ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1195163

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΑΛΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΚΑΟΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ
095122420
Αριθμός ΓΕΜΗ
114655437000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επώνυμο
ΜΑΙΔΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΕ 260486/2007
Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2744062070
Email
alki-dm@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Κορινθίας
Δήμος
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων
Οδός/Θέση
Θεση : "Καρμπουνάρι"
Αριθμός
--Τ.Κ.
20300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
37.9346
Γεωγρ. μήκος
22.9928

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
10 Βιομηχανία τροφίμων
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.21 Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη
κακάου), χύδην

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.22 Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη
κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.23 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Προκειται περι βιοτεχνίας παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων αυτής. Ο εξοπλισμός συνίσταται από μηχανήματα μεμονωμένα ,
όσο και από συγκροτήματα μηχανημάτων δια τη επεξεργασία των πρώτων υλών και τη παραγωγή σοκολάτας , όπως : μύλοι
ζάχαρης, ζυμωτήρια, πεντακύλινδροι , κόνσες, αζιτατέρ, φορμαριστικές κλπ 1.1 Παραγωγή σοκολάτας. Η ζάχαρη παραλαμβάνεται
σε σάκους των 50 κιλών ή χύμα και εκφορτώνεται σε ανοξείδωτο σιλό. Αρχικά τροφοδοτούνται οι μύλοι της ζάχαρης οπού η ζάχαρη
αλέθεται και γίνεται σε μορφή σκόνης. Το βούτυρο κακάο αποθηκεύεται στις δεξαμενές βουτύρου. Εκεί το βούτυρο θερμαίνεται
ηλεκτρικά και με αντλία οδηγείται στα ζυμωτήρια όπου αναμιγνύεται με τις Α ύλες με τη προβλεπόμενη δοσολογία και γίνεται μια
ομογενοποιημένη μάζα. Η ζυμωμένη μάζα διέρχεται διαδοχικά από τον πεντακυλινδρο όπου γίνεται το φινίρισμα της μάζας
,προσδίνοντας σε αυτή πολύ λεπτή υφή Η μάζα υφίσταται συνεχή ομογενοποιήσει και ακολούθως στέλνεται στους αναμικτήρες όπου
ηρεμεί και ωριμάζει και αναδεύεται συνεχώς σε μικρές ταχύτητες ανάδευσης. Μετά τη ωρίμανση η μάζα σοκολάτας επεξεργάζεται
στις κονσες, οπού εκεί γίνεται ανάδευση της μάζας και ρύθμιση με τη τριβή της θερμοκρασίας παράλληλα απελευθερώνονται τα
αρώματα των υλών. Το προϊόν αυτό κατόπιν οδηγείται ,δια μέσου των αντλιών ,στην ταμπερέζα όπου γίνεται η τελική ρύθμιση της
θερμοκρασίας του πριν οδηγηθεί στο τελικό μηχάνημα μορφοποίησης του προϊόντος. Στο μηχάνημα αυτό το ρευστοποιημένο προϊόν
εκχύνεται εντός ειδικών πλαστικών φορμών που έχουν την τελική φόρμα της σοκολάτας, και δια μέσου μεταφορικών ταινιών
οδηγούνται σε κλειστό ψυκτικό τούνελ της μηχανής όπου γίνεται η στερεοποίηση του περιεχομένου προϊόντος. Στο μηχάνημα αυτό
οι φόρμες περιστρέφονται σε οριζόντιο επίπεδο και παραμένουν για περίπου μισή ώρα.Κατόπιν, οι φόρμες εξέρχονται του ψυκτικού
και αποκολλάται η πλαστική φόρμα, για να οδηγηθεί η σοκολάτα στο μηχάνημα ,όπου γίνεται η τελική συσκευασία της και να
οδηγηθεί στον χώρο αποθήκευσης. 5.2.Παραγωγή τρούφας ,σταγόνας, κουφέτου (ελιάς) κτλ Η μάζα σοκολάτας τοποθετείται στις
τρουφομηχανές όπου γίνεται η τεμαχιοποίησή των σε πολύ μικρά κομματάκια, εν είδος μικρού σβώλου. Το προϊόν αυτό κατόπιν,
τοποθετείται στις «κουφετέριες, οι οποίες περιστρέφονται συνεχώς και έτσι οι μικροί σβώλοι της σοκολάτας, δια της
δημιουργουμένης συνεχούς αλληλοτριβής των, μετατρέπονται σε πολύ μικρούς γυαλιστερούς κόκκους (τρούφα σοκολάτας).
Κατόπιν, η τρούφα σοκολάτας στην τράπεζα εργασίας συσκευάζεται από εργαζόμενες σε πλαστική συσκευασία. Ομοίως η μάζα της
σοκολάτας μπορεί να διαμορφωθεί σε σταγόνες ή σε κουφέτα κτλ 5.3 Παραγωγή πραλίνας . Η πραλίνα είναι είδος σοκολάτας που
παρασκευάζεται όπως και η σοκολάτα, μεταβάλλοντας μόνο την ποσοστιαία συμμετοχή του κακάου και του βουτύρου έχοντας έτσι
ρευστή μάζα.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια
657.1
Θερμική
123.5

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
30
Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
2938.7
Αρ. ορόφων
1
Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι
Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
Ύπαρξη Η/Ζ Όχι
Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
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 €
1.200.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Α.Π. 2698/23-09-2020 ΑΔΑ: 6ΜΣ97Λ1-ΔΓΠ

Αρ. άδειας δόμησης

Α.Α.430/1980 , Α.Α 80/2003 Α.Α.63/2007

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Α.Π. 2698/23-09-2020 ΑΔΑ: 6ΜΣ97Λ1-ΔΓΠ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Α.Π. 5666/Φ.701.4/1242/10-10-2019

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού
Δεν απαιτείται

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

Α. ΑΠΟΦ. Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 145/2020 ΑΔΑ: 6ΧΓΟΩΛ3-ΧΣΦ

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
902795410
Ποσό παραβόλου (€)
150,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
20.04.2021

