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Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1218456 (ver. 2)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ
996897798
Αριθμός ΓΕΜΗ
046071622000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επώνυμο
ΚΥΛΕΡΤΖΗΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
Χ834398
Εκδίδουσα αρχή
ΑΤ ΧΑΛΚΙΔΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
6947440038
Email
kilerzis@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ευβοίας
Δήμος
Χαλκιδέων
Οδός/Θέση
ΡΙΤΣΩΝΑ
Αριθμός
.
Τ.Κ.
34132

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
38.416574
Γεωγρ. μήκος
23.461472

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
10 Βιομηχανία τροφίμων
10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
10.91.10 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και
σβόλους τριφυλλιού

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή) : Παραγωγή ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα . Παραλαβή των α
υλων ( σιτηρα ,σόγια , καλαμποκι κλπ ) αποθηκευση σε σιλό και αναμιξη για παραγωγή ζωοτροφής . Συσκευασία της ζωοτροφής σε
σάκους η αποθηκευση σε σιλό . Η δραστηριότητα διαθέτει την υπ αρ 1412/Φ14/3307/ 7 άδεια λειτουργίας . Η δραστηριότητα
λειτουργεί εντός του γηπέδου της κτηνοτροφικής μονάδας η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας. Τα οποια νεκρα ζώα από την
κτηνοτροφικη μοναδα προκυπτουν καιγονται και αποτεφρωνονται σε κλιβανο αποτεφρωσης χαμηλης δυναμικότητας . H περιοχή
υπάγεται στο Δήμο Χαλκιδέων και η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε περοχή όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνικών και
κτηνοτροφικών μονάδων . Για την κτηνοτροφικη μοναδα και των εντος αυτης δαστηριοτητων όπως το φυραματοποιειο και η
αποτεφρωση εχουν εκδοθει οι με αρ πρωτ 3032/174375 / 27-10-2017 περιβαλλοντικοι οροι Α2 κατηγοριας . Η μονάδα του
φυραματοποιειου ανήκει στην ομάδα 9 , κατηγορία Β α/ α 20 ( παραγωγή ζωοτροφών για ζωα που εκτρεφονται σε αγρόκτημα ) της
ΚΥΑ 1958 / 2012 . και απαιτούνται ΠΠΔ αλλα ενσωματονονται στην νεα ΜΠΕ. Βαθμός όχληση : Η κτηνοτροφικη μονάδα ανήκε στην
μέση όχληση. Εναρξη εργασιων με την νεα επωνυμία 29 /06/2021 συμφωνα με το καταστατικο της συστασης της νεας ΑΕ . Η ΔΟΥ
αναφερεται παντα στον τελευταιο ισολογισμο που ηταν 31/12/2020 συμφωνα με τον αναπτυξιακο νομο 2166/93 .
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
42.8
Θερμική
50

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
6
Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
310
Αρ. ορόφων
0
Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
Ύπαρξη Η/Ζ Όχι
Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Ναι
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

1412/Φ.14/3307/7

Αρ. άδειας δόμησης

436/2007

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

3032/174375/27-10-2017

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

00(3.5)00040000233

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΦΑΑΜΠΥ3542/2021

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

079914000011

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
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
Αρ. παραβόλου
951756759 Ε.Τ.
Ποσό παραβόλου (€)
100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
08.10.2021

