ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1185510

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο
Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα
Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου
SLIDER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΦΜ
999609370
Αριθμός ΓΕΜΗ
112646908000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επώνυμο
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΗ547150
Εκδίδουσα αρχή
ΤΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Στοιχεία επικοινωνίας
Αρ. Τηλεφώνου
2262073083
Email
info@slider.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Περιφερειακή ενότητα
Ευβοίας
Δήμος
Χαλκιδέων
Οδός/Θέση
ΘΕΣΗ ''ΒΡΥΣΕΣ'' ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Αριθμός
.
Τ.Κ.
34132

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος
38.3826695
Γεωγρ. μήκος
23.505432100000007

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.59.41 Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Η εταιρεία SLIDER AEBE με αντικείμενο εργασίας την ανάμειξης και μικροσυσκευασία βασικών ορυκτελαίων λειτουργεί από το 2011
με την υπ αρ 701/Φ14/3257 / 30-1-2015 άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 15393/2332//05-08-02 (ΦΕΚ 1022/Β΄ )ανήκε κατά
την πρώτη αδειοδότηση , στην κατηγορία Β΄ υποκατηγορία 4 (Παράρτημα Ι, Ομάδα 9η, παράγραφος 268), καθόσον στην εν λόγω
μονάδα αποθηκεύονται βασικά ορυκτέλαια τα οποία αναμιγνύονται χωρίς χημικές αντιδράσεις με διάφορα βελτιωτικά πρόσθετα.
Μετά από κτιριακή επέκταση και εγκατάσταση νέων αποθηκών , ανανεώθηκε η υπ υπ αρ 701/Φ14 / 3257 / 30-1-2015 ενιαία άδεια
εγκατάστασης λειτουργίας και η εταιρεία λειτουργεί πλέον με την υπ αρ 8106 / Φ14 / 3257 / 21-12-2017 άδεια λειτουργίας . H
δραστηριότητα διαθέτει το υπ αρ 3770/Φ.704.4 / ΦΑΑΜΠΥ / 1165 -2017 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και την υπ αρ
39685 / 7263 / 31-10-2008 ΤΥΔΚ έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ. Σ’ ότι αφορά τον βαθμό όχλησης, με βάση την αύξηση
ισχύος , εντάσσεται στην μέση όχλησης ( περιβαλλοντική κατηγορία B΄ ), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 1958 / 2012 όπως
τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑ / οικ.37674 / 2016 και της ΥΑ 3137/ 191/ Φ15/ 2012 (αντιστοιχία των κατηγοριών σε βαθμούς όχλησης).
Για την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας έγινε εγκατάσταση στον αυλιο χωρο του εργοστασίου τεσσάρων νέων
δεξαμενών συνολικης χωρητικότητας 572, 5 m3 καθως και αναδιοργάνωση των εσωτερικών του εργοστασίου δεξαμενων και
προσθέτονται νεα μηχανηματα παραγωγής που δεν αλλάζει τον βαθμό όχλησης της επιχείρησης .Η συνολική αποθηκευτική
ικανότητα σε α υλη (βασικά ορυκτελαια ) θα ανερχεται 987 m3 , και η συνολική εγκατεστημενη μηχ. ισχύ σε 367,61 KW
.Περιβαλλοντικά παραμένει στην ομάδα 9 α/α 109 κατηγορία Β ΄΄παραγωγή άλλων χημικών προιόντων …..δίχως χημική μετατροπή
και της εγκατάστασης των νέων δεξαμενών που ανήκουν στην ομάδα 9 α/α 201 κατηγορία Β ΄΄χερσαίες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης πετρελαίου , ……….΄΄ < 2000 m3 & > 150μ. ως συνοδό έργο της κύριας δραστηριότητας . Η δραστηριότητα
κατατάσσεται στο ΣΤΑΚΟΔ 20.59.41. Η δραστηριότητα διαθετει επι πλεον τις νεες αδειες δόμισης με αρ πρωτ. 72/9-6-2016 , 71/ 96-16 , 73516 / 15-10-2019, 188342/16=12-2020 και εχει γινει αίτηση στην πυροσβεστική υπηρεσία , με αρ πρωτ. 4767 / 18-12-2020 ,
για την αναθεώρηση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας .
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)
Κινητήρια
367
Θερμική
250

