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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &                                στους όρους της απόφασης αυτής
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ                 Πειραιάς    
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                                                                              
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                       
                                                                                           
Ταχ. Δ/ση       : Αιγάλεω 5 & Κάστορος                                ΠΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ ΦΑΡΜ Ι.Κ.Ε.
Ταχ. Κώδικας   : 185 45  Πειραιάς                                       Με email:iliaskostas605@gmail.com
Πληροφορίες   : Π. Νικολακόπουλος Kilias1@otenet.gr
                                                                                         ΚΟΙΝ: Δήμος Πόρου – Υπηρεσία Δόμησης    
Τηλέφωνο       : 213 160 2199                                           Με email:poleodomia@poros.gr

E-mail :  danaptixis.pn@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 4987/Φ14.ΤΡΟΙΖ-54/20-09-2019 απόφασης 
έγκρισης εγκατάστασης, για ίδρυση δραστηριότητας ελαιοτριβείου και τυποποίησης 
ελαιολάδου, σε υπό ανέγερση κτίριο στη θέση «Βαλούρδου» Αμπέλια Μούλκια του Δήμου 
Τροιζηνίας - Μεθάνων, στον νέο φορέα με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ ΦΑΡΜ Ι.Κ.Ε.». 
              
                            
ΚΑΔ 2008: 10.41.23.02-10.41.99.02                                                    Α.Φ.Μ.: 801368304         

                                                                                                                  ΔΟΥ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ                     

Α Π Ο Φ Α Σ Η

   Η  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Π . Ε . Ν Η Σ Ω Ν

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 

όπως ισχύει και την αριθ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ1661/Β/2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περ. 
Συμβουλίου Περ. Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Την με αριθμ. 450172/20-05-2022 (ΦΕΚ 2697/Β΄/01-06-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
Με εντολή Περιφερειάρχη...» και την υπ’ αριθ. οικ. 71651/1368/13-4-2016 (ΦΕΚ 
1300/B΄/2016) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής», όπως ισχύουν.

4. Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α’/2005),  «Ίδρυση και 
λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Την Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’/2012) «Kαθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και 
διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 
3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία 
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για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Υ.Α. 
αριθ.484/36/Φ15/2012 (ΦΕΚ 230/Β’2012) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής 
προστίμων του άρθρου 29 παρ.8 του Ν.3982/20111», όπως ισχύει και την Κ.Υ.Α. με 
αριθμ.οικ.14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/ Β’/2012) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 
28 παρ.4 του Ν.3982/11 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών», όπως ισχύει. 

7. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) «Κατάταξη στις 
κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’209) των μεταποιητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 
3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β’1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’143) ».

8. Την Υ.Α. με αριθ. οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012), όπως ισχύει, την Υ.Α. 
αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016), όπως ισχύει και την Υ.Α. με 
αριθ.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β’/2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, 
για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται 
στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/11», όπως ισχύει.

9. Το Β.Δ. 16-03-1950 (ΦΕΚ 82/Α’/1950) «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των 
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας 
αυτών», όπως ισχύει και το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α’/1934) «περί ασκήσεως του 
επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ως και του Ναυπηγού», όπως ισχύει.

10. Την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις  ή μονάδες, λόγω 
της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ/Β/376), όπως διορθώθηκε (Β2259/2007)» 
(SEVESO  IIΙ), όπως ισχύει και το Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α’/1997) «Χαρακτηρισμός των 
Χημικών Εγκαταστάσεων», όπως ισχύει.

11.Την υπ.αρ.πρωτ. 4987/Φ14.ΤΡΟΙΖ-54/20-09-2019 απόφαση έγκρισης εγκατάστασης, 
πενταετούς διάρκειας, για ίδρυση δραστηριότητας ελαιοτριβείου και τυποποίησης ελαιολάδου, 
του κ. Αντώνιου Μπουρλώκα, σε υπό ανέγερση κτίριο στη θέση «Βαλούρδου» Αμπέλια 
Μούλκια του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. 

