ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1229405

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΝΟΣ
ΑΦΜ
054151747
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΝ795853
Αριθμός ΓΕΜΗ
028079412001
Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2632055210
Email
Jntanos@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Οδός/Θέση
Περιμετρική Νεοχωρίου
Αριθμός
Τ.Κ.
30001

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. πλάτος
38.412868
Γεωγρ. μήκος
21.2808

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.52 Παραγωγή παγωτών
10.52.10 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.71.12 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
47.33
Θερμική
51.7

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
0,3 t/ημέρα
Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
588.22
Αρ. ορόφων
1
Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Ναι
Ύπαρξη Η/Ζ Ναι
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 €
319.000,00

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

24789/267/2022

Αρ. άδειας δόμησης

345/2004, 226/2006, 45262/21-06-2019

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

21603/212/2022

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

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
Δεν απαιτείται

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

4323/2022

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
Η εν λόγω εγκατάσταση λειτουργεί με την υπ' αριθμ. Δ.ΑΝ.163/24-04-2007 άδεια λειτουργίας. Η παρούσα γνωστοποίηση
γίνεται λόγω εκσυγχρονισμού της επιχείρησης με την προσθήκη νέου Η/Μ εξοπλισμού.
Αρ. παραβόλου
F928TO2000536487 (Κωδικός Συναλλαγής Τράπεζα Πειραιώς)
Ποσό παραβόλου (€)
60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
31.01.2022

