ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1209675

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: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Νέα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
MEAT STORE ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΕ
ΑΦΜ
801527172
Αριθμός ΓΕΜΗ
158536637000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
PETRIT
Επώνυμο
PALUSHI
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
BJ3483646
Εκδίδουσα αρχή
ALBANIA

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
6976006585
Email
ekt.krotsis@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Κορινθίας
Δήμος
Κορινθίων
Οδός/Θέση
Π.Ε.Ο. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ
Αριθμός
Τ.Κ.
20006

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. πλάτος
37.94196622110287
Γεωγρ. μήκος
22.82460512390473
Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)
δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)
Έτος
2018
Τεύχος
Α
Αριθμός τεύχους
114
Εντός πολυώροφης οικοδομής 'Οχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας
10 Βιομηχανία τροφίμων
10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
5. Διαδικασία παραγωγής: Η παραγωγή περιλαμβάνει την παραλαβή νωπών κρεάτων και πουλερικών. Στον περιβάλλοντα χώρο της
επιχείρησης υφίσταται διαμορφωμένος περιβάλλοντας χώρος ικανός να υποδεχτεί οχήματα επικαθήμενα - ψυγείων και μικρότερου
μεγέθους. Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τα οχήματα μέσω σταθμού φόρτωσης (φυσούνας) υγειονομικού τύπου και στη συνέχεια
αναρτώνται σε σιδηρά διατομή κύλισης μέχρι τα ψυγεία αποθήκευσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της αποστέωσης και
τεμαχισμός- φετάρισμα. Τα τεμαχισμένα ημιτελή προϊόντα αποθηκεύονται στο ψυγείο ημιτελών. Εν συνεχεία υλοποιείται το
μαρινάρισμα σε δεξαμενή εμβάπτισης και η εφαρμογή μπαχαρικών . Συνεχίζεται η παραγωγή έτοιμών προϊόντων (γύρος , σουβλάκια,
μπιφτέκια) μέσω των συσκευών κιματοποίησης, γύρου, σουβλακοποίησης και η απόθεση τους σε κατάψυξη ή σε αποθήκη ετοίμων
προς διάθεση. Τα προϊόντα παραδίδονται μέσω ανεξάρτητης όδευσης που καταλήγει σε φυσούνα εκφόρτωσης διακριτή από την
φυσούνα παραλαβής. Ο χώρος πλύσης εργαλείων σκευασμάτων είναι επίσης διακριτός από τον χώρο υγιεινής προσωπικού και
εφαρμόζονται φωτοκύτταρα λειτoυργίας on - off ή ποδοστήρια λειτουργίας. Η εγκατάσταση απολυμαίνεται τακτικά βάσει
εβδομαδιαίου και ημερήσιου προγράμματος. Κατά τη φάση παρασκευής προϊόντων κοτόπουλου προηγείται απολύμανση του χώρου,
σκευών, μηχανών και δέσμευση δήλωση της επιχείρησης των ημερών παρασκευής βάσει προγράμματος.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια
25.5
Θερμική
2

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
<=75
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 €
100.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

194556/25-06-2021

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

13164/994/16-06-2021

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου
189546/23-06-2021

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)
13.07.2021

