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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Η Υγειονοµική διάτσαη Γ1/443/73 – ΦΕΚ Β΄ 87 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη 

Γ4/1150/76 – ΦΕΚ Β΄ 937. 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση ενδιαφεροµένου για την έκδοση άδειας κολυµβητικής δεξαµενής (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) µε πλήρη 
στοιχεία. 

2. Προβλεπόµενο Παράβολο 185 € µε καταβολή του στο Ταµείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (την ηµέρα κατάθεσης 
της αίτησης). 

3. Αντίγραφα των στοιχείων νοµιµότητας του χώρου εγκατάστασης της κολυµβητικής δεξαµενής, 
(φωτοαντίγραφο οικοδοµικής άδειας, τοπογραφικό σχεδιάγραµµα και φωτοαντίγραφα εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων 
κάτοψης του χώρου – ηλεκτροµηχανολογικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων θεωρηµένα από ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας ή 
και άλλα στοιχεία νοµιµότητας) και σχεδιαγράµµατα εις τριπλούν σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί των 
σχεδίων, υπογεγραµµένα από µηχανικό, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της εγκατάστασης της 
κολυµβητικής δεξαµενής. 

4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραµµένη από µηχανικό στην οποία βεβαιώνεται ότι η κολυµβητική 
δεξαµενή πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύµφωνα µε τον Οικοδοµικό Κανονισµό και τον 
Κτιριοδοµικό Κανονισµό, του Κανονισµού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδοµικών 
διατάξεων για την αιτούµενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νοµιµοποιητικά στοιχεία αυτού. 

5. Σχετικές βεβαιώσεις ή δηλώσεις αναφορικά µε την καταλληλότητα των πηγών υδροληψίας (π.χ. άδεια χρήσης 
νερού ή βεβαίωση ύδρευσης από τον δήµο, βεβαίωση αερισµού, φωτισµού και άδεια διάθεσης αποβλήτων και όπου 
απαιτείται ΕΠΟ). 

6. Έκθεση εις τριπλούν, αρµόδιου µηχανικού µε πλήρη αναλυτική περιγραφή των τεχνικών στοιχείων σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο δελτίο που θα περιλαµβάνει: 

•••• προέλευση του νερού, της ποιότητάς του, και της ενδεχόµενης επεξεργασίας του  

•••• χαρακτηρισµό της δεξαµενής (π.χ. υπαίθρια, εσωτερικού χώρου, µικρή µεσαία, µε ανακυκλοφορία κ.λ.π.) 

•••• µέγιστο αριθµό λουοµένων 

•••• τήρηση στοιχείων ποιότητας νερού (εργαστηριακός έλεγχος) 

•••• λειτουργία και συντήρηση της δεξαµενής και ειδικότερα σε ότι αφορά το προσωπικό, τον υπεύθυνο λειτουργίας, 
τον καθαρισµό της δεξαµενής, τα µέτρα ασφαλείας, µέσα διάσωσης και την τήρηση λεπτοµερών στοιχείων 
λειτουργίας 

•••• υλικά κατασκευής και µηχανολογικού εξοπλισµού 

•••• συστήµατα φωτισµού, αερισµού και θέρµανσης 

•••• συστήµατα ανακυκλοφορίας και απολύµανσης (αντλίες, τριχοπαγίδες, θερµαντήρας νερού, αναρροφητικός 
καθαριστήρας, σύστηµα σωληνώσεων, φίλτρα, µέσο απολύµανσης, άλλες ουσίες, κ.λ.π.) 

•••• περιγραφή της διάθεσης λυµάτων των βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποχωρητήρια, καταιονητήρες κ.λ.π.)  

•••• Εγκεκριµένη µελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων 
7. Έγγραφο για τον ορισµό υπεύθυνου για τη λειτουργία της κολυµβητικής δεξαµενής και του προσωπικού 

εποπτείας (προβλεπόµενου αριθµού υπευθύνων ασφαλείας, ειδικευµένου επόπτη, ειδικευµένου στην παροχή 
πρώτων βοηθειών κ.τ.λ.) και αντίγραφα διπλωµάτων ή πιστοποιητικών που θα βεβαιώνουν τις ειδικές 
απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες τους. 

8. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΚΡΗΤΗΣ 46, τηλ. 2310399167). 
9. Αποδεικτικό κυριότητας του χώρου ή µισθωτήριο συµβόλαιο. 
10. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την εφορία. 
11. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του ενδιαφερόµενου ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 

του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική 
προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των 
ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. 
Αν ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενική θεώρηση για 
επαναπατρισµό. 
Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται: 

•••• Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένο από την 
αρµόδια για την τήρηση του µητρώου αυτής Αρχή  

•••• Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Για την κατάθεση δικαιολογητικών χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Θεάτρων και Κινηµατογράφων 
προϋπόθεση αποτελεί η χορήγηση Προέγκρισης ίδρυσης από την σχετική ∆ηµοτική Κοινότητα. 

• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, από τον οικείο δήµο είναι η 
προηγούµενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος του ενδιαφεροµένου από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε τους ακόλουθους τρόπους, εναλλακτικά:  
Α) µε απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος από τον ενδιαφερόµενο στην περίπτωση φυσικής 
παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήµου για την παραλαβή της πράξης ή  
Β) µε την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης µε τηλεοµοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή  
Γ) µε την αποστολή σκαναρισµένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΡΜΗΣ/EKE−EUGO  

• Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από δήµους, είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του 
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας 
και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

 
 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ: 
 
• Από την ∆ιεύθυνση Υγείας αιτείται γραµµάτιο είσπραξης 88 € υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε 
καταβολή του στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασµού 6215030024671 

• Οι απασχολούµενοι σε καταστήµατα-χώρους υγειονοµικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να εφοδιάζονται µε βιβλιάριο 
υγείας (Άρθρο 8 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 Υγειον. ∆ιάταξης. (Η εξέταση για το βιβλιάριο Υγείας πραγµατοποιείται 
στα γραφεία της Αντιδηµαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, Μοναστηρίου 53-55, 4ος όροφος, 
∆ευτέρα – Τετάρτη και Πέµπτη 9:00 µε 13:00 µ.µ., ενώ η θεώρηση του βιβλιαρίου από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας - πρώην ∆/νση Υγείας Νοµαρχίας - Μοναστηρίου 15, 1ος όροφος, Τηλ. 2313330822). 

• ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο 
ενδιαφερόµενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια. 

• ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ. 
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Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Γ.1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

• Να γράφονται ακριβώς τα υλικά κατασκευής της δεξαµενής δηλ. τι επένδυση έχει εσωτερικά. 

• Να απεικονίζεται στο σχέδιο το κτίριο των µηχανηµάτων. 

• Να γράφει τις κλήσεις του εδάφους. 

• Να φαίνονται στο σχεδιάγραµµα όλα τα στόµια εισροής και εκροής & οι µεταξύ τους αποστάσεις. 

• Να φαίνονται όλα τα SKIMMERS (αν υπάρχουν) ή οι αύλακες υπερχείλισης. 

• Από πού υδρεύεται (βεβαίωση καταλληλότητας νερού). 

• Σκάλες έχει; ( Να αναγράφονται στην µελέτη) 

• Θέσεις καταδύσεως (βατήρες) έχει; Πόσες 

• Να φαίνεται το εµβαδόν των δεξαµενών και των επί µέρους τµηµάτων της (αν έχει) 

• Αναλυτικά να γράφεται το µέγιστο φορτίο ή έστω το εµβαδόν του τµήµατος που έχει βάθος µέχρι 1µ. & το εµβαδόν 
του τµήµατος. που έχει βάθος µεγαλύτερο του 1µ. 

• Θα επισηµαίνεται, η γραµµή ασφαλείας διαχωρισµού αβαθών υδάτων (βάθος 0,90 µ.) µε χάραξη στον  πυθµένα και 
να σηµαίνονται στις δύο πλευρές της δεξαµενής στα σηµεία βάθους 1,50 µ. και το µέγιστο βάθος. 

• Να απεικονίζονται οι περιφερειακοί διάδροµοι και η κλίση και να γράφονται στην µελέτη. 

• Να γράφεται στην µελέτη ο αριθµός των αποχωρητηρίων-αποδυτηρίων και ντους. 

• Στα ντούζ –τα οποία δεν µπορεί να είναι υπαίθρια - να υπάρχουν βρύσες για ποδόλουτρα. 

• Στην µελέτη να γράφεται αναλυτικά για τον υποβρύχιο φωτισµό & τα µέτρα ασφαλείας του. 

• Ποια η χωρητικότητα της δεξαµενής 

• Θα γίνεται εβδοµαδιαία (τουλάχιστον) δειγµατοληψία νερού από τον υπεύθυνο της δεξαµενής και τα αποτελέσµατα 
θα γράφονται σε ειδικό βιβλίο. 

Γ.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) 

• Οι αντλίες ανακυκλοφορίας βρίσκονται σε ψηλότερη στάθµη απ’ αυτήν του νερού. 
Αν όχι να γράφεται. Αν ναι  ποια µέτρα υπάρχουν για την µη αντεπιστροφή του νερού. 

• Υπάρχουν τριχοπαγίδες; Να περιγραφούν. 

• Υπάρχει αναρροφητικός καθαριστήρας συνδεδεµένος µε το σύστηµα για τον καθαρισµό του πυθµένα από τρίχες, 
λάσπη κ.λ.π. να αναγράφεται στην µελέτη. 

• Έχει δικλείδα για µείωση ροής στο στόµιο εκροής της δεξαµενής ώστε να προλαβαίνει να λειτουργεί αποτελεσµατικά 
ο αναρροφητικός καθαριστήρας. 

• Ποια είναι η αποχετευτική ικανότητα της δεξαµενής δηλ. σε πόσες ώρες εκκενώνεται, που είναι το στόµιο 
εκκενώσεως, να φαίνεται και στην µελέτη, που ρίχνονται τα λύµατα. 

