
                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Μεταμόρφωση, 26/11/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ.:   27226      
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ    
---------------------------------      
 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
    

ΑΠΟΦΑΣΗ  1005/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 “Αρμοδιότητες Δημάρχου”. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α’/17.06.1999) «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν.4479/17 (ΦΕΚ 94/Α’/29.06.2017). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/17 (ΦΕΚ 
3568/Β’/10.10.2017) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β 

του Ν.2725/1999 (Α’121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4479/2017 (Α’ 94). 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/ 273029/ 15521/ 1903/ 
387/12.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων» Ν.4479/17 (ΦΕΚ 94/Α’/29.06.2017) «Τροποποιήσεις του 
Ν.2275/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις. 

5. Την υπ’ αριθμ. 225/04.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΞΑ4ΩΚΒ-ΩΗΕ) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου περί «Κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με το Ν.4479/2017 με την οποία κατατάσσεται το Δημοτικό 

Κολυμβητήριο στην κατηγορία Β2 «Υπαίθριες Εγκαταστάσεις από 500-5.000 
θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες). 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.27168/26-11-2019  αίτηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Μπάλτα για την έκδοση  άδειας 
λειτουργίας της εγκατάστασης του Δημοτικού Κολυμβητήριου. 

7. Την από 08/04/2019 υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού Κωνσταντίνου 
Αρβανιτάκη κατ’ επιταγή του Άρθρου 56Β του Σχετ. 2, ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις αδειοδότησης της εγκατάστασης του Δημοτικού Κολυμβητήριου 

Μεταμόρφωσης, εκτός της οριζόμενης με το Άρθρο 22 παραγ. 1, υποπαραγ. 4 
του Σχετ. 3 (Άδεια κολυμβητικής δεξαμενής). 

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 5365/25.11.2019 εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας 

περί  χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Υπαίθριας Μεσαίας 
Κολυμβητικής Δεξαμενής Δημοσίας Χρήσεως του Δημοτικού Κολυμβητήριου 

Μεταμόρφωσης. 

9. Σχετικό Φάκελο δικαιολογητικών.  

 

 
 

ΑΔΑ: 67ΟΧΩΚΒ-ΩΝΨ



ΧΟΡΗΓΕΙ 

 

   ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
που βρίσκεται επι των οδών  Διλόφου 55 & Απόλλωνος, Μεταμόρφωση 

 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ : διαστάσεων 50,00μ X 21,00μ. 

1. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής ορίζεται η κα. ΛΑΣΔΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύμφωνα με την Απόφαση του Δήμου Μεταμόρφωσης η οποία έχει 
λάβει Α.Δ.Α: ΨΗ29ΩΚΒ-20Ι.  

2. Ως επόπτες ασφαλείας ορίζονται οι κ.κ. ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΦΙΛΟΜΗΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΟΦΙΑ, ΚΟΡΔΕΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  (επόπτες ασφαλείας 
λουομένων - ναυαγοσώστες), και όσοι αναφέρονται στη Τεχνική Έκθεση. 

3.  Οι διαστάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής είναι 50,00 Χ 21,00 μέτρα (συνολικό 
εμβαδόν 1.050 τ. μ.), η χωρητικότητα είναι 2.205 κ. μ. περίπου, το ελάχιστο βάθος 

2,00 μ, το μέσο βάθος 2,10 μ. και το μέγιστο βάθος 2,20 μ. το οποίο θα αναγράφεται 
εμφανώς επί της δεξαμενής και κλίση πυθμένα 0,40%. 

4. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός λουομένων είναι διακόσια είκοσι οκτώ (228) 

άτομα. 

5. Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας είναι 4,0 ώρες. Το σύστημα ανακυκλοφορίας θα 

λειτουργεί όλο το 24ωρο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μία πλήρης ανακυκλοφορία του 
νερού σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ωρών. 

6. Το αναγκαίο ελάχιστο προσωπικό εποπτείας – ασφαλείας είναι: δύο (2) επόπτες 

ασφαλείας (ναυαγοσώστες). Απαιτείται η συνεχής παρουσία του εκάστοτε ορισμένου 
προσωπικού εποπτείας των λουομένων καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 

κολυμβητικής δεξαμενής. Κανένας λουόμενος δε θα εισέρχεται στο χώρο της δεξαμενής 
άνευ της παρουσίας επόπτη ασφαλείας ή άλλου αρμόδιου υπαλλήλου. Το υπεύθυνο για 
τη συντήρηση και τον καθαρισμό της κολυμβητικής δεξαμενής προσωπικό θα είναι 

αυτό που ορίζεται με το υπ' αριθ. 7955/20.4.2018 συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών 
συντήρησης και επίβλεψης από ιδιωτική εταιρεία. 

