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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Το 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου είναι γεγονός

  

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε τη σύσταση και ενεργοποίηση του 3ου

Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου το οποίο θα λειτουργήσει από τις 26
Σεπτεμβρίου σε ένα πλήρως ανακαινισμένο οίκημα, στη διασταύρωση των οδών Ροδόπης
και Βυζαντίου.
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Το 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου συστάθηκε και ενεργοποιήθηκε όταν το περασμένο καλοκαίρι
διαπιστώσαμε ότι τα δύο άλλα νηπιαγωγεία Παπάγου δεν αρκούσαν για να φιλοξενήσουν
όλα τα νήπια της κοινότητας. Η δραστηριοποίηση της Δημοτικής Αρχής ήταν άμεση και σε
χρόνο ρεκόρ μισθώθηκε με τις νόμιμες διαδικασίες ένα καθ’ όλα κατάλληλο οίκημα και
έγιναν όλες οι απαιτούμενες (και όχι μόνο) εργασίες, ώστε αυτό να μετασκευαστεί και να
πληρεί όλες τις απαιτήσεις για να στεγάσει το νέο νηπιαγωγείο και να φιλοξενήσει τα
παιδιά μας.

  

  

Με το τρίτο νηπιαγωγείο καλύφθηκαν πλήρως όλες οι ανάγκες της δημοτικής κοινότητας
Παπάγου και τα τρία πλέον νηπιαγωγεία μπορούν να φιλοξενήσουν όλα τα νήπια της
κοινότητας και ακόμα περισσότερα.

  

  

Οι δαπάνες για τη μίσθωση του οικήματος και τη μετασκευή του για να καλύπτει τις
απαιτήσεις ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου καθώς και οι δαπάνες για τον εξοπλισμό του
αναλήφθηκαν αποκλειστικά από το Δήμο μας, ο οποίος δεν φείδεται τέτοιων δαπανών
όταν αυτές εξυπηρετούν τους δημότες / κατοίκους μας και τη νέα γενιά μας
.

  

  

Αξίζουν επομένως συγχαρητήρια σε αυτούς που συνετέλεσαν να ενεργοποιηθεί το νέο
νηπιαγωγείο Παπάγου μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες και ιδιαίτερα στην Αντιδήμαρχο κ.
Κική Κούτρα
, η οποία είχε τον όλο συντονισμό των πολλών και ποικίλων ενεργειών.
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Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στον Αντιδήμαρχο κ. Νικ. Κουτάκη και στο μέλος της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
κ. Πέτρο Βλάχο 
(πρ. Διευθυντή 3
ου

Δημοτικού σχολείου Παπάγου) που βοήθησαν αποτελεσματικά την κ. Κούτρα στο έργο της
καθώς και στον Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
κ. Παρασκευά Βεντήρη
, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βοήθησε στις προσπάθειές μας και ενήργησε για να
στελεχωθεί το νέο νηπιαγωγείο με νηπιαγωγούς.

  

  

Τα εγκαίνια / αγιασμός του νέου νηπιαγωγείου θα γίνουν την προσεχή Τετάρτη 26
Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00
και προσκαλούνται να παραστούν σ’ αυτά οι γονείς των νηπίων που θα φοιτήσουν σ’ αυτό
καθώς και κάθε άλλος που επιθυμεί.

  

  

Με φιλικούς χαιρετισμούς

  

  

  

Βασίλειος Μ. Ξύδης
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Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

  

Υποναύαρχος Π.Ν. εα.
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