Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ Ν.55(Ι)/92 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1996 (ΚΔΠ:368/96)
Προς
Δήμο Λατσιών
Κύριοι,
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Παρακαλώ όπως σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω νομοθεσίας μου χορηγήσετε / ανανεώσετε
/ επανεκδώσετε άδεια λειτουργίας της δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής που περιγράφεται πιο κάτω:
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ.
1.1

Ονοματεπώνυμο (Στην περίπτωση νομικού προσώπου να γραφεί η εγκριμένη
επωνυμία και το ονοματεπώνυμο του κατά νόμο υπεύθυνου προσώπου):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

1.2

Διεύθυνση : ……………………………………………………………………………..……

1.3

Διεύθυνση για αλληλογραφία (αν διαφέρει από την πιο πάνω): ………………………
………………………………………………………………………………………………….

1.4

Αριθμός ταυτότητας (Στην περίπτωση νομικού προσώπου να γραφεί ο αριθμός
εγγραφής του): ……………………………………………………………………………….

2.

1.5

Αριθμός τηλεφώνου: ………………………………………………………………………...

1.6

Αριθμός τηλεομοιότυπου «φαξ» (αν υπάρχει): ……………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ / ΤΕΜΑΧΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

1

Τηλέφωνο

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.
3.1 Διεύθυνση υποστατικού στο οποίο βρίσκεται η δεξαμενή: ……………..………………
…………………….……………………………………………………………………………
3.2 Κτηματολογικά στοιχεία τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται η δεξαμενή:
Αριθμός τεμαχίου: ………………., Φ/Σχ.:ΧΧΧ/…………………., τμήμα: ………………
Κοινότητα/Δήμος: ………………………………..…………………………………………..
3.3 Αριθμός φακέλου οικοδομής:

………………..…………………………………………

3.4 Όνομα δεξαμενής (αν υπάρχει):

………………..…………………………………………

3.5 Διαστάσεις δεξαμενής:

Μήκος

: ………………………………………………

Πλάτος

: ………………………………………………

Μέγιστο βάθος : …………… κλίση πυθμένα: ……………
Μεσαίο βάθος

: …………… κλίση πυθμένα: ……………

Ελάχιστο βάθος : ……………. κλίση πυθμένα: …………….
Χωρητικότητα (σε λίτρα): ……………………………………
3.6 Είδος κολυμβητικής δεξαμενής (κυκλώστε τη σχετική παράγραφο).
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Αθλητική κολυμβητική δεξαμενή (Σημαίνει δεξαμενή χρησιμοποιούμενη
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων ή για
προπόνηση ή εκπαίδευση αθλητών).
Εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή (Σημαίνει δεξαμενή που βρίσκεται μέσα
σε κλειστό στεγασμένο χώρο).
Εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή (Σημαίνει δεξαμενή που βρίσκεται σε
ανοικτό χώρο).
Μικρή κολυμβητική δεξαμενή (Σημαίνει αυτή που έχει επιφάνεια μέχρι 350
τετραγωνικά μέτρα).
Μεσαία κολυμβητική δεξαμενή (Σημαίνει δεξαμενή που έχει επιφάνεια
μεγαλύτερη των 350 τετραγωνικών μέτρων και μικρότερη των 1240
τετραγωνικών μέτρων)
Μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή (Σημαίνει δεξαμενή που έχει επιφάνεια
μεγαλύτερη των 1240 τετραγωνικών μέτρων)

3.7 Υλικό κατασκευής της εσωτερικής επιφάνειας της κολυμβητικής δεξαμενής
(σύντομη περιγραφή): ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3.8

Υλικό κατασκευής βαθμίδων / κλιμάκων (σύντομη περιγραφή):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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3.9

Υλικό κατασκευής περιμετρικών χώρων (σύντομη περιγραφή):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3.10

Εγκαταστάσεις κατάδυσης
3.10.1. Σύντομη περιγραφή υλικού κατασκευής: ………………………………………
………………………………………………………………………………………..
3.10.2 Ύψος ελεύθερου χώρου πάνω από τον βατήρα / τους βατήρες κατάδυσης:
………………………………………………………………………………………..
3.10.3 Ελεύθερο ύψος αίθουσας πάνω από τη δεξαμενή (Συμπληρώνεται στην
περίπτωση εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών και μετράται από τη
στάθμη του περιμετρικού διαδρόμου της δεξαμενής): …………………………
3.10.4 Ύψος κατάδυσης από την επιφάνεια του νερού:
………………………………………………………………………………………..
3.10.5 Βάθος νερού κάτω από το άκρο του βατήρα και τρία μέτρα πέρα από αυτόν:
………………………………………………………………………………..
3.10.6 Απόσταση βατήρα από πλάγια τοιχώματα της δεξαμενής:
………………………………………………………………………………………..
3.10.7 Απόσταση βατήρων μεταξύ τους (σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότεροι από ένας): ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

