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                         Από το πρακτικό της με αρίθ.6/2011 συνεδριάσεως  
     του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ροϊτίκων του Δήμου Πατρέων 
 
    Αριθμός Απόφασης 12/2011 
     Περίληψη: Περί εξεύρεσης χώρου και προτάσεις για την μεταστέγαση του Νηπια-
γωγείου Ροιτίκων.  
 
Στα Ροίτικα, σήμερα την ενδεκάτη (11η) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες έντε-
κα (2011) ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο της Τοπικής 
Κοινότητας Ροϊτίκων του Δήμου Πατρέων, συνήλθε σε  συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Τοπικής Κοινότητας Ροϊτίκων του Δήμου Πατρέων, ύστερα από την υπ’ αρίθ. 18/6-4-
2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέ-
λη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρό-
ντα τα παρακάτω τρία (3) μέλη. 
Παρόντες : 1) Φιλιππόπουλος Αργύρης Πρόεδρος, 2) Γιώτη Ελένη, 3)Γεωργαντόπουλος  
Παναγιώτης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Καραγιαννοπούλου Βαρβάρα. 
   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινό-
τητας Ροϊτίκων του Δήμου Πατρέων και για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ε-
ξέυρεσης χώρου για την μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Ροιτίκων» ενημέρωσε το Συμ-
βούλιο ότι υπήρξε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Πατρέων κ. Ανδρέα 
Φίλια, παρουσία και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των Δασκάλων σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα.                                     
Ειδικότερα, ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Ροιτίκων σε 
χώρους του Δημοτικού Σχολείου καθότι οι αίθουσες που καλύπτει το Νηπιαγωγείο είναι 
απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου. 
Προτάθηκαν τα εξής: 
1)Να μεταστεγαστεί στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο επί εκτάσεως ενός στρέμματος που 
βρίσκεται στην οδό Πατρών –Πύργου και σε κοντινή απόσταση από το Δημοτικό Σχολείο. 
2)Η παιδική εξοχή συνολικής έκτασης (4) τεσσάρων στρεμμάτων που βρίσκεται στην Πα-
ραλία Ροιτίκων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. 
3)Υπάρχει χώρος έξη (6) στρεμμάτων ακριβώς δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο ,αποτελεί ι-
σως την ιδανικότερη λύση,αλλά εμπλέκεται σε κληρονομικά θέματα. 
Για το θέμα αυτό το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                              
                                              
                                            Αποφασίζει ομόφωνα 



 και αποδέχεται τις ανωτέρω προτάσεις, ζητά δε την πολύτιμη βοήθεια του κ. Αντιδημάρ-
χου Παιδείας σε θέματα τεχνικής φύσεως, αλλά και την άμεση απόφαση για την επίλυση 
του σοβαρού προβλήματος της ομαλής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ροιτίκων. 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2011 
    Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως . 
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