκλησιάς Δήμου Χασίων.
8. Το αριθ. 5762/15-7-10 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.
Τρικάλων το οποίο αποφαίνεται για την έκταση που απαιτείται για την
ικανοποίηση κατασκευής σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς και για την
λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων προ της 24-12-2003.
9. Το αριθ.2718/17-09-10 πρακτικό της Α/θμιας επιτροπής ελέγχου
σταβλισμού της Δ/νσης Υγιεινής Ν. Τρικάλων με το οποίο αποφαίνεται
ότι στην συγκεκριμένη θέση πληρούνται οι όροι της Υιβ/2000/95,
Υγειονομικής Διάταξης
10. Το αριθ. 4645πε/05-01-10 έγγραφο της ΛΔ Εφορίας Προϊστορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι δεν έχει
αντίρρηση για την δημιουργία των σταβλικών εγκαταστάσεων
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11. Το αριθ. 5155/21/12/09 έγγραφο της υπηρεσίας 19 Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση για την
δημιουργία των σταβλικών εγκαταστάσεων
12. Το αριθ. 2361/15-09-10 έγγραφο της Περ. Υπ. Τουρισμού Θεσσαλίας με
το οποίο μας γνωστοποιεί ότι δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση των
σταβλικών εγκαταστάσεων
13. Το αριθ. 1774/29-15-08 έγγραφο της Πολεοδομίας Καλαμπάκας ότι δεν
έχει αντίρρηση για την δημιουργία των σταβλικών εγκαταστάσεων
14. Την αριθ. 2513/19-07-10 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
15. Την αριθ. 4118/02-09-2010 βεβαίωση του Δήμου Χασίων.
16. Την απόφαση 96/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χασίων
που αφορά την εν λόγω δημοτική έκταση.
17. Το αριθ. 4398/109110/30-07-10 έγγραφο της υπηρεσίας μας για
γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρεσιών.
18. Την από 11/11/2010 έκθεση αυτοψίας – φωτοερμηνείας - εισήγηση της
Δασολόγου της, υπηρεσίας μας Αικ. Ταμπουρά με την οποία πιστοποιείται
ότι η αναφερόμενη έκταση είναι δασικού χαρακτήρα της παρ 1 του άρθρου
3 του Ν. 998/79 όπως αυτός ισχύει σήμερα και εισηγείται την χορήγηση
άδειας εγκατάστασης Ποιμνιοστασίου στην θέση «Σούδες» περιοχής Τ.Δ.
Ασπροκκλησιάς Δήμου Χασίων, στην κτηνοτρόφο Μόκα Γεώργιο.
η

Αποφασίζουμε
Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια εγκατάστασης Ποιμνιοστασίου στον Μόκα
Γεώργιο κατοίκου Τ.Δ. Ασπροκκλησιάς Δήμου Χασίων σε δημοτική δασικού
χαρακτήρα έκταση εμβαδού
3999,55τ.μ. με στοιχεία περιμέτρου
Α,Β,Γ,…,Μ.Ν.Α που βρίσκεται στη θέση «Σούδες» περιοχής Τ.Δ.
Ασπροκκλησιάς Δήμου Χασίων όπως αυτή απεικονίζεται στο από Ιούλιος
2007 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αθανασούλα Κων/νου και
συνορεύει
Βόρεια : Με αγροτικό δρόμο και δημοτική δασικού χαρακτήρα έκταση
Νότια : Με δημοτική δασικού χαρακτήρα έκταση
Ανατολικά : Με δημοτική δασικού χαρακτήρα έκταση
Δυτικά : Με δημοτική δασικού χαρακτήρα έκταση
Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τους εξής όρους και περιορισμούς:
1. Η χρονική διάρκεια της χορηγούμενης άδειας εγκατάστασης
Ποιμνιοστασίου στην παραπάνω θέση ισχύει για όσο χρόνο λειτουργεί η
κτηνοτροφική
εκμετάλλευση από τον ενδιαφερόμενο, με την
προϋπόθεση ότι
μετά παρέλευσης 5ετίας από την ημερομηνία
εγκατάστασης του , υποχρεούται ανά 5/ετία να προσκομίζει, βεβαίωση
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ότι λειτουργεί την μονάδα του ως
κτηνοτρόφος.
