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Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επώνυμο
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
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Αρ. Τηλεφώνου
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symek.oe@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ευβοίας
Δήμος
Χαλκιδέων
Οδός/Θέση
ΒΑΤΩΝΤΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ θεση ''Γαιδουροσταθμός΄΄
Αριθμός
0
Τ.Κ.
34600

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. μήκος
23.665965
Γεωγρ. πλάτος
38.530974

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
28.91.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλουργικών μηχανημάτων

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.12 Επισκευή μηχανημάτων
33.12.23 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Μηχανουργικες εργασιες πάσης φυσεως , κατασκευη μηχανημάτων , κατασκευη συστηματων μεταδοσης κίνησης ,
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
154.1
Θερμική
0

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
ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ
Επιλέξτε μονάδα Άλλο
Εισάγετε τη μονάδα
κατασκευες μηχανηματων και εξαρτηματων

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
599.4
Αρ. ορόφων
0
Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
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 €
217.500,00

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

Αρ. άδειας δόμησης

579 / 09-12-1997

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ
Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας
Δεν απαιτείται

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
Δεν απαιτείται

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
Η μεταβολή γίνεται για να δηλωθεί η αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης από "ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Ο.Ε." σε "SYMEK O.E." και μικρης αυξησης του παραγωγικου μηχανολογικου εξοπλισμού και της ισχύος αυτού, χωρις αλλαγή
ΑΦΜ & Γ.Ε.Μ.Η
Αρ. παραβόλου
788840933
Ποσό παραβόλου (€)
100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
10.09.2020

