ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1223142

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Δ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΦΜ
094028600
Αριθμός ΓΕΜΗ
000280501000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΠΕΤΡΟΣ
Επώνυμο
ΝΟΜΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΙ 597305
Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2106858820
Email
evagelos.kaimakamis@dnomikos.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Φθιώτιδας
Δήμος
Δομοκού
Οδός/Θέση
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑ, Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αριθμός
Τ.Κ.
35010

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
39.086256
Γεωγρ. μήκος
22.240901

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
10 Βιομηχανία τροφίμων
10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.11 Παραγωγή χυμού ντομάτας

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.17 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή
οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.17.01 Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.17 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή
οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.17.02 Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Βιομηχανία επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας για την παραγωγή προϊόντων τομάτας.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
4068.08
Θερμική
349

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
180000

Επιλέξτε μονάδα t/έτος

Αρ. εργαζομένων: 51-150

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
29472.84
Αρ. ορόφων
0
Ύπαρξη ατμολεβήτων Ναι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
Ύπαρξη Η/Ζ Ναι
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 €
3.225.297,00

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

Αρ. άδειας δόμησης

ΟΑ 683/81, 2336/83, 906/85, 575/86, 1015/89, 185/93, 952/95, 954/95, 300/97, 733/98, 585/99, 149/00, 155/07,
368/10 & ΑΔ 19/13, 50/14

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 149525/22-7-2021

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

αρ. πρωτ. 3267/184188/30-6-2011, αρ. πρωτ. 3273/184241/30-6-2011, αρ. πρωτ. 3268/184212/30-6-2011, αρ. πρωτ.
3272/184239/30-6-2011, αρ. πρωτ. 3269/184216/30-6-2011, αρ. πρωτ. 3271/184237/30-6-2011, αρ. πρωτ.
3274/184245/30-6-2011, αρ. πρωτ. 7076/27-12-2004

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου
σχεδίου πόλης

αρ. πρωτ. ΤΥ6765/9-7-2010

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
Αρ. παραβόλου
1004905025
Ποσό παραβόλου (€)
290,28

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
19.11.2021