12.Η με αρ. πρωτ. 9555836/04-10-2022 αίτηση, με συνημμένα σχεδιαγράμματα προς θεώρηση.
13.Το υπ.αρ.πρωτ.967934/06-10-2022 έγγραφό μας, παροχής πληροφοριών.
14.Το υπ.αρ.πρωτ.973901/07-10-2022 ερωτηματολόγιο της ανωτέρω επιχείρησης, για κτιριακή 

επέκταση και αλλαγή φορέα αυτής και το υπ.αρ.πρ.978909/07-10-22 έγγραφο προσδιορισμού 
δικαιολογητικών.

15.Τις υπ.αρ.πρωτ. 984769/10-10-2022 και 1009853/14-10-2022 αιτήσεις του φορέα της 
ανωτέρω, με την οποία κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά του Ν.3982/2011, αρθ.23 και της 
Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15/2012, αρθ.13,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ήτοι: 
- Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του 
νόμιμου εκπροσώπου του παλιού και του νέου φορέα, στις οποίες δηλώνεται η παραχώρηση 
των δικαιωμάτων της εν λόγω έγκρισης και ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε το 
δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας στο νέο φορέα και υπεύθυνη δήλωση του νέου 
φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της εγκατάστασης.  

    16. Η από 18-10-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας μας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. 4987/Φ14.ΤΡΟΙΖ-54/20-09-2019 έγκριση εγκατάστασης 
και μέχρι την λήξη αυτής, ήτοι μέχρι 20-09-2024, για ίδρυση δραστηριότητας ελαιοτριβείου και 
τυποποίησης ελαιολάδου, σε υπό ανέγερση κτίριο στη θέση «Βαλούρδου» Αμπέλια Μούλκια του 
Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, στον νέο φορέα με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ ΦΑΡΜ Ι.Κ.Ε.», με τα 
παρακάτω στοιχεία και τους εξής πρόσθετους όρους:

α) Δραστηριότητα : Ελαιοτριβείο και τυποποίηση ελαιόλαδου (ΚΑΔ 2008: 10.41.23.02-  
10.41.99.02)
β) Επωνυμία Φορέα:  «ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ ΦΑΡΜ Ι.Κ.Ε.»  (ΑΦΜ: 801368304 )
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γ) Θέση : Περιφέρεια  Αττικής  Δήμος: Τροιζηνίας - Μεθάνων   Θέση:  «Βαλούρδου» Αμπέλια 
Μούλκια  (Συντεταγμένες βάσει ΕΣΓΑ΄87 Χ: 446369.867, Ψ: 4150223.152)
    Χρήση Γης : Εκτός σχεδίου πόλεως Τροιζήνας, του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων   
δ) Κατάταξη δραστηριότητας: κατηγορία Β’ με υποχρέωση τήρησης Π.Π.Δ. για ΣΤΑΚΟΔ08: 10.4
ε) Κατηγορία Πυροπροστασίας: Α2 

• Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των ισχυουσών 
πολεοδομικών διατάξεων χωρίς καμία παρέκκλιση, για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

• Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις, που τυχόν έχουν εκδοθεί, στην επωνυμία του προηγούμενου 
φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και για την έγκαιρη ανανέωσή τους θα 
πρέπει να φροντίσει ο νέος φορέας.

• Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για ΣΤΑΚΟΔ 2008: 10.4, 
όπως αυτές αναφέρονται στην υπ.αρ.πρωτ. 4987/Φ14.ΤΡΟΙΖ-54/20-09-2019 απόφαση 
έγκρισης εγκατάστασης.

• Η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4442/2016 (Α΄230) όπως ισχύει και πριν την 
έναρξη λειτουργίας της πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά της ΥΑ 
οικ.64618/856/Φ15/2018(Β΄2278),όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην υπ.αρ.πρωτ. 
4987/Φ14.ΤΡΟΙΖ-54/20-09-2019 απόφαση έγκρισης εγκατάστασης.

• Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ.αρ.πρωτ. 4987/Φ14.ΤΡΟΙΖ-54/20-09-2019 
απόφαση έγκρισης εγκατάστασης.

    Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του 
Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 
227 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/Α/2018) και το άρθρο 12 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/2022). Η άσκηση της ειδικής 
διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων.

                   ΜΕ Ε.Α.                                                                                                              
                                                                                                
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
                                                                                                          
      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

Εσ. Διανομή
- Τμήμα  Α΄ 
- Αρχείο Δ/νσης
- Τμήμα Γραμματείας (για ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Αττικής)                                                                                               
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