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Εθελοντική ομάδα Δροσιάς.
2η Συνάντηση: 16 Αυγούστου 2017 στο χωριό.
Στην συνάντηση έγινε απολογισμός των πεπραγμένων από την προηγούμενη
συνάντηση όπως :
Από τη λαχειοφόρο στις 15/8/2017 συγκεντρώθηκαν 550 ευρώ και έχει εξασφαλιστεί
η ηλεκτροδότηση του Αγ. Αθανασίου η οποία ήταν και ο πρώτος στόχος της
εθελοντικής ομάδας.
Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος κ.Ραβάνης ο οποίος μας διαβεβαίωσε
για τον καθαρισμό του προαυλίου χώρου του Αγ. Αθανασίου και του δρόμου προς
τον ναό.
Επαναλάβαμε ότι η ομάδα θέλει να έχει καλή συνεργασία με όλους τους φορείς όπως
την εκκλησία, τον Δήμο Ερυμάνθου και την τοπική κοινότητα.
Τα οικονομικά έχουν ως εξης : Προσφορές + Έσοδα από Λαχειοφόρο 935,000 +
550,000 ευρώ = 1485 ευρώ
Έξοδα υπέρ ΔΕΔΔΗΕ 293 ευρώ Υπόλοιπο : 1192 ευρώ
Είχαμε τις παρακάτω προσφορές :
1) Υλικά για την βρύση στον Άγιο Αθανάσιο από κ. Λεωνίδα Μασσαρά
2) 5μέρες προσφορά εργασίας από τον τεχνίτη κ. Ιωάννη Δελδήμο
3) Έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες της ομάδας στο χωριό από τον κ.Λεωνίδα
Μασσαρά.
4) Εργασία επένδυσης κολώνας ΔΕΗ με πέτρα από τον κ.Παπαδάτο Ανδρέα
5) Μία προβατίνα για τον Άγιο Αθανάσιο από τον κ. Ηλία Παπαγιαννόπουλο
στην λαχειοφόρο που θα γίνει στις 29/8 στον Άγιο Ιωάννη και θα συνεχίσει
στις 8/9/2017 ημέρα εορτασμού της κεντρικής εκκλησίας της Δροσιάς.
6) Έχει προγραμματιστεί λαχειοφόρος για τις 23/8/2017 Στο εκκλησάκι του
Σπηλαίου με προσφορές μια προβατίνα από τον κ. Δελδήμο Δημήτρη που
έχει αναφερθεί στην πρώτη συνάντηση και μια καλοκαιρινή κουβέρτα από την κ.
Νικολοπουλου Αφροδίτη. Επίσης ένα γυναικείο σακάκι από το κατάστημα
Ηλέκτρα.
Έγινε λόγος εάν υπάρχει σχεδιασμός για τις παρεμβάσεις στο χωριό του Αγ.
Αθανασίου. Έχει προγραμματιστεί από την ομάδα αίτηση προς Δήμο και
συνάντηση με τον μηχανικό του Δήμου ώστε οποιαδήποτε εργασία θα γίνεται σε
συνεργασία με τους μηχανικούς του Δήμου.

