0002360110
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Π.Α.Μ.Θ. 20.04.2022
Α. Π.: Εισερχ. 117026/1189
Αριθμός Γνωστοποίησης
Ηµ/νία Αποστολής: 20.04.2022
1198331 (ver. 6)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ
999808867
Αριθμός ΓΕΜΗ
031363546001

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ
Επώνυμο
ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΖ049118
Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2109875071
Email
georgostahis@thraceplastics.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ξάνθης
Δήμος
Αβδήρων
Οδός/Θέση
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΓΙΚΟΥ
Αριθμός
Τ.Κ.
67100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
41.052426
Γεωγρ. μήκος
24.897369

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Η βιομηχανική μονάδα παράγει πλαστικά κυτία συσκευασίας σε ποικιλία σχημάτων και χωρητικότητας. Η πρώτη ύλη είναι
αποκλειστικά το πολυπροπυλένιο που προμηθεύεται από την εταιρία σε μορφή κόκκου και μέσω της θέρμανσης και της έγχυσης σε
ειδικά διαμορφωμένα καλούπια παράγονται τα κυτία συσκευασίας. Η δυναμική της παραγωγής υπολογίζεται σε 5.266,80 tn έτοιμου
προϊόντος ετησίως και η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 4632,5KW. Ενδεικτικά, οι τομείς δραστηριοποίησης, δηλαδή οι τομείς
που προωθούνται τα έτοιμα προϊόντα, περιλαμβάνουν τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία οικοδομικών υλικών και τη
φαρμακοβιομηχανία.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
4632.5
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
5781,60
Επιλέξτε μονάδα t/έτος

Αρ. εργαζομένων: 51-150

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
10093.16
Αρ. ορόφων
0

Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι
Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Ναι
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 €
20.040.253,00

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

Ω12Μ7ΛΒ-ΚΔΚ

Αρ. άδειας δόμησης

Να153/2000, Να170/2000, Να89/2001, Να343/2006

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΠΑΜΘ/ΔΑΠΞ/167419/2854/02.11.2020

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

284 Φ.701.4

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού
Δεν απαιτείται

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

11213/31-10-2000 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ- ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

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
ΚΑΕ 2351.4229.0026.
Ποσό παραβόλου (€)
780,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
20.04.2022

