ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1239036

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Νέα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΑΦΜ
066261859
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
Ρ241022
Αριθμός ΓΕΜΗ
028379912000
Εκδίδουσα αρχή
ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2642041362
Email
tzifris.k@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος
Αμφιλοχίας
Οδός/Θέση
ΣΤΑΝΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ / ΘΕΣΗ ''ΛΥΓΟΥΛΕΣ''
Αριθμός
0
Τ.Κ.
30500

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. πλάτος
38.818036
Γεωγρ. μήκος
21.14147

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.51.52 Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.52 Παραγωγή παγωτών

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Εργαστήριο Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων (γιαουρτιού, κρέμας, ρυζόγαλου) και Παραγωγής Παγωτού
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
35.79
Θερμική
4.5

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα
Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; 'Οχι
Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
3.50
Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
1545.3
Αρ. ορόφων
2
Ύπαρξη ατμολεβήτων Ναι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι
Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

Ύπαρξη Η/Ζ Όχι
Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ
Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4042/2012
Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση
Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
300.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1234472(ver.0)

Αρ. άδειας δόμησης

Α/Α:10773220 δήλωσης υπαγωγής στο Ν.4495/2017

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ
Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΑΡ. ΑΓΚΡΙΣΗΣ:03.2476 (ΑΡ. ΠΡΩΤ:5166/21-03-2014)

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου
σχεδίου πόλης
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης

ΑΔΑ:6ΔΗΘΩΨΞ-5Η9 (ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Δ.Σ.:17/13-04-2022 ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου
Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου
Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε
Αρ. παραβόλου
F928TO2002725556
Ποσό παραβόλου (€)
100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
18.04.2022

