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Προς
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμο Ερυμάνθου, κ. Πρόεδρο, κ. Δήμαρχο και Παρατάξεις
κοιν.: 1) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»
Θέμα: Πρόγραμμα WiFi4EU, για Δωρεάν Εγκατάσταση των Hotspot WiFi στο χωριό μας.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δήμαρχε & κ. Εκπρόσωποι των Παρατάξεων,
Δεν μπορούμε να μην μιλάμε για του χρήση του WiFi και σε όλα τα χωριά του Δήμου μας,
όταν η Τεχνολογία σήμερα είναι και εργαλείο δουλειάς για αρκετούς από εμάς Ιδιώτες,
Επαγγελματίες κ.τ.λ.
Δεν μπορούμε να αμελήσουμε, να αργήσουμε να εγκαταστήσουμε κάτι για το μέλλον, όταν
μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, όταν αυτή η Τεχνολογία τρέχει τόσο πολύ, που στο τέλος
θα μας προσπεράσει χρόνια.
Μαθαίνοντας για το νέο πρόγραμμα που αφορά τους Δήμους της χώρας και αφορά την
Δωρεάν Εγκατάσταση, για την δημιουργία hotspot WiFi σε δημόσιους χώρους με διάρκεια
τουλάχιστον τριών ετών, μέσα από το Κουπόνι WiFi4EU, όπου προβλέπει:
Α) την Δωρεάν Εγκατάσταση,
Β) την Αναβάθμιση τυχόν παλαιού υλικού με καινούργιο σύγχρονο εξοπλισμό,
Δεν μπορούμε και εμείς ως «Εθελοντική Ομάδα» να μείνουμε πίσω για το χωριό μας, να
μην ζητήσουμε την συνδρομή σας, την συνεργασία σας για το ανωτέρω γεγονός.
κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δήμαρχε & κ. Εκπρόσωποι των Παρατάξεων,
Λόγω που η Τεχνολογία μας καλεί πάντα στο να κάνουμε και εμείς ένα βήμα μπροστά,
Λόγω που επιβάλλεται η αναβάθμιση και η αξιοποίηση όλων των Εργαλείων, που μας
προσφέρει η νέα Τεχνολογία,
Ζητάμε την συνδρομή σας, για την Εγκατάσταση στην κεντρική πλατεία του χωριού μας,
του νέου προγράμματος για τη δημιουργία του hotspot WiFi σε δημόσιους χώρους, για την
παροχή δωρεάν και υψηλής ποιότητας WiFi για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του
χωριού μας.
Διατελούμε
Η «Εθελοντική Ομάδα Φίλων Δροσιάς» Τριταίας Πατρών
Συνημμένως το σχετικό πρόγραμμα…

