ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤιΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟ

ΤΙΑ

Μαραθώνας:
Ιανοuαρίοu 2019
Αριθμός Από ασης: Jι-.Y ... /2019

ΘΕΜΑ: Προληπτική

ακοπή μαθημάτων
μονάδων Δήμου Μαραθιί.. ιος, λόγω παγετού.

- Αναστολι

λειτουργίας

σχολικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος Μαραθώνος

ATTlKr

ς

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 861 υ Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού ~ ..\.Jδικα(ΦΕΚ 114Α /2006)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 94 τ JP.4 εδ. 27 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ
γ) Τις διατάξεις

του Ν. 4555/20'

87Α120' ))

3 (ΦΕΚ 133Α12018)

δ) Τις διατάξεις της παρ. 9 του C .θρου 1 ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α)
ε) Το υπ αριθ πρωτ ΟΙΚ.5164/ 7-01-2019 έγγραφο Περιφερειάρχη Αττικ ς με θέμα: «Περί της ανάγκης
προληπτικής διακοπής μαθημάτ lν λόγω έκτακτων αναγκών (παγετός - χιο όητωση)»
στ) Τις δυσμενείς καιρικές συνθ κες που επικράτησαν στον Δήμο Μαραθώ. Jς στις 8 & 9 Ιανουαρίου 2019 .
ζ) Την υπ αριθ 11/2019 απόφι
Αναστολή λειτουργίας σχολικών
9 Ιανουαρίου 2019
η) Το υπ αριθ πρωτ Φ07/02/C
οποίο κατόπιν αυτοψίας και ελ
σχολικά κτήρια καθίσταται μη ο
χώρους καθίσταται επίσης μη ο
στο προαύλιο χώρο του σχολείο
θ) Την ανάγκη για προληπτική
Μαραθώνος (λόγω παγετού) ση-

ση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : Πρ ληπτική διακοπή μαθημάτων -ιονάδων Δήμου Μαραθώνος λόγω ακραία J καιρικών φαινομένων στις 8 &
1-01-2019 έγγραφο Δ/ντή Δημοτικού Σχο είου Ανατολής σύμφωνα με το
ιχου του Δ/ντή στο εν λόγο σχολείο δια' ιστώθηκε ότι η πρόσβαση στα
-φαλη και επικίνδυνη, η μετακίνηση στου περισσότερους κοινόχρηστους
'φαλής και επικίνδυνη και παρατηρήθηκε
ιυσσώρευση χιονιού και πάγου
5ιακοπή μαθημάτων και αναστολή λειτου] Υίας σχολικών μονάδων Δήμου
1Ο Ιανουαρίου 2019.

Αποφασίζουμε
Την προληπτική διακοπή Ι αθημάτων και την αναστολή λειτ ι γ ας όλων των σχολικών
μονάδων του Δήμου ΜαραΙ ώνος, λόγω παγετού, στις 1 Ο Ιαν
ου 2019.
Η παρούσα απόφαση θα c ιαρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικ
Διαύγεια (http://sites.diavgea.gov.gr/marathon).
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Κοινοποίηση:
- Περιφέρεια Απικής
- Διευθύνσεις Α'Θμιας και Β"

ιας Εκπ/σης