• Στο σύστηµα σωληνώσεων πρέπει να υπάρχει στόµιο εκκενώσεως στο χαµηλότερο σηµείο για να αποµακρύνεται η 
σκουριά και τα διάφορα ιζήµατα. 

• Μετρητής παροχής. 

• Στόµιο υδροληψίας για την δειγµατοληψία του νερού. 

• Θερµόµετρο στο στόµιο εκροής. 
 

Γ.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

• Το σύστηµα φίλτρανσης να είναι πλήρως συµβατό µε την παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας. 

• Η χαλαζιακή άµµος τι πάχος έχει ;  Τι διάµετρο και τι συντελεστή οµοιοµορφίας; 

• Ποια η απόσταση του κενού χώρου µεταξύ επιφάνειας άµµου και υπερκείµενων αγωγών του νερού. 

• Ποια η παροχή του νερού ανά τ.µ. επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως. 

• Πως γίνεται η προσθήκη των απαιτουµένων χηµικών ουσιών για την επεξεργασία του νερού. 

• Υπάρχουν αφαιρούµενα καλύµµατα για επιθεωρήσεις ή συντήρηση ή επισκευή των διυλιστηρίων. 

 

Γ.4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

• Πως γίνεται η απολύµανση (το χλώριο είναι σκόνη, αέριο, υγρό-υποχλωριώδες ασβέστιο). 
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• Το υπολειµµατικό χλώριο θα κυµαίνεται από 0,4-0,7 mg/l. 

• Η προσθήκη χλωρίου και κροκιδωτικών ουσιών γίνεται µέσω κατάλληλων συσκευών. 

• Περιγραφή των χώρων εγκαταστάσεων µηχανών χλωριώσεων (διαστάσεις, φωτισµός, αερισµός). 

• Που είναι αυτοί οι χώροι, να φαίνονται και στο σχέδιο. 

• Στο χώρο χλωριώσεως θα υπάρχει αντιασφυξιογόνος µάσκα για τον χειριστή. 

• Πρέπει να υπάρχει αποθήκη του χλωρίου, να γραφεί στην µελέτη. 
 

Γ.5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των καταστάσεων. 

• Χρησιµοποιεί κατάλληλο προσωπικό. 

• Φροντίζει για την καλή λειτουργία των δεξαµενών και επιβλέπει το προσωπικό ασφαλείας. 

• Φροντίζει για τον έλεγχο του αριθµού εισερχοµένων για να τηρούνται τα τιθέµενα όρια για την ανανέωση και 
καθαρισµό του νερού, για την απολύµανση, για την µέτρηση χλωρίου και PH και για τις µικροβιακές και χηµικές 
εξετάσεις. 

• Φροντίζει να γράφονται τα αποτελέσµατα των εξετάσεων του νερού, οι ποσότητες χηµικών ουσιών για τον καθαρισµό 
και απολύµανση και το ανιχνευόµενο χλώριο (2 φορές την ηµέρα), το PH κ.λ.π. 

• Θα γράφονται όλα σε βιβλίο και σε κάθε επιθεώρηση των εποπτών θα επιδεικνύεται. 

• Η άδεια της δεξαµενής θα είναι σε εµφανές σηµείο. 

• Θα υπάρχουν δύο (2) άτοµα τουλάχιστον προσωπικό ασφαλείας (θα επιβάλουν τους κανόνες ασφαλείας και καλής 
συµπεριφοράς. Θα είναι κάτοχοι διπλώµατος ή σχετικού πιστοπ/κού για διάσωση κολυµβητών και πρώτων βοηθειών 
(Τεχνητή αναπνοή & άλλων µέτρων ανανήψεως). 

• Ένα ή περισσότερα κυκλικά σωσίβια. 

• Θα υπάρχει φαρµακείο. 

• Αν αλλάζει ο υπεύθυνος για την λειτουργία των δεξαµενών, θα γνωστοποιείται στην ∆/νση Υγείας. 

ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ  ΘΑ  ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

1. Η χωρητικότητα των δεξαµενών και οι οριζόντιες διαστάσεις τους. 
2. Ο ρυθµός ανακυκλοφορίας. 
3. Το εµβαδόν του τµήµατος που έχει βάθος µέχρι 1µ. και το εµβαδόν του τµήµατος που έχει βάθος µεγαλύτερο του 1µ.   

(έτσι      ώστε να υπολογιστεί το µέγιστο φορτίο δεξαµενών). 
4. Η δυνατότητα λειτουργίας της κατά τις νυχτερινές ώρες. 
5. Η ακολουθούµενη µέθοδος επεξεργασίας του νερού. 
6. Οι µελέτες και τα σχεδιαγράµµατα θα είναι εις τριπλούν. 

 
ΘΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΣΗΜΑΝΣΗ  ΜΕ  Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΡΘΗ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΗ  ΧΡΗΣΗ  ΤΗΣ  
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΣΕ  ΕΜΦΑΝΕΣ  ΣΗΜΕΙΟ .  

 

 

 
 

 

 

 

 


