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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

    

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010. 

2.Το άρθρο 75 παρ. Ι περ. στ’  του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 

περ. 27 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α’ ,περί  «Πρόσθετες 

αρμοδιότητες Δήμων» του Κεφ. ΣΤ’  του Ν.3852/2010. 

3.Το υπ’αριθμ. 2345/27-01-2020 έγγραφο του Δήμου Δράμας, περί αναζήτησης 

στατιστικών στοιχείων για τη προσέλευση ή μη των μαθητών στα Σχολεία όλων των 

βαθμίδων του Δήμου Δράμας, λόγω ασθένειας από εποχική ίωση. 

4.Την από με αρ.πρωτ. 2475/18-01-2020 Πρόσκλησή του Δήμου Δράμας σε έκτακτη 

κατεπείγουσα σύσκεψη εργασίας με τους συναρμόδιους Φορείς & Αρχές  σε θέματα 

επιδημιολογικών νόσων. 

5.Το υπ’αριθμ. 27-01-2020 έγγραφο μας. 

6.Οι  στατιστικές καταστάσεις από 27 & 28 Ιαν. 2020 περί ασθενούντων μαθητών. 

7.Τις εργασίες της από 29/01/2020 έκτακτης σύσκεψης και τις τοποθετήσεις του 

Ιατρικού Συλλόγου Ν. Δράμας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας. 

8.Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε λόγω έξαρσης εποχικών ιώσεων με συνέπεια  

μεγάλος αριθμός μαθητών να νοσεί και να απέχει από τα μαθήματά του.  

9.Την ανάγκη λήψης μέτρων για τον  περιορισμό και την ύφεση  της έξαρσης. 

10. Το γεγονός ότι  το φαινόμενο διαπιστώνεται σε έξαρση στα παιδία που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς του Δήμου. 

 

                                                     Αποφασίζει 

 

-Την αναστολή λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Δράμας. 

 

 

ΑΔΑ: 6Μ34ΟΛ1Ε-Γ5Υ



-Η αναστολή της λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Δράμας, άρχεται την 30
η
 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και παύει την 31 η Ιαν. 

2020 ημέρα Παρασκευή.  

-Η άρση της ανωτέρω απόφασης,  ορίζεται από την Δευτέρα 3
η
 Φεβρουαρίου 2020, 

με την έναρξη της λειτουργίας τους και την προσέλευση των παιδιών. 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της και παύει να ισχύει  με 

την παρέλευση της 2ας Φεβ. 2020.  

 

 

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                        

 

                                                                                         ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ     

 

 

Κοινοποιείται: 

1. Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 

 Σταθμούς του Δήμου Δράμας.  
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