ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1230723

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: Φυσικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Νέα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΑΦΜ
158905476
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΙ800646
Αριθμός ΓΕΜΗ
162031713000
Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
6949232168
Email
fotisvil@outlook.com.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Αργολίδας
Δήμος
Άργους - Μυκηνών
Οδός/Θέση
ΙΝΑΧΟΥ
Αριθμός
3
Τ.Κ.
21232

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. πλάτος
37.375891
Γεωγρ. μήκος
22.44027

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)
Σε απάντηση της (α) σχετικής αίτησης, σας γνωρίζουμε ότι στην θέση, όπως αυτή σημειώνεται στο αντίγραφο της πινακίδας 25 του
Σχεδίου του Άργους (Ο-8343/1978 απόφαση Νομάρχη) που είναι: - εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού του Άργους (ΟΤ 106),
το οποίο τροποποιήθηκε μρ την Ο-8343/1978 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ217Δ/1978) και στο οποίο δεν καθορίζονται χρήσεις γης και εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που εγκρίθηκε μρ την 1841/2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Π.Π. (ΦΕΚ 269 ΑΑΠ
12.07.2010), είναι δεσμευτικές οι χρήσεις της γενικής πολεοδομικής λειτουργίας της "Τοπικό Κέντρο" όπως αυτές αναφέρονται στο
άρθρο 4 του Π.Δ. της 23-2-1987 (ΦΕΚ 166/δ/6-3-87). Σε αυτές περιλαμβάνεται η ειδική πολεοδομική λειτουργία των
"Επαγγελματικών Εργαστηρίων Χαμηλής Όχλησης" και των ¨Καταστημάτων". Ως εκ τούτου είναι επιτεπτή από πλευράς χρήσεων
γης η λειτουργία της δραστηριότητας "Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας, λιανικό εμπόριο ενδυμάτων εργασίας και υπηρεσίες
επιδιόρθωσης ενδυμάτων". Το πάρον έγγραφο δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη έγκριση, γνωμοδότηση ή άδεια απαιτείται για την
εγκατάσταση και λειτουργία της αιτούμενης δραστηριότητας από συναρμόδιους φορείς.

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)
Έτος
2010
Τεύχος
Α
Αριθμός τεύχους
269
Εντός πολυώροφης οικοδομής Ναι
Κανονισμός συνιδιοκτησίας 'Οχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
14.12.30 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
η επιχείρηση έχει κύριο στόχο την κατασκευή ενδυμάτων εργασίας και λοιπόν αξεσουάρ όπως σκούφους, μάσκες από ύφασμα κλπ.
Πρώτες ύλες: υφάσματα διαφόρων τύπων Δευτερεύουσες ύλες: κουμπιά / κλωστές / κορδόνια / ετικέτες / υλικά συσκευασίας κλπ.Θα
δημιουργηθεί χώρος κατασκευής ενδυμάτων εργασίας. Τα υφάσματα κόβονται σε πάγκο κοπής με ηλεκτρικό ψαλίδι και ράβονται
στον επιθυμητό μέγεθος – σχήμα – νούμερο. Εν συνεχεία τοποθετούνται τα υπόλοιπα υλικά που συνθέτουν το ρούχο και παράγεται το
τελικό προϊόν. Στην επιχείρηση θα γίνεται και λιανική διάθεση των προϊόντων ενώ επίσης θα πραγματοποιούνται και επιδιορθώσεις
διαφόρων ενδυμάτων.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
3.05
Θερμική
2.6

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
Επαγγελματικό Εργαστήριο Χαμηλής όχλησης
Επιλέξτε μονάδα Άλλο
Εισάγετε τη μονάδα
Επαγγελματικό Εργαστήριο Χαμηλής όχλησης

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 €
7.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ
Δεν απαιτείται

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

αρ. πρ. 2000/21-12-2021

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου
26490/26-01-2022

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας
Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε
Η επιχείρηση θα διαθέτει επίσης τις εξής δραστηριότητες: (ΚΑΔ 74.10.19.06) Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ) (ΚΑΔ
95.29.11.01) Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων / (ΚΑΔ 47.71.71.04) Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας.

Αριθμός παραβόλου
Δεν απαιτείται

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
25.02.2022

