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Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΚΤΗ
ΑΦΜ
102516193
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΕ398936
Αριθμός ΓΕΜΗ
150674146000
Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2541022176
Email
info@geometal.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ξάνθης
Δήμος
Ξάνθης
Οδός/Θέση
2ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας
Αριθμός
Τ.Κ.
67133

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. πλάτος
41.11326
Γεωγρ. μήκος
24.87583

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)
47.52

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)
47.79

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)
46.77

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Το έργο αφορά στη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας με δραστηριότητα την επεξεργασία, μεταποίηση και προσωρινή αποθήκευση
σιδήρου, μετάλλων και αποβλήτων ΑΗΗΕ καθώς και την προσωρινή αποθήκευση μη απορρυπασμένων ΟΚΤΖ. Με την παρούσα
τροποποίηση προστίθεται η δραστηριότητα απορρύπανσης, διάλυσης και δεματοποίησης ΟΤΚΖ. Επιπλέον στον μηχανολογικό
εξοπλισμό της μονάδας προστίθεται το συγκρότημα διάλυσης ΟΤΚΖ και ένα πρεσσοψάλιδο για την δεματοποίηση των
απορρυπασμένων ΟΤΚΖ καθώς και λοιπών διαλεγμένων αποβλήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας οι παραπάνω Α΄ ύλες
υπολογίζονται ετησίως σε περίπου 1500 τόνους. Από αυτούς, η ετήσια εισροή ΑΗΗΕ υπολογίζεται σε περίπου 50 τόνους (200 kg
ημερησίως) και η αποθηκευτική ικανότητα της μονάδας σε ΑΗΗΕ είναι 15 τόνοι κατά μέγιστο. Με την προσθήκη της
δραστηριότητας απορρύπανσης, διάλυσης και δεματοποίησης ΟΤΚΖ οι παραπάνω ποσότητες θα αυξηθούν. Συγκεκριμένα στη μονάδα
θα μπορούν να εισέρχονται ημερησίως 4 μη απορρυπασμένα ΟΤΚΖ κατά μέγιστο. Υπολογίζοντας 250 εργάσιμες ημέρες κατά μέγιστο
τα εισερχόμενα ΟΤΚΖ ανέρχονται σε 1000 τεμάχια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΟΕ (Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων και
Λειτουργίας, 2021) κάθε μη απορρυπασμένο όχημα ζυγίζει κατά μέσο όρο 965 kg. Επομένως με την προτεινόμενη προσθήκη
δραστηριότητας τα εισερχόμενα απόβλητα (που λογίζονται ως Α΄ ύλες) θα αυξηθούν κατά 965 τόνους ετησίως κατά μέγιστο.
Επομένως, τα συνολικά εισερχόμενα απόβλητα θα ανέρχονται περίπου σε 2500 τόνους ετησίως εκ των οποίων όπως αναφέρθηκε τοι
50 τόνοι θα είναι ΑΗΗΕ. Η αποθηκευτική ικανότητα για τα ΑΗΗΕ παραμένει σταθερή στους 15 τόνους και δεν αναμένεται να υπάρχει
σημαντική αύξηση στην ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα τους.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
129.35
Θερμική

0

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
Σιδήρος, μετάλλα και λοιπα υλικά: 1450tn/year, ΑΗΗΕ: 50tn/year, ΟΤΚΖ: 1000τμχ
Επιλέξτε μονάδα t/έτος

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
695.4
Αρ. ορόφων
1
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
Ναι

Κωδικός EKA
10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 21 εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 12 01 20

16 01 06 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα
συστατικά στοιχεία

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 02 11 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC

16 02 13 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία εκτός των αναφερομένων στο 16 02
09 έως 16 02 12

16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο
16 02 09 έως 16 02 13

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02 αλουμίνιο

17 04 03 μόλυβδος

17 04 04 ψευδάργυρος

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας

17 04 06 κασσίτερος

17 04 07 μεικτά μέταλλα

17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ

20 01 39 πλαστικά

20 01 40 μέταλλα

20 01 23 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 35 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός του αναφερόμενου στο 20 01 21 και 20 01
23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός του αναφερόμενου στο 20 01 21, 20 01 23
και 20 01 35

13 02 04 χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 05 μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 06 συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 07 άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 08 άλλα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 07 01 καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 02 βενζίνη

14 06 01 χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

16 01 07 φίλτρα λαδιού

16 01 10 εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

16 01 11 τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο

16 01 12 τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 01 11

16 01 13 υγρά φρένων

16 01 14 αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 01 15 αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 01 14

16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα

16 01 19 πλαστικό

16 01 20 γυαλί

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 06 01 μπαταρίες μολύβδου

16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16
08 07)

16 08 02 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών
μετάλλων

16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη
προδιαγραφόμενα άλλως

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 €
165.000,00

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

ΑΔΑ: Ψ3Σ87ΛΒ-ΕΡΘ από Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης

Αρ. άδειας δόμησης

ΔΞ211/2002 από Δ. Ξάνθης, Α/Α ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν.4495/17: 11410176

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

352076/4163/22.12.2021 από Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

2236/Φ.701.4/09.09.2021 από Π.Υ Ξάνθης

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

ΑΔΑ: 659ΕΩΚ8-26Ψ από Δ. Ξάνθης

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 παρούσα μεταβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας αφορά στην προσθήκη της δραστηριότητας απορρύπανσης, διάλυσης
και δεματοποίησης ΟΤΚΖ. Επιπλέον στον μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας προστίθεται το συγκρότημα διάλυσης και ένα
πρεσσοψάλιδο για την δεματοποίηση των απορρυπασμένων ΟΤΚΖ καθώς και λοιπών διαλεγμένων αποβλήτων. Με την
εφαρμογή της τροποποίησης η συνολική ισχύς θα ανέλθει σε 129,35 KW. Το γήπεδο της εγκατάστασης θα παραμείνει
αμετάβλητο και το εμβαδόν του είναι 4800,70 τ.μ. Η μέγιστη δυναμική απορρύπανσης ΟΤΚΖ θα είναι 1000 οχήματα ετησίως
και τα εισερχόμενα απόβλητα ετησίως πλέον θα ανέρχονται σε 2500tn εκ των οποίων οι 50 θα είναι ΑΗΗΕ.
Αρ. παραβόλου
Κ.Α.Ε.: 2351.4229.0026

Ποσό παραβόλου (€)
260,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
14.01.2022

