ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1242729

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση
Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με
κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)
Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Νέα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΗΡΑΣ
ΑΦΜ
030401365
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΗ741821
Αριθμός ΓΕΜΗ
031706629000
Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ. ΚΑΤΣΙΚΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
6976763281
Email
chiras.manos@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ιωαννίνων
Δήμος
Δωδώνης
Οδός/Θέση
Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΘΕΣΗ ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΣ
Αριθμός
Τ.Κ.
45500

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. πλάτος
39.53056
Γεωγρ. μήκος
20.8775

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)
Περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, εντός του δικτύου Natura 2000 (ΖΕΠ GR2130012) όπου δεν υφίσταται
θεσμοθετημένο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΤΠΣ, ΖΟΕ).

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)
Έτος
1985
Τεύχος
Δ
Αριθμός τεύχους
270
Εντός πολυώροφης οικοδομής 'Οχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας
10 Βιομηχανία τροφίμων
10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς
τις επιχειρήσεις
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Εργαστήριο επεξεργασίας και τυποποίησης καφέ. Ο ακατέργαστος καφές τοποθετείται στον καβουρδιστή όπου ψήνεται όσο
απαιτείται και στην συνέχεια διαβιβάζεται στην μηχανή αλέσεως και από εκεί στην μηχανή συσκευασίας
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
8.5
Θερμική
0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα
Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; 'Οχι
Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
100
Επιλέξτε μονάδα Άλλο

Εισάγετε τη μονάδα
kg/ημέρα

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 €
55.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ
Δεν απαιτείται

Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

35073/05-04-2022 βεβαίωση Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου
1593/10-05-2022

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας
Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Αριθμός παραβόλου
Δεν απαιτείται

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
16.05.2022