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

Συνολο βασικων ορυκλτελαιων σε δεξαμενές 987 m3
Επιλέξτε μονάδα Άλλο
Εισάγετε τη μονάδα
tn/ τρίμηνο

Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός
Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
4294
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 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 €
140.000,00

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

1095208 ver 2

Αρ. άδειας δόμησης

71/2016 , 72/2016 , 73516/15-10-2019 , ,188342/ 16-12-2020

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΩΞΝΠ7ΛΗ-6ΜΧ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

3770/Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 1165/23-10-2017

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
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 δραστηριοτητα λειτουργεί με την 8106 /Φ14/3257 / 21-12-2017 άδεια λειτουργίας .Μοριοδότηση βάσει λοιπών κριτηρίων
πλην μεγέθους και είδους δραστηριότητας (ΔΙΠΑ / οικ.37674 / 2016 ) : -Χρήσεις γης : Εντός εγκεκριμένου Ρυθμιστικού , ΓΠΣ
., ΖΟΕ , ΣΧΟΑΠ η λοιπών σχεδιων καθορισμού χρήσεων γής όπου επιτρεπεται η χρήση : Μόρια 20 -Ευαισθησία και
αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντοs : Καμία από τις περιπτώσεις . Μόρια 10 - Έκταση περιβαλλοντικών

επιπτώσεων : Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του ’23 . Μόρια 10 Σύνολο μορίων
40 .Περιβαλλοντική κατηγορία : Ομάδα 9 α/α 109 και ομαδα 9 α/α 201 Κατηγορία Β . Όχληση : Mέση α/α 101 , 280 (ΦΕΚ
1048Β/2012 ).Οι κτιριακές εγκαταστάσεις διαθέτουν τις υπ αρ 71 / 2016 , 72/2015 , 73516 / 15-10-2019 και 188342/ 16-122020 άδειες δομισης και την υπ αρ 2517311 δήλωση υπαγωγής στον Ν 4178 / 2013 για την τακτοποίηση της κτιριακής
προσθήκης. . Η νέα συνολική κάλυψη θα ανέρχεται σε 4294,6 τ.μ. Για την κτιριακή αυτή προσθήκη έχουν εγκριθεί η υπ αρ 71
/ 9-6-2016 νέα άδεια δόμησης με τις υπ αρ. ΑΦ 314 / 2016 , ΑΦ 44 / 2017 και ΑΦ 450 / 2017 αναθεωρήσεις . Για την
λειτουργία των τεσσάρων νέων μεταλλικών δεξαμενών ,εκάστη Φ 4,5 Χ Η 9 m. , εντός λεκάνης ασφαλείας από οπλισμένο
σκυρόδεμα διαστάσεων 11 Χ 30,5 m έγινε αναθεώρηση της άδειας δόμησης .Η δραστηριοτητα διαθετει 2 δεξαμενες
υγραεριου χωρητικότητας 5000 lit η καθε μία με τα ντιστοιχα πιστοποιητικα ελεγχου .Διαθετει επισης λεβητα θερμανσης
λαδιου 250 KW θερμ.. Για την περαίωση και καλη λειτουργία των νεων δεξαμενων αποθηκευσης α υλης (βασικα ορυκτέλαια )
εχει εκδοθει βεβαίωση των Διπλ Μηχανικών Βασιλειου Α Μαστρογιαννη , Σπυριδων Α Λιτός και της κατασκευάστριας
εταιρείας ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ .
Αρ. παραβόλου
820821501 / 11-11-2020 ΕΤΕ
Ποσό παραβόλου (€)
200,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
22.12.2020