7. Ως ελάχιστα αναγκαία μέσα διασώσεως είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τρία (3) 

ριπτόμενα κυκλικά σωσίβια αναρτημένα σε επίκαιρο σημείο της δεξαμενής, καθώς 
επίσης και μία ελαφριά ράβδο ή και περισσότερες ελαφριές ράβδους, ικανής αντοχής, 

με μήκος μεγαλύτερο από το μισό πλάτος της δεξαμενής, που θα φέρουν στο άκρο μη 
αιχμηρό άγκιστρο με άνοιγμα τουλάχιστον 0,50 μ. ή βρόγχο διαμέτρου 0, 15 μ. 
τουλάχιστον. 

8.  Για την απολύμανση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής, θα γίνεται συνεχής 
χλωρίωση με υποχλωριώδες νάτριο μέσω ειδικής συσκευής (δοσομετρική 

διαφραγματική αντλία) που είναι εγκατεστημένη στο δίκτυο κατάθλιψης, σύμφωνα με 
την θεωρημένη τεχνική μελέτη.  

9. Αριθμός καταιονητήρων ψυχρού και θερμού νερού: Δώδεκα (12) συνολικά εκ των 

οποίων (6 ανδρών και 6 γυναικών). Αριθμός αποχωρητηρίων: Τέσσερα (4) εκ των 
οποίων δύο (2) ανδρών με (3) ουρητήρες και δύο (2) γυναικών και ένα (1) 
αποχωρητήριο ΑΜΕΑ - Αποδυτήρια: Ανδρών - Γυναικών. Υπάρχουν επιπλέον τρία (3) 

αποχωρητήρια, τρεις (3) καταιονητήρες για το προσωπικό. 
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10.  Η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργεί από τις 07.00 έως τις 21.00.  

11.  Ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την 
εκπλήρωση όλων των όρων των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, όπως την τήρηση 

βιβλίου καταχώρησης των λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας της κολυμβητικής 
δεξαμενής - ρυθμός επεξεργασίας, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, ποσότητες 

των χημικών ουσιών που προστίθενται στο νερό για την απολύμανση αυτού, αριθμός 
λουομένων, τιμές του pH, του υπολειμματικού χλωρίου κ.λπ. 

12.  Η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής ισχύει για πέντε (5) χρόνια από της 

εκδόσεώς της, υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις της λειτουργούν και 
συντηρούνται καλώς και ανανεώνεται πριν την λήξη της με νέα αίτηση.  

 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της πενταετίας η άδεια θα ανανεώνεται 
κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας  Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου.  

Επίσης, η άδεια θα ανανεώνεται σε περίπτωση που θα επέλθει αλλαγή στις 

εγκαταστάσεις της δεξαμενής εξαιρουμένων των εργασιών επισκευής και συντήρησης, 
καθώς και ανακαινίσεων που δεν επηρεάζουν τους όρους της (ε) σχετικής.  

Η άδεια μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή να ανακληθεί μόνιμα από το Δήμο σας, 
σε περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής δεν 

συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της (ε) σχετικής, εντός ευλόγου προθεσμίας, 
καθοριζόμενης από τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας  Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού 

Ελέγχου. 

Ο κάτοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις της 
Υγειονομικής Διάταξης Γ1/443/73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας 
 

 
 
 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 

1. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.: 15180-Μαρούσι 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Σταδίου 60, Τ.Κ.: 10564. 
3. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Λ. Συγγρού 80-88, 

Υπ’ όψη Ευαγγελίας Πολυζώη 
4. Α.Τ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Παπαδιαμάντη 49 

Μεταμόρφωση, 14452, ΑΤΤΙΚΗΣ 
5. Κ.Ο.Ε. 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Α΄ Είσοδος Πρώην Δυτικού Αεροδρομίου, Τ.Κ.: 16777-Ελληνικό 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

 
Ιδιαίτερο Γραφείο Δήμαρχου  

Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών  

Τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  

Αρμόδιοι αντιδήμαρχοι  

Υπεύθυνη Κολυμβητήριου  

ΑΔΑ: 67ΟΧΩΚΒ-ΩΝΨ


		2019-11-27T08:33:45+0200
	Athens




