ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1070955

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ AE
ΑΦΜ
094036383
Αριθμός ΓΕΜΗ

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου
Όνομα
ΕΥΓΕΝΙΑ
Επώνυμο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΖ088192
Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α.ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2106831632
Email
en@anfarm.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ευβοίας
Δήμος
Χαλκιδέων
Οδός
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ (ΝΕΟ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΙΑ) 72ο χλμ.
Αριθμός
Τ.Κ.
34100
Θέση
<ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΟ> ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ

Γεωγραφικές συντεταγμένες
Γεωγρ. μήκος
38.221663000000035
Γεωγρ. πλάτος
23.312309

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και
δευτερεύουσες δραστηριότητες)
Τάξη NACE
52.10 Αποθήκευση

Είδος αποθηκευμένων προϊόντων
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας
Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m3
1000
Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m3
10633
Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
1571
Αρ. ορόφων
0
Ύπαρξη ατμολεβήτων
Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου
Όχι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση
Όχι
Ύπαρξη Η/Ζ
Όχι

Χρήση νερού Ιδιωτική

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην
εγκατάσταση.
Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση
Όχι

Συναρμολόγηση
Όχι

Μικρή τροποποίηση
Όχι

Έλεγχος της ποιότητας
Όχι
Εκτελωνιστικές εργασίες
Όχι
Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων
Όχι
Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης
Όχι
Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης
Όχι
Πλυντήρια – λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Όχι
Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Όχι
Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης
Όχι
Κλίνες
Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα
δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση
Αρ. άδειας δόμησης
250
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ
250/14 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ 4133/14/4/7/18
Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ
Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας
338/Φ.Α.Α.ΜΠΥ.868α
Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και αρ. πρωτ. βεβαίωσης ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση με
εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, εκτελέστηκε καλώς.
33330/24/10/2003 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΚΑΙ 1979/4/8/2005(ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)
Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου
σχεδίου πόλης και αρ. πρωτ. βεβαίωσης ότι η εγκεκριμένη είσοδος – έξοδος με δημοτική - κοινοτική
οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, εκτελέστηκε καλώς.
Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του
οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται
σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και αρ. πρωτ. βεβαίωσης ότι η εγκεκριμένη
απότμηση – υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου εκτελέστηκε καλώς.
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ
Αρ. πρωτ. άδειας χρήσης νερού (ΑΔΑ εφόσον υπάρχει)
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης
Αρ.πρωτ/ΑΔΑ άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας τυχόν λοιπών εγκαταστάσεων
του άρθρου 11 του Ν.4302/2014,όπως ισχύει
Αρ. παραβόλου
473581712
Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου
4022/29/6/2018

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘHΚΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ HAN A.E
Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
05.07.2018

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

