ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ .............................................
Αίτηση Αποσταγματοποιού
προς τη Χ.Υ...........................

(Εποπτεύουσα Οργανική Μονάδα ΓΧΚ)

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου, την ……/……/……. (ημερομηνία) για την:
Σφράγιση/αποσφράγιση* εστίας πυρός/ατμοφρακτών* και αποσφράγιση των σφραγιδοθέσεων Νο..........................
και σφράγιση των σφραγιδοθέσεων Νο........................... λόγω ……………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισαγωγή ………………………………………………………………......................… ποσότητας ............... kg/λίτρα* που προέρχονται
από το…………………………………………………………………………………………………………………………… .
Παραλαβή προς Χρήση Αιθυλικής Αλκοόλης ................... Λ/Α, εισαχθείσας με το πρωτ. εισαγωγής …………………............
για διαβροχή φρούτων και απόσταξη προς παραγωγή ………………………………………………………………….
Παράδοση ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ …………………………………………………........... από τo Δοχείο Συλλογής Νο………………..
Παράδοση ΣΟΥΜΑΣ από τo Δοχείο Συλλογής Νο.........
Παράδοση ΚΕΦΑΛΟΥΡΩΝ από τo Δοχείο Συλλογής Νο..........
Μετάγγιση/Σύμμειξη/Αραίωση* αποστάγματος ……………………………………………………………………………
............ Λ/Α από τις Δεξαμενές Νο ......... στις Δεξαμενές Νο.........
Παραλαβή του παραδοθέντος αποστάγματος …………………………………………………………………................. με το υπ’ αριθ
πρωτ. παράδοσης/μετάγγισης*................... και αραίωση με νερό και μετουσίωση με LiCl για επαναπόσταξη,
προς …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Παραλαβή του παραδοθέντος αποστάγματος ....………………………………………………………………… με το υπ’ αριθ πρωτ.
παράδοσης/μετάγγισης*.................................. για επαναπόσταξη, προς…………………………………….............................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................………… .
Ανάμιξη των παραδομένων ΚΕΦΑΛΟΥΡΩΝ με το υπ’ αριθ πρωτ. παράδοσης/μετάγγισης*................................... με
………………………………………………………………… προς επαναπόσταξη.
Αραίωση με νερό και μετουσίωση με LiCl των παραδομένων ΚΕΦΑΛΟΥΡΩΝ/ΣΟΥΜΑΣ με το υπ’ αριθ πρωτ.
παράδοσης/μετάγγισης*.......................... προς επαναπόσταξη.
Διάθεση …......……………………………………………………………… ποσότητας ............... Λ/Α [υπ’ αριθ πρωτ.
παράδοσης/μετάγγισης*....................] από την/τις* Δεξαμενή/ές Νο ......... προς το ποτοποιείο/οινοπνευματοποιείο
Β′ κατ./εργοστάσιο* ………………………………………………………….............… που εδρεύει στ.. …………………………
προς …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Μεταφορά στο ποτοποιείο από την/τις Δεξαμενή/ές Νο ......... [αρ. πρωτ. παράδοσης/μετάγγισης* ..................].
Θέση σε παλαίωση αποστάγματος ………………………………………………………………… .............. Λ/Α [υπ’ αριθ
πρωτ. παράδοσης/μετάγγισης*...................] από την/τις Δεξαμενή/ές Νο ......... στα Βαρέλια Νο ..............
Έξοδο από παλαίωση αποστάγματος ………………………………………………………………… ............ Λ/Α από τα
Βαρέλια Νο......................[αρ. πρωτ. παλαίωσης ...............].
Καταστροφή Κεφαλουρών που αντιστοιχούν στο αρ. πρωτ. παράδοσης …………………….. λόγω…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΓΚΡΙΣΗ της Χ.Υ.

(Αριθ. .......................................)

....................................
(Τόπος, Ημ/νια)

Ο Αποσταγματοποιός
ή ο αντιπρόσωπός *

Εγκρίνεται/ δεν εγκρίνεται *..........................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.......................................... (Τόπος, Ημ/νια)
Ο Προϊστάμενος της................................
(Εποπτεύουσα Οργανική Μονάδα ΓΧΚ)

*Διαγράφεται κατά περίπτωση
ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αίτηση Αποσταγματοποιού
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