ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1218971

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Νέα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΤΖΗΣ
ΑΦΜ
050221032
Αριθμός ΓΕΜΗ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΝ493886
Εκδίδουσα αρχή
ΑΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
6947441292
Email
pgatos@pgatos.gr

Προσοχή! Οποιαδήποτε πληροφορία, πλην των συντεταγμένων, συμπληρώνεται σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί
μετά την υποβολή της γνωστοποίησης και σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε σωστά όλα τα
στοιχεία της θέσης εγκατάστασης σε κάθε πεδίο της φόρμας γνωστοποίησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ευβοίας
Δήμος
Χαλκιδέων
Οδός
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
Αριθμός
37
Τ.Κ.
34100
Θέση
ΧΑΛΚΙΔΑ

Γεωγραφικές συντεταγμένες
Γεωγρ. πλάτος
38.460592

Γεωγρ. μήκος
23.606749

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και
δευτερεύουσες δραστηριότητες)
Τάξη NACE
46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Είδος αποθηκευμένων προϊόντων
ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΨΥΓΕΙΟΥ
Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας
Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m3
100
Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m3
200
Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
100
Αρ. ορόφων
1
Ύπαρξη ατμολεβήτων
Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου
Όχι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση
Όχι
Ύπαρξη Η/Ζ
Όχι
Χρήση νερού Δίκτυο

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

Συναρμολόγηση
Όχι

Μικρή τροποποίηση
Όχι

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

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την
παλαιότητα του κτιρίου
Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας
2045 / 24-11-1975
Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση – εγκατάσταση
ΙΣΟΓΕΙΟ
Επιφάνεια (σε τ.μ.)
100
Όγκος (σε κ.μ.)
480

Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι
Γίνεται χρήση φυσικού αερίου 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. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ
Χαλκίδα 12-10-2021 / Αρ. Πρωτ. Οικ. 5394/Φ14/4003
Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας
ΦΑΑΜ 146
Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου
σχεδίου πόλης.
Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης
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
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ
Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης
5077
Αρ. παραβόλου
989396990
Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου
Χαλκίδα 08-10-2021 / Αρ. Πρωτ. 5077/Φ14/4003

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε
Χρήση Γης: Χαλκίδα 28/09/2021 - Αρ. Πρωτ. 4856
Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
14.10.2021

