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Θέμα:   ∆Θέμα:   ∆Θέμα:   ∆Θέμα:   ∆ιακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένωνιακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένωνιακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένωνιακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.... 

                                                                                                                                                                                                    

    

ΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ        6666/2017/2017/2017/2017    

Ο ∆ήμαρχος ΧΟ ∆ήμαρχος ΧΟ ∆ήμαρχος ΧΟ ∆ήμαρχος Χερσονήσουερσονήσουερσονήσουερσονήσου    

    

    

Αφού έλαβε υπόψη: 

  

1.1.1.1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2.2.2.2. Το άρθρο 94, παρ. 4, Πρόσθετες Αρμοδιότητες ∆ήμων, του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» που συμπληρώνει το άρθρο 75, παρ. Ι του Ν. 

3463/2006 «Κώδικας ∆ήμων και Κοινοτήτων» υπό τον τομέα Στ΄ 

(Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) προσθέτοντας 

αρμοδιότητες στους ∆ήμους, περίπτωση 27 «Η διακοπή «Η διακοπή «Η διακοπή «Η διακοπή 
μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής 
νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»    

3.3.3.3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆ 200/1998 και του άρθρου 5 

του Π.∆. 201/1998 

4.4.4.4. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 

5.5.5.5. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη 

περιοχή του ∆ήμου Χερσονήσου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

    

Τη διακοπή των μαθημάτων στιςΤη διακοπή των μαθημάτων στιςΤη διακοπή των μαθημάτων στιςΤη διακοπή των μαθημάτων στις 11112222 Ιανουαρίου 2017 Ιανουαρίου 2017 Ιανουαρίου 2017 Ιανουαρίου 2017, ημέρα , ημέρα , ημέρα , ημέρα ΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτη, , , , 

στιςστιςστιςστις    σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που βρίσκονται στη διοικητική πΕκπαίδευσης που βρίσκονται στη διοικητική πΕκπαίδευσης που βρίσκονται στη διοικητική πΕκπαίδευσης που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήμου εριφέρεια του ∆ήμου εριφέρεια του ∆ήμου εριφέρεια του ∆ήμου 

ΧερσονήσουΧερσονήσουΧερσονήσουΧερσονήσου,,,, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που 

επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και οι οποίες καθιστούν την 

πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αδύνατη. 

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστΣυγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστΣυγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστΣυγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά ά ά ά στην ∆ημοτική Κοινότητα 

ΜοχούΜοχούΜοχούΜοχού ο Παιδικός Σταθμός, το Νηπιαγωγείο, το ∆ημοτικό, το 

Γυμνάσιο και το Λύκειο Μοχού. 

 

 

 

 

    

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ         ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    

    

ΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣ            ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    

    

I.I.I.I. Αποδέκτες Προς ΕνέργειαΑποδέκτες Προς ΕνέργειαΑποδέκτες Προς ΕνέργειαΑποδέκτες Προς Ενέργεια    

      ∆/ντες Σχολικών Μονάδων      

II.II.II.II. Αποδέκτες Προς ΕνημέρωσηΑποδέκτες Προς ΕνημέρωσηΑποδέκτες Προς ΕνημέρωσηΑποδέκτες Προς Ενημέρωση    

Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Κρήτης 

∆/νση Πρωτοβάθμιας & ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης     

III.III.III.III. Εσωτερική ∆ιανομήΕσωτερική ∆ιανομήΕσωτερική ∆ιανομήΕσωτερική ∆ιανομή    

1. Γραφείο κ. ∆ημάρχου 

2. κ.κ. Αντιδήμαρχοι  

3. κ.κ. Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας  

 
 

4. Φ 48β 
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