2. Η παρούσα άδεια εγκατάστασης δεν θεμελιώνει κανένα άλλο δικαίωμα
επί της έκτασης στην οποία αναφέρεται πλην του δικαιώματος
λειτουργίας Ποιμνιοστασίου και ούτε αντικαθιστά την άδεια
οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας .
3. Η άδεια χορηγείται στον Μόκα Γεώργιου και δεν πωλείται ούτε
μεταβιβάζεται προς οιονδήποτε άλλο. Ανακαλείται δε σε περίπτωση
κατά την οποία ο ανωτέρω δικαιούχος παύει να ασκεί το επάγγελμα του
κτηνοτρόφου.
4. Κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας που του παραχωρείται μόνο κατά
χρήση ο δικαιούχος θα λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία της
έκτασης από πυρκαγιά, την καταστροφή της δασικής βλάστησης και
γενικά την αλλοίωση του περιβάλλοντος. Επίσης θα λαμβάνει κάθε
μέτρο για συμμόρφωσή του προς τους περιβαλλοντικούς όρους που
τέθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
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5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο ασφαλείας των
εγκαταστάσεων από πυρκαγιά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
υποδείξεις των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών αρχών.
6. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ή μη ανανέωσής της για
οποιοδήποτε λόγο ο παραπάνω ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος μπορεί
να αποκομίσει τα υλικά που χρησιμοποίησε για την κατασκευή των
εγκαταστάσεων.
7. Σε περίπτωση που δεν προβεί στην αποκόμιση των υλικών ύστερα
από παρέλευση εύλογου διαστήματος έξη (6) μηνών, οι εγκαταστάσεις
αυτές περιέρχονται στο Δήμο, η δε έκταση επί των
οποίων
κατασκευάσθηκαν δεν αποβάλει το δασικό χαρακτήρα και ως τέτοια θα
διαχειρίζεται από το Δήμο σύμφωνα με τους Νόμους και Διατάγματα
περί διαχείρισης και προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων.
8. Η μη συμμόρφωση με τους όρους των αρμοδίων αρχών θα έχει ως
συνέπεια την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης Ποιμνιοστασίου και
την διοικητική αποβολή του εγκατασταθέντος από την παραπάνω
δασικού χαρακτήρα έκταση στην οποία χορηγήθηκε η άδεια
εγκατάστασης.
9. Η εγκατάσταση του κτηνοτρόφου Μόκα Γεώργιου στην θέση «Σούδες»
περιοχής Τ.Δ. Ασπροκκλησιάς Δήμου Χασίων θα γίνει με πρωτόκολλο
εγκατάστασης της υπηρεσίας μας από τον υπεύθυνο Δασοπόνο του
αρμόδιου Δασονομείου προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Προς τούτο θα συνταχθεί εις τριπλούν (3πλουν) προσωρινό
Πρωτόκολλο εγκατάστασης εκ των οποίων το ένα θα υποβληθεί στην
υπηρεσία μας ,το δεύτερο στον αιτούντα και το τρίτο θα σταλεί στην Δ/νση
Αγροτικής ανάπτυξης του Ν. Τρικάλων . Η οριοθέτηση της έκτασης επί της
οποίας δίδεται η παρούσα άδεια εγκατάστασης θα γίνει με σταθερά
ορόσημα με δαπάνες του εγκατασταθέντος και η τοποθέτησή τους θα γίνει
μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης μέσα σε διάστημα
ενός (1) έτους το αργότερο με τις υποδείξεις των αρμοδίων δασικών
οργάνων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α΄. Για Ενέργεια
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