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Προς
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμο Ερυμάνθου, κ. Πρόεδρο, κ. Δήμαρχο,
κ. Αντιδημάρχους και Παρατάξεις
κοιν.: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»

Θέματα: α) Αυτοψία Μηχανικού για την οριοθέτηση της θέσης για την
τοποθέτηση της παιδικής χαράς, στον προαύλιο χώρο του Αγ. Αθανασίου
β) Αυτοψία Μηχανικού για την δυνατότητα παραχώρησης των υλικών από
τον Δήμο, για την κατασκευή του Μονοπατιού από την πλατεία του χωριού έως το
εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου.

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,
Μετά την επιτυχή συνάντηση – συζήτηση που είχαμε προ ημερών κατά την
επίσκεψή μας στο Δημαρχείο με τον Αντιδ. κ. Απόστολο Βγενόπουλο, επιθυμούμε
όπως υλοποιήσουμε μέρος των θεμάτων που σας έχουμε ήδη ενημερώσει.
Αναλυτικά Παρακαλούμε όπως:
Α) Για την εγκατάσταση της Παιδικής χαράς στο χωριό μας που έχετε ήδη λάβει
απόφαση, έχουμε προγραμματίσει να τοποθετηθεί και με την σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου της Κοινότητας, στον προαύλιο χώρο στο εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου.
Β) Στην συνάντηση – συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδ. κ. Αποσ. Βγενόπουλο,
ενημερώσαμε πως υπάρχει ανάγκη ανακατασκευής του μονοπατιού που συνδέει
την Πλατεία του χωριού με το εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου, χώρο που ετοιμάζουμε
– οργανώνουμε για την πραγματοποίηση των Πολιτιστικών μας Εκδηλώσεων. Το
μήκος του μονοπατιού είναι στα 80 με 100 μέτρα. Το δε πλάτος αυτού είμαστε της
άποψης να είναι (όπου το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους) στο 1,5 μέτρο,
μικρότερο ή μεγαλύτερο. Εάν μας παραχωρήσετε από τον Δήμο τα Υλικά, Εμείς θα
βάλουμε τους Μαστόρους για την κατασκευή του Μονοπατιού.

Μετά τα ανωτέρω επιβάλλεται να γίνει επίσκεψη του Μηχανικού του Δήμου στο
χωριό μας για την αυτοψία, για τον προγραμματισμό των ανωτέρω Αιτημάτων μας.

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,
Η συνεργασία του Δήμου με την Εθελοντική Ομάδα, με τους κατοίκους του χωριού
μας είναι αναγκαία, για την υλοποίηση των πρώτων υποδομών που έχουμε ανάγκη.
Εν αναμονή της αποδοχής των Αιτημάτων μας,

Με τιμή
Τα Μέλη της Ομάδας Φίλων για την «Δροσιά Τριταίας Πατρών»
Δημήτριος Δημητρόπουλος, Βασίλειος Δημητρόπουλος
Δήμητρα Μυλωνά, Λεωνίδας Μασσαράς
Γεωργία Νικολοπούλου, Αγγελική Μπετχαβά

Προαύλιος χώρος του εκκλησάκι Αγ. Αθανασίου.
Χώρος για την τοποθέτηση της Παιδικής χαράς,
“Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων”

Ανακατασκευή του Μονοπατιού προς Αγ. Αθανάσιο,
που ξεκινά από την Πλατεία,
δίπλα από το Ιατρείο του χωριού.

