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Προς

Δήμο Ερυμάνθου, Δημοτικό Συμβούλιο, κ. πρόεδρο & κ. Δήμαρχο

κοιν.: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»

Θέμα: Εγκατάσταση  Ανεμογεννητριών  πέριξ  της  κορυφογραμμής  που  βρίσκεται  το
εκκλησάκι Αγ. Κων/νου, Περιβαντολογική μελέτη

 

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου & κ. Δήμαρχε, 

Η  ανάπλαση  ενός  χωριού,  μιας  Κοινότητας  μπορεί  να  γίνει  και  πέραν  των  ήδη
υφισταμένων Κονδυλίων που διαθέτει την σημερινή εποχή ο Δήμος μας.

Ειδικά ως «Εθελοντική Ομάδα Φίλων Δροσιάς», σας έχουμε καταθέσει από τις 05-10-
2018,  πρωτ.  αριθ.  04,  και  με  αριθ,  πρωτοκόλλου  του  Δήμου  10.314/12-10-2017,
πρόταση  που  αφορά  την  εγκατάσταση  «Πάρκου  Ανεμογεννητριών»  στην
κορυφογραμμή που βρίσκεται ανατολικά του χωριού μας στην θέση που είναι σήμερα
το εκκλησάκι του Αγ. Κων/νου με πολλαπλά οφέλη για εμάς.

Μια  τέτοια  και  οργανωμένη  εγκατάσταση  θα  συνεισφέρει  σε  σταθερή  βάση,  τα
ανάλογα χρηματικά ποσά, που θα ξοδευτούν αποκλειστικά και μόνο για την ανάπλαση,
την  ανάδειξη  του  φυσικού  κάλλους  που  διαθέτει  το  χωριό  μας,  και  εμείς  είμαστε
απόλυτα σύμφωνοι για ένα τέτοιο γεγονός. Επιφυλασσόμεθα για τη σύμφωνη γνώμη
των κατοίκων μετά από Γενική Συνέλευση.

Τις τελευταίες όμως ημέρες πληροφορηθήκαμε από κατοίκους της περιοχής  πως ήδη
έχουν δοθεί δύο (2) άδειες για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών, θέμα  για το οποίο,
σας έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση. 

Ειδικά έχουμε πληροφορηθεί πως για την περιοχή πέριξ το εξωκλήσι Aγ. Κωνσταντίνου
– και Σκιαδοβούνη, και με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 

1) X=302465.5, Y=4198514.5 

2) θέση Αγ. Κωνσταντίνος X=302368, Y=4198397, 

3) Ενδιάμεσο στίγμα θέση Ντοπιά   X=301552, Y=4197250,

 4) μεταξύ ορίων Δροσιάς-Σκιαδά-Τσίπιανα   X=300110, Y=4196106.  
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Έχουν δοθεί σχετικές άδειες, και αφορούν την εγκατάσταση  Ανεμογεννητριών;

Για το γεγονός αυτό, Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

Α) εάν γνωρίζετε το θέμα,

Β) εάν έχουν ήδη κατατεθεί στο Δήμο σχετικές Περιβαλλοντολογικές Μελέτες και ότι
άλλο χρειάζεται από την σχετική Νομοθεσία.

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου & κ. Δήμαρχε,

Λόγω του ότι  η  Εγκατάσταση Ανεμογεννητριών  στην  θέση ανατολικά πάνω από το
χωρίο  μας,  είναι  ένα  θέμα  μείζον  σημασίας  γι΄  εμάς  την  Εθελοντική  Ομάδα,  την
Κοινότητα,  για  την  ευρύτερη  περιοχή,  που  μπορεί  να  συνεισφέρει  αρκετά  στην
ανάπτυξη της, 

Ζητάμε όπως:

• Μας υποδείξετε τον  κ.  Αντιδήμαρχο που μπορούμε να επικοινωνούμε και  να
συνεργαστούμε για το θέμα.

• Να είστε στο πλευρό μας για την καταλληλότερη και πιο συμφέρουσα υποδομή
για το χωριό μας.

Λαμβάνοντας υπόψη πως επιβάλλεται να είμαστε συνοδοιπόροι, για την ανάπτυξη, για
την ανάδειξη των φυσικών δυνατοτήτων,  για την Ποιότητα Ζωής των κατοίκων που
παραμένουν στο χωριό μας.

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας στο Αίτημά μας .

Με τιμή

Τα Μέλη της Ομάδας Φίλων για την «Δροσιά Τριταίας Πατρών»
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Βασίλειος Δημητρόπουλος 

Δήμητρα Μυλωνά 

Λεωνίδας Μασσαράς 

Γεωργία Νικολοπούλου 

Αγγελική Μπετχαβά 


