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Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1180124 (ver. 2)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ
099384483
Αριθμός ΓΕΜΗ
018388339000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Επώνυμο
ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΜ345894
Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2731094131
Email
dimosthenisk@oinountas.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Λακωνίας
Δήμος
Σπάρτης
Οδός/Θέση
Εκτος Ορίων οικισμού
Αριθμός
Τ.Κ.
23100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
37.175009
Γεωγρ. μήκος
22.436307

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
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

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)
46.31.11.08 Χονδρικό εμπόριο ελαιών και άλλων καρπών , φρέσκων

10 Βιομηχανία τροφίμων
10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.18 Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων
μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
52.10 Αποθήκευση
52.10.19 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
52.10.19.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς
τις επιχειρήσεις
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας
82.92.10 Υπηρεσίες συσκευασίας
82.92.10.03 Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Πρόκειται για επιχείρηση που ασχολείται με την επεξεργασία και μεταποίηση βρώσιμων ελιών. Διαθέτει γραμμές παραγωγής για τη
διαλογή των ελιών, την εκπυρήνωση, τον τεμαχισμό τους, την δημιουργία πάστας ελιάς και τη συσκευασία των τελικών προϊόντων.
Για τις λειτουργικές ανάγκες της δραστηριότητας έχουν εγκατασταθεί πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης ελιών στον περιβάλλοντα
χώρο της επιχείρησης.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
116.59

Θερμική
18

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα
Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Ναι

Αποθηκευτική ικανότητα
2497
Επιλέξτε μονάδα κ.μ.

Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
972.48
Αρ. ορόφων
2
Ύπαρξη ατμολεβήτων Ναι
Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι
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
Ναι

Κωδικός EKA
02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

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 €

703.000,00

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

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: ΨΓΩΗ7Λ1-ΒΝΥ
14.08.2020

Αρ. άδειας δόμησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 02/19.01.2017

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 143104/2888/28-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΖΝ47Λ1-ΟΝΗ)

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας με Αρ.Πρωτ.:4769 Φ.701.4 Π.Υ.594/2020 19-10-2020

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού
Δεν απαιτείται

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

Αρ.Πρωτ. 10436 22.09.2010

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης

Αρ.Πρωτ. 3903 06.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΙ7Λ1-31Ζ)

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 γνωστοποίηση είναι συνέχεια της γνωστοποίησης λειτουργίας με αριθμό 1043543 (ver.0). Η επιχείρηση με την
παρούσα γνωστοποίηση προχώρησε σε μηχανολογικό εκσυγχρονισμό αυξάνοντας τη δυναμικότητά της ως προς την
αποθηκευτική της ικανότητα σε πρώτη ύλη. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 123 νέες πλαστικές δεξαμενές συνολική
χωρητικότητας 1582κ.μ. αυξάνοντας τη συνολική αποθηκευτική ικανότητα σε ελιές της επιχείρησης στα 2497,00κ.μ.
Παράλληλα, με την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού αύξησε τη συνολική εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς της στα
116,59kW. Αύξησε της οικοπεδική της έκταση στα 17225,33τ.μ. προσαρτώντας δύο νέα γειτονικά οικόπεδα. Κατασκεύασε
νέα εγκατάσταση βιολογικού σταθμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της πριν αυτά καταλήξουν στις
εξατμισοδεξαμενές. Τροποποίησε την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. λόγω αλλαγής του τρόπου στεγάνωσης των εδαφοδεξαμενών (ΑΔΑ:
ΩΖΝ47Λ1-ΟΝΗ). Κατασκεύασε νέα κτίρια για τη στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού του βιολογικού σταθμού (29,77τ.μ.)
καθώς και για τη δημιουργία νέου αποθηκευτικού χώρου γενικής χρήσης (25,78τ.μ.). Για τις όλες τις αλλαγές αυτές έχει
χορηγηθεί στην επιχείρηση έγκριση εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης με αριθμό
αδείας Φ14.2/1209/478-14.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΩΗ7Λ1-ΒΝΥ). Για τις κατασκευές που έγιναν και τις αλλαγές στο τοπογραφικό
έχει γίνει αναθεώρηση της υπ'άριθμ.80/2016 έγκρισης δόμησης και της υπ'αριθμ. 02/2017 άδειας δόμησης (Α/Α πράξης
160409/23.09.2020)
Αρ. παραβόλου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΒ20102156859581 21.10.2020
Ποσό παραβόλου (€)
60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
08.11.2021

