ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1193744

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
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ
ΑΦΜ
078153803
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΖ981784
Αριθμός ΓΕΜΗ
022881554000
Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
6932234697
Email
kyrodimos@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Φθιώτιδας
Δήμος
Λαμιέων
Οδός/Θέση
Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ / Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Αριθμός
Τ.Κ.
35100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. πλάτος
38.89303
Γεωγρ. μήκος
22.376056

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)
Έτος
2012
Τεύχος
ΑΑΠ
Αριθμός τεύχους
346
Εντός πολυώροφης οικοδομής 'Οχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
25.99.25 Κατασκευή κλείστρων, συναρμογών τους, πορπών, πορπών-κλείστρων, πορπών με περόνη (αγκραφών), αγκίστρων,
κοπιτσών και παρόμοιων ειδών, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα ή για κάθε κατασκευή· καψουλιών σωληνωτών ή
με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα· χαντρών και πούλιων, από κοινά μέταλλα
25.99.25.02 Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.12 Επισκευή μηχανημάτων
33.12.18 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
11.92
Θερμική
34

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
0,100
Επιλέξτε μονάδα t/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 €
65.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ
Δεν απαιτείται

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

532/21.01.2021

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου
695/18.02.2021

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)
28.05.2021

