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Αριθμός ΓΕΜΗ
160950012000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επώνυμο
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΑ753309
Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
6906637750
Email
gbrazias@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος
Αγρινίου
Οδός/Θέση
ΓΙΑΝΝΟΥΖΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αριθμός
Τ.Κ.
30131

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
38.6016197
Γεωγρ. μήκος
21.408342

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
32.50.22 Κατασκευή τεχνητών αρθρώσεων· ορθοπεδικών συσκευών· τεχνητών δοντιών· οδοντικών εξαρτημάτων· τεχνητών
μελών του σώματος π.δ.κ.α.
32.50.22.03 Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη)

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο κατασκευάζει κατά παραγγελία πορσελάνες, ολικές οδοντοστοιχίες & τμήμα μερικών οδοντοστοιχιών.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
11.15
Θερμική
12.2

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα
Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; 'Οχι
Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν
Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν
Το παραγόμενο προϊόν εξαρτάται τις παραγγελίες που δέχεται το οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
Επιλέξτε μονάδα Άλλο
Εισάγετε τη μονάδα
Α/Α 253 - 11,15≤250,00KW

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
78.75

Αρ. ορόφων
0
Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
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 €
40.000,00

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

Αρ. άδειας δόμησης

Υπ'αριθμ. 123/1995 οικ. άδεια Πολεοδομικού Γραφείου Αγρινίου & A/A Δήλωσης: 10625990 του Ν.4495/2017
(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)

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

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας : Α/Α Πράξης 412224/20-05-2022

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

Αρ. πρωτ. 1205-06/02/2020 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου.

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
Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα, είναι συνολικής κάλυψης εμβαδού 78,75m2. Τα 52,50τ.μ.
έχουν εκδοθεί με υπ’αριθμ.123/95 οικ. άδεια από το πολεοδομικό γραφείο Αγρινίου και τα 26,25τ.μ. έχουν τακτοποιηθεί με το
Ν. 4495/17 με Α.Α. δήλωσης 10625990/30-10-2018........ 2) Η εγκατάσταση είναι κατηγορίας Α1 και δεν απαιτείται
πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Αρ. παραβόλου
Α/Α πααραστατικού ΕΤΕ 86/14-02-2020
Ποσό παραβόλου (€)
100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
07.06.2022

