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Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1159988 (ver. 1)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΕ
ΑΦΜ
999731478
Αριθμός ΓΕΜΗ
046630222000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επώνυμο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΟ838557
Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2221052607
Email
logistik@vasglass.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ευβοίας
Δήμος
Χαλκιδέων
Οδός/Θέση
«ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ», Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
Αριθμός
Τ.Κ.
34002

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)
Γεωγρ. μήκος

23.681028
Γεωγρ. πλάτος
38.423446

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.12.11 Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου,
εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.12.12 Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.12.13 Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
2075.91
Θερμική
2167.7

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
1500
Επιλέξτε μονάδα t/έτος

Αρ. εργαζομένων: 51-150

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
14613.88
Αρ. ορόφων
0
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 €
5.948.764,00

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

Αρ. πρωτ. 8901Φ.14.2523/16-01-2018 Έγκριση Εγκατάστασης

Αρ. άδειας δόμησης

Οικοδ. Άδειες: 447/2002 & 521/2008, Άδειες Δόμησης: 112/18, 31338/2019, 54433/2019 & 128157/2020

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Υπαγωγή σε Π.Π.Δ.: Αρ. πρωτ. 8901Φ.14.2523/16-01-2018 (Έγκριση Εγκατάστασης)

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας
Δεν απαιτείται

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

Αρ. πρωτ. 2760/31-01-2020 & 12560/27-05-2020

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
Αριθ. συναλλαγής: 752826600
Ποσό παραβόλου (€)
120,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
24.06.2020

