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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του  Ν.3852/2010
2. Το αριθμ.16822/30-4-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Δήμου 

προς τους Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με το οποίο 
ζητείται  να  γνωστοποιήσουν   εγγράφως   την  ημέρα  που  είναι 
καθορισμένη ως τοπική αργία στην περιοχή ευθύνη τους,προκειμένου να 
εκδοθεί    απόφαση  καθιέρωσης κατά τόπους της   ημέρας σχολικής 
αργίας

3. Τις έγγραφες απαντήσεις των ανωτέρω αναφορικά με το  θέμα
4. Την  ανάγκη καθιέρωσης της  ημέρας  αργίας των  Υπηρεσιών και  των 

σχολικών  μονάδων  που  λειτουργούν  στα  όρια  του  Δήμου  Θέρμης  , 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Καθιερώνουμε  ως ημέρα αργίας των Υπηρεσιών του  Δήμου Θέρμης 
την 26η Οκτωβρίου ,ημέρα εορτασμού της μνήμης του Αγ.Δημητρίου.

2.Καθιερώνουμε   ως  ημέρες  τοπικής αργίας   για τις σχολικές μονάδες 
τις εξής:
                                  
                            Δημοτική Ενότητα Θέρμης

     -Για  τη  Δημοτική  Κοινότητα  Θέρμης  (έδρα  του  Δήμου)  την  6η 
Δεκεμβρίου ,ημέρα εορτασμού του πολιούχου Αγ.Νικολάου και για τον 
οικισμό  Τριαδίου την 23η Απριλίου ,ημέρα εορτασμού της μνήμης του 
Αγ.Γεωργίου (κινητή εορτή ,η οποία  όταν είναι  πριν από το Πάσχα ή 
συμπίπτει με το Πάσχα,  μετατίθεται  για τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, 
δηλαδή την εβδομάδα που ακολουθεί αμέσως μετά το Πάσχα )
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           -Για τη Δημοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου την 6η Αυγούστου ,ημέρα 
εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
     -Για  την  Τοπική  Κοινότητα  Ν.Ραιδεστού την  2α  Μαΐου  ,ημέρα 
εορτασμού της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου 
του Μεγάλου 
         -Για την Τοπική Κοινότητα  Ταγαράδων την 29η Αυγούστου,ημέρα 
μνήμης της αποτομής  Τιμίας  Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου
     

                           
                               Δημοτική Ενότητα Βασιλικών

      -Για τη   Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών την 23η Απριλίου,ημέρα 
εορτασμού της μνήμης του Αγ.Γεωργίου (κινητή εορτή ,η οποία  όταν 
είναι  πριν από το Πάσχα ή συμπίπτει με το Πάσχα,  μετατίθεται  για τη 
Δευτέρα της Διακαινησίμου, δηλαδή την εβδομάδα που ακολουθεί 
αμέσως μετά το Πάσχα )
  και  για  τον  οικισμό   Λακκιάς την  26η  Οκτωβρίου,ημέρα  εορτασμού  της 
μνήμης του Αγ.Δημητρίου

      -Για την Τοπική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής εκτός της  26ης Ιουλίου, 
ημέρα  εορτασμού  της  μνήμης  της  Αγ.Παρασκευής,  ,  την  ημέρα 
εορτασμού  της  Ζωοδόχου  Πηγής  (κινητή  εορτή,που  εορτάζεται  την 
Παρασκευή της Διακαινησίμου, δηλαδή την εβδομάδα που ακολουθεί 
αμέσως μετά το Πάσχα)
      -Για την Τοπική Κοινότητα  Αγ.Αντωνίου την 17η Ιανουαρίου,ημέρα 
εορτασμού της μνήμης του Αγ.Αντωνίου
       -Για  την   Τοπική  Κοινότητα   Περιστεράς την  30η  Νοεμβρίου,ημέρα 
εορτασμού της μνήμης του Αγ.Ανδρέα
     -       Για την Τοπική Κοινότητα  Σουρωτής την 1η Ιουλίου,ημέρα εορτασμού 
της μνήμης  των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού 
       

                                          Δημοτική Ενότητα Μίκρας 
  
          -Για τη  Δημοτική Κοινότητα  Πλαγιαρίου την 26η Οκτωβρίου,ημέρα 
εορτασμού της μνήμης του Αγ.Δημητρίου
     -Για  τη  Δημοτική  Κοινότητα   Τριλόφου την  2α  Μαΐου,ημέρα 
εορτασμού της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου 
του Μεγάλου 
      -Για  την  Τοπική  Κοινότητα   Καρδίας  την  8η  Σεπτεμβρίου,ημέρα 
εορτασμού του γενεθλίου της Θεοτόκου
        -Για την Τοπική Κοινότητα  Κ.Σχολαρίου την 23η Απριλίου,(κινητή 
εορτή ,η οποία  όταν είναι  πριν από το Πάσχα ή συμπίπτει με το Πάσχα, 
μετατίθεται   για τη Δευτέρα της Διακαινησίμου,  δηλαδή την εβδομάδα 
που ακολουθεί αμέσως μετά το Πάσχα )
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    Στις περιπτώσεις που η ημέρα τοπικής αργίας εμπίπτει  σε περίοδο 
σχολικών  διακοπών  ,ως  ημέρα  αργίας  για  τις  σχολικές  μονάδες 
καθιερώνεται η ημέρα σχολικής αργίας της έδρας του Δήμιου ,δηλ.η 6η 
Δεκεμβρίου.
  Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί  με  κάθε πρόσφορο μέσο 
στους ενδιαφερόμενους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .
       

 Ο Δήμαρχος 

 Παπαδόπουλος   Θεόδωρος
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