ΑΙΤΗΣΗ
Προς
Α. ΟΝΟΜΑ: ………….. ………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………….. ……………………………...
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: ………….. ……………………………

∆ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Ελευθερίας 24, Τ.Κ. 553 37 – Τριανδρία, Θεσσαλονίκη

Παρακαλώ όπως προβείτε σε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής, που διατηρώ,

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………….. ……………………

µε τον διακριτικό τίτλο: …………..……….…………………………….….…

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………….. ……………………………

………..…………………………………….…………………………….λόγω:
α) µεταβολής δυναµικότητας της Μονάδας από …………..………………

Β. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Μ.Φ.Π.Α.∆.: …………………………..
…………………………………….………..………….
∆/ΝΣΗ: ………….. ……………………………………

…..……………… σε…….……………..…….……………..………………...
α) µεταβολής κτιριακής

υποδοµής της µονάδας (διαρρυθµίσεις,

προσθήκες κλπ.)……………………….………………………………………
……………….…… ……..……………………………………

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ.: ………….. ………………….……
γ) παροχής σίτισης
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ: ………….. ………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………….. ……………………………
……. ΑΙΤ…….……….
Θεσσαλονίκη ….... /..…. / 20…..
( υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α. Για την διαδικασία προέγκρισης:
1. Τα απαιτούµενα της §3 (για υφιστάµενα κτίρια) και της §4 (για νεοαναγειρόµενα), του άρθρου 2, της ΥΑ ∆22/ οικ.11828/293 (ΦΕΚ
1157 Β΄/ 04-04-2017)
2. Τεχνική έκθεση του µηχανικού σε δύο αντίγραφα (σύµφωνα µε την §5, άρθρο 2, της ΥΑ ∆22/ οικ.11828/293)
Β. Για την διαδικασία έκδοσης έκδοσης τροποποίησης/αναθεώρησης άδειας λειτουργίας:
1. Υπεύθυνη δήλωση* του υπευθύνου που θα δηλώνει ρητώς τη συµµόρφωσή του µε τα αναγραφόµενα του άρθρου 2, παρ. Α,
εδάφιο 2 ,της ΥΑ ∆22/οικ.11828/293 (ΦΕΚ 1157/04-04-2017 Β΄).
2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (πρωτότυπο & αντίγραφο της ηλεκτρονικής υποβολής στο taxisnet).
3. 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).
4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (µετά την έγκριση από Πολεοδοµία, για την έκδοση άδειας).
5. Οικοδοµική άδεια (εγκεκριµένη, πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη και αντίγραφο της άδειας θεωρηµένο από το γραφείο πολεοδοµίας
για την αποπεράτωση της οικοδοµής ή οικοδοµική άδεια νέας χρήσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ
Ν.1577/85, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. (Μετά την προέγκριση και µόνο όταν υπάρχει αλλαγή χρήσης.)
6. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.∆
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
* Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής.

ΑΙ. ΤΡ. ΜΦΠΑ∆.εκδ.1.2017

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠAI∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

