Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 (50(Ι)/2016)

Αίτηση για άδεια εκπομπής ήχου

(παράγραφος (α),εδαφίου (9)άρθρου 3 του Νόμου)

Επωνυμία υποστατικού …………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Διεύθυνση υποστατικού :
Οδός…………………………………………………………………………………………………………………….Αριθμός……………..Τ.Κ………………
Ενορία ………………………………………..……………Φύλλο…………...Σχέδιο………….….Σύμπλεγμα……………....Τεμάχιο………....
Aρ. Πολεοδομικής Άδειας: ………………………………….. Aρ. Οικοδομικής Άδειας: ……………………………………………………..
Αρ. Άδειας Λειτουργίας από το Δήμο: ……………………………………….
Στοιχεία ιδιοκτήτη/ αιτητή :
Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………….…….Αρ. Ταυτότητας……………………..
Κινητό τηλέφωνο…………………………………….Φάξ………….…………………….E-mail…………………………………………………………..
Διεύθυνση διαμονής : Οδός………………………………………………………………………………...Αριθμός……………..ΤΚ………………..
Δήμος ………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Όνομα εταιρείας ………………………………………………………………………………………………….. Αρ. Μητρώου………………………..
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου προσώπου ………..…………………………………………………….Αρ. Ταυτότητας……………………..
Κινητό τηλέφωνο…………………………………….Φάξ………….…………………….E-mail…………………………………………………………..
Διεύθυνση αλληλογραφίας : Οδός ………………………………………………………………Αριθμός……………...ΤΚ…………………….…
Δήμος / Κοινότητα……………………………………………………………………………………………………

1. Επισυνάπτονται οι ακόλουθες άδειες
i.
Άδεια λειτουργίας Κέντρου Αναψυχής, με βάση τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο
ii.
Άδεια λειτουργίας από Δήμο (με βάση το άρθρο 112 του Περί Δήμων Νόμου)
iii.
Σε περίπτωση που με βάση τον περί κέντρων αναψυχής Νόμο, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας
λειτουργίας κέντρου αναψυχής τότε να επισυναφθούν οι άδειες αναπτύξεως.
α. Άδειας Οικοδομής
β. Πολεοδομικής Άδεια
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2. Δηλώνω ότι το κέντρο αναψυχής είναι ανοικτού/κλειστού τύπου 1
3. Επειδή το κέντρο αναψυχής βρίσκεται σε οικιστική περιοχή υποβάλλω επίσης:
i.

Ακουστική μελέτη2 για καθορισμό νέων ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων έντασης ήχου {με βάση το
παράρτημα Α της Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών με βάση το άρθρο 15 – Κ.Δ.Π. 304/2019] και
Ακουστική Μελέτη ηχομόνωσης και περιορισμού θορύβου {με βάση το παράρτημα Β της Εντολής του
Υπουργού Εσωτερικών με βάση το άρθρο 15 – Κ.Δ.Π. 304/2019} (Να επισυναφθούν οι σχετικές
μελέτες καθώς και όλοι οι αναγκαίοι πίνακες εξοπλισμού, τα δεδομένα, οι κατόψεις και ότι άλλο
απαιτείται)

4. Όνομα Μελετητή Ακουστικής (όπου εφαρμόζεται)…………………………………………………………………………………….………
5. Βεβαίωση ανάρτησης γνωστοποίησης της πρόθεσης για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας εκπομπής
ήχου (Να επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση)
6. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης / αιτητής εκπροσωπεί εταιρεία να επισυναφθεί Πιστοποιητικό Σύστασης
Εταιρείας και τυχόν προσθήκες / τροποποιήσεις διευθυντών από τον Έφορο Εταιρειών .

Υπογραφή ………………………………………………………………………………………………………. Ημερομηνία……………………..………
Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρείας) ………………………………………………………………….

Σημειώσεις
1 Διαγράφεται ότι δεν ισχύει. «κέντρο αναψυχής κλειστού τύπου», σημαίνει κέντρα όπου δεν έχουν δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο

και έχουν πλήρες κέλυφος, δηλαδή κέλυφος που σε ποσοστό πέραν του 90% να είναι κατασκευασμένο με μόνιμο δομικό υλικό, όπως
σκυρόδεμα, τούβλα τζαμλίκι ή ξύλο.
«κέντρο αναψυχής ανοικτού τύπου» σημαίνει χώροι που έχουν μερική ή ολική δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο.
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Ισχύει μόνο για κέντρα αναψυχής που βρίσκονται σε οικιστική περιοχή

ΣΚ/ 17.12.2019
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