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Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1119058 (ver. 1)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
Μ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝ ΕΝΠΟΡ ΒΙΟΜ ΕΤΕΤΙΚΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΚΜΕΤΑΛΛ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡ ΚΑΙ
ΣΚΑΦΩΝ
ΑΦΜ
094307347
Αριθμός ΓΕΜΗ
121793102000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επώνυμο
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΖ569117
Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2104817416
Email
panos@arvanitis-labels.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Βοιωτίας
Δήμος
Τανάγρας
Οδός/Θέση
Τανάγρα Βοιωτίας
Αριθμός
Τ.Κ.
32009

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
38.32623299999999
Γεωγρ. μήκος
23.540728700000045

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Η δραστηριότητα αφορά την λειτουργία βιομηχανίας κατασκευής & εκτύπωσης ετικετών, υλικών & ειδών συσκευασίας, στη θέση
«Τανάγρα Βοιωτίας » της Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας. Οι πρώτες ύλες είναι , αυτοκόλλητο χαρτί,
αυτοκόλλητα πλαστικά, χαρτόνια και χαρτιά σε μορφή ρολλού , μελάνια , εκτυπωτικές φωτοπολυμερικές πλάκες, υγρά εμφάνισης,
υγρά καθαρισμού, πανιά καθαρισμού , φιλμ (foil ) χρυσοτυπίας. Τα χαρτιά και τα πλαστικά τυπώνονται στις εκτυπωτικές μηχανές,
κόβονται σε μορφή ετικέτας και αποθηκεύονται. Οι βοηθητικές υλες είναι υλικά συσκευασίας (χαρτόκουτα, αφαλοί ρολλών, ταινίες
και σακούλες συσκευασίας) . Τα παραγόμενα προϊόντα είναι χάρτινες και πλαστικές (ΡΡ , ΡΕ) αυτοκόλλητες ετικέτες, χάρτινες και
πλαστικές (ΡΡ , ΡΕ) μη αυτοκόλλητες ετικέτες, καθώς και εκτυπωμένα υλικά συσκευασίας ( φιλμ κλπ. ) .
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
283.45
Θερμική
283.54

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
15000
Επιλέξτε μονάδα Άλλο
Εισάγετε τη μονάδα
Μ2/8ΩΡΟ

Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
2125.21
Αρ. ορόφων
2
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 €
2.577.266,40

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

283/18-3-2019/ 6Τ0Φ7ΛΗ-ΞΣΓ

Αρ. άδειας δόμησης

21/71, 95/03 , 112/12 , 47625/1-7-19

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

283/18-3-2019/ 6Τ0Φ7ΛΗ-ΞΣΓ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Αριθμ. Πρωτ. 4261 Φ.701.4/07-06-2021 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 689

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

43/2019 , ΑΔΑ: 6ΞΣΞΩΗΒ-Φ1Χ

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
Μηχανολογική επέκταση
Αρ. παραβόλου
919669709/25-05-2021
Ποσό παραβόλου (€)
60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
15.06.2021

