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Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερυμάνθου, κ. Πρόεδρο, κ. Δήμαρχο & Παρατάξεις.



Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφερειάρχη κ. Αποστ. Κατσιφάρα,
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρηγ. Αλεξόπουλο.

κοιν.: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»

Θέμα: 1) Αποκατάσταση Επαρχιακού Δρόμου από Κούμπερι Δροσιάς
προς Βασιλικό Ερυμάνθειας.
2) Αποκατάσταση συντήρηση της μάνδρας του Δημοτικού Σχολείου
Δροσιάς.
κ. Δήμαρχε,
Μετά την κάθε επίσκεψη που κάνουμε στο χωριό μας (Δροσιά Τριταίας),
συνηθίζουμε να επιστρέφουμε από το δρόμο που κατασκευάστηκε πριν μερικά
χρόνια και συνδέει τον Οικισμό του Κούμπερι με το Βασιλικό της Ερυμάνθειας.
Η ανωτέρω διαδρομή μας ευχαριστεί λόγω του φυσικού τοπίου που υπάρχει και
λόγου του ότι μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, όπου οι περισσότεροι από εμάς τη
διανύαμε τότε με τα πόδια (υπήρχαν μόνο μονοπάτια για τα ζώα και τους κατοίκους
την τότε περίοδο), για να μεταβούμε στην Ερυμάