ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1210893

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΖΗΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ
999169426
Αριθμός ΓΕΜΗ
115042537000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ
Επώνυμο
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΚ130690
Εκδίδουσα αρχή
Α΄ Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2747022550
Email
info@zireia.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Κορινθίας
Δήμος
Σικυωνίων
Οδός/Θέση
Θέση " Αχούρι" Κυλλήνης Στυμφαλίας
Αριθμός
-----Τ.Κ.
20016

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
37.882151
Γεωγρ. μήκος
22.464421

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
11 Ποτοποιία
11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Πρόκειται για βιομηχανική μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού. Η διαδικασία εμφιάλωσης γίνεται σε δυο γραμμές: μια για
0,5lt, 1,5 lt, και μια για 10,0 lt, 18,9 lt Η παραγωγική διαδικασία στις άνωθεν γραμμές, περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: - Άντληση
νερού από πηγη υδροληψίας-υδρογεωτρήση - Μεταφορά νερού μέσω κλειστού κυκλώματος ανοξείδωτων σωληνώσεων για τελική
διανομή του στις μηχανές εμφιάλωσης (πλήρωσης και άμεσου πωματισμού) φιαλών - Το νερό, πριν από την εμφιάλωση, υποβάλλεται
σε διέλευση από κατάλληλα φίλτρα συγκράτησης στερεών σωματιδίων. - Τα προπλάσματα (PET perform) προμηθεύονται από
πιστοποιημένο προμηθευτή. - Οι μηχανές διαμόρφωσης προπλασμάτων (ΡΕΤ preform) επεξεργάζονται τα προπλάσματα με σκοπό τη
διαμόρφωση φιαλών PET χωρητικότητας 0,5 και 1.5 LT σε ειδικά καλούπια. - Αφού πάρουν την τελική μορφή τους στις μηχανές
διαμόρφωσης, οδηγούνται στη συσκευή πληρώσεως (γεμιστικό) χωρίς μεσολάβηση ανθρωπίνων χεριών, μέσα σε κλειστό σύστημα
διακινήσεως, στο οποίο εξασφαλίζονται πρακτικά στείρες συνθήκες. Η πλήρωση και ο πωματισμός των φιαλών γίνεται με αυτόματα
μηχανήματα, με απόλυτα υγιεινό τρόπο. - Οι φιάλες μετά την πλήρωση και τον πωματισμό περνούν μπροστά από αυτοματοποιημένη
μονάδα οπτικού ελέγχου - Προώθηση σφραγισμένων (πωματισμένων) φιαλών από τις εμφιαλωτικές μηχανές, μέσω μεταφορικών
ταινιών σε μηχανές επικόλλησης κατάλληλης ετικέτας. - Προώθηση φιαλών προς δευτεροταγή συσκευασία ανάλογα με τον κωδικό
ζήτησης σε κατάλληλη συσκευασία. - Προσθήκη χερουλιού, όπου απαιτείται. - Παλετοποίηση και περιτύλιξη παλέτας με χρήση
χαρτοδίσκων και Φιλμ Περιτυλίξεως - Προσωρινή αποθήκευση παλετών τελικού προϊόντος σε προβλεπόμενο αποθηκευτικό χώρο - Τα
δοχεία των 18,9 lt είναι επιστρεφόμενα και πριν την εμφιάλωση γίνεται έλεγχος και πλύσιμο της φιάλης .
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
365.98
Θερμική
116.5

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα
Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; 'Οχι
Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
36500
Επιλέξτε μονάδα t/έτος

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
2294.97
Αρ. ορόφων
2
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 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 €
698.000,00

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

Α.Π. 5647/13-12-2018 ΑΔΑ : ΨΡΒ67Λ1-ΟΔΜ

Αρ. άδειας δόμησης

Α.Π. 226513/20-04-2021

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Α.Π. 2331/30-06-2017 ΑΔΑ :7Ν4Θ7Λ1-ΩΨ8

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Α.Π. οικ.33315/6471/31-01-2019 ΑΔΑ: 9ΚΒ57Λ1-Φ9Γ & Α.Π. 1120/2009

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.Π. 4399/16-04-2019

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
ΤΑ Η/Ζ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .
Αρ. παραβόλου
F928TO1004218742
Ποσό παραβόλου (€)
120,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
22.07.2021

