
ΑΙ. ΜΕΤ. ΜΦΠΑ∆. εκδ.1.2017           ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠAI∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑ:    ………………………………     

ΕΠΩΝΥΜΟ:    ………………………….. 

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ:     ………………………. 

∆/ΝΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:….............………… 

……………………………………………. 

ΤΑΧ.ΚΩ∆ΙΚΑΣ: ……………………… 

Προς  

∆ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆.ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

Παρακαλώ για τη µεταβίβαση της Μ.Φ.Π.Α.∆ µε το διακριτικό 

τίτλο:……………………….……………………….……………………….…………

……………………………………………………………………….…………………

και αριθµό αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ……………………….…………….. 

στο όνοµα µου……………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ………………………….. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Φ.Π.Α.∆.:    

……………………………………………. 

 

Συνηµµένα υποβάλλω τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο                    

2B, παρ. 6 έως και 12 της ∆22/ οικ.11828/ 293 Υπουργικής Απόφασης  

(ΦΕΚ 1157/Β΄04-04-2017). 

 

  

Θεσσαλονίκη ….... /..…. / 20…..  

…..  ΑΙΤ…….. 

(υπογραφή)         

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:                                                                                                                   

1. Υπεύθυνη δήλωση* υπευθύνου ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα ή για πληµµελήµατα 
      σχετικά µε την επαγγελµατική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη Μονάδας ΦΠΑ∆, β) δεν έχει στερηθεί  λόγω  καταδίκης για οποιαδήποτε 
      αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωµάτων, γ) δεν διώκεται για κάποιο από  τα παραπάνω αδικήµατα, δ) δεν έχει τεθεί υπό 
      απαγόρευση ή δικαστική συµπαράσταση και ε) ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην 
      ∆22/οικ.11828/293 απόφαση, µετά τη χορήγηση της άδειας  ίδρυσης  και λειτουργίας. 

2. Παράβολο 150,00 ευρώ (κατάθεση του ποσού  στο λογαριασµό 5222 040791 435 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, υπέρ του  ∆. Θεσ/νίκης,  
      µε  την ένδειξη "για την έκδοση άδειας Μ.Φ.Π.Α.∆."  και προσκόµιση  του αποδεικτικού κατάθεσης στην Υπηρεσία). 

3. Ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης  (πρωτότυπο &  αντίγραφο της ηλεκτρονικής υποβολής στο taxisnet).  

4. Υπεύθυνη δήλωση του παραχωρητή όπου αναφέρεται ότι αυτός παραχωρεί τον Παιδικό  Σταθµό καθώς και τα έπιπλα και τον  
      εξοπλισµό αυτού, στον αγοραστή.  

5. Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α. ∆. 

6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ)  

7. Επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού, σε περίπτωση που τη ΜΦΠΑ∆ πρόκειται να ιδρύσει Εµπορική Εταιρεία. Τα δικαιολογητικά 
     των υπ’ αριθ. (1) και (6) της παρούσας παραγράφου, πρέπει να υποβληθούν για όλα τα µέλη της διοίκησης της Εταιρείας και 
     οπωσδήποτε για τα µέλη της τυχόν συνισταµένης διοίκησης της ΜΦΠΑ∆. 

* Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:    30  ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 