3.11

Πηγή υδροδότησης της κολυμβητικής δεξαμενής: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

3.12

Θερμαινόμενη / Μη θερμαινόμενη κολυμβητική δεξαμενή. (Διαγράψτε ανάλογα)

3.13

Η δεξαμενή λειτουργεί / δεν λειτουργεί κατά τις νυκτερινές ώρες. (Διαγράψτε
ανάλογα)
Αριθμός και είδος διαθέσιμων σωσιβίων και άλλων σωστικών μέσων:

3.14

………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………...……………………………………………………………………………………….
3.15

Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών: (να καταγραφούν τα υλικά, συσκευές ή άλλα
μέσα παροχής πρώτων βοηθειών).
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………...……………………………………………………………………………………….
………...……………………………………………………………………………………….

3

4.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.
4.1

Εμπορική ονομασία απολυμαντικών μέσων: ……………..………………….…………
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

4.2

Δραστική ουσία απολυμαντικών μέσων (ονομασία χημικής ουσίας και ποσοστιαία
αναλογία):
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

4.3

Μορφή απολυμαντικών μέσων: (π.χ. αέριο, υδατικό διάλυμμα, κόκκοι κλπ.)
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

4.4

Μέθοδος / τρόπος προσθήκης απολυμαντικών μέσων στο νερό της δεξαμενής:
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Για κάθε χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην απολύμανση, καθαρισμό ή σταθεροποίηση
του PH του νερού της δεξαμενής να επισυναφθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού
(MSDS).
5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………
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Διεύθυνση

: ………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο

: ………………………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ / ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό/ δίπλωμα
εκπαίδευσης για κάθε επόπτη στη ναυαγοσωστική).
Ονοματεπώνυμο

Αρ. Ταυτότητας

4

Διεύθυνση

7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ / ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό / δίπλωμα
εκπαίδευσης για κάθε επόπτη στην παροχή πρώτων βοηθειών ).
Ονοματεπώνυμο
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Αρ. Ταυτότητας

Διεύθυνση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΟ
ΚΑΤΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
8.1 Πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο.
8.2 Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας.
8.3 Πιστοποιητικό καταλληλότητας της αρμόδιας ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας.

9. Για την πιο πάνω κολυμβητική δεξαμενή δεν κατέχω άδεια λειτουργίας / κατέχω άδεια
λειτουργίας η οποία λήγει στις: (διαγράψτε ανάλογα)……………………………………………
Σημείωση: Σύμφωνα με τον κανονισμό 54, κάθε αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας
υποβάλλεται τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας λειτουργίας.

Ημερομηνία:

………………………………

Υπογραφή:

………………………………………

Ονοματεπώνυμο προσώπου που υπέγραψε και θέση / σχέση του με την επιχείρηση:
…………………………………………………………………….………………………………………………
Σε περίπτωση νομικού προσώπου να υπογραφεί από το κατά νόμο υπεύθυνο πρόσωπο και να
τοποθετηθεί επίσης η σφραγίδα του νομικού προσώπου.
Σημειώσεις:
1.

Κάθε αίτηση για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πρέπει να συνοδεύεται
1.1

από πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη, τομή, αποχετεύσεις) τόσον της δεξαμενής
όσον και των βοηθητικών εγκαταστάσεων / χώρων αυτής κατάλληλα υπογραμμένα.
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1.2

Μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια, καθώς και διαγραμματικό σχέδιο των
μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

1.3
2.

Προδιαγραφές αντλιών / φίλτρων.

Για κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Τα σχέδια και
έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα κατάλληλα υπογραμμένα.

3.

Στην περίπτωση ανανέωσης άδειας λειτουργίας τα πιο πάνω σχέδια και έγγραφα δεν είναι
απαραίτητο να υποβληθούν ξανά εκτός και αν έχουν γίνει αλλαγές ή τροποποιήσεις στις
εγκαταστάσεις της δεξαμενής ή των βοηθητικών χώρων αυτής.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον δήμο Λατσιών στο τηλέφωνο
22 - 878688, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΑΓ/ΑΓ 2008. Τροπ. 12.6.2020
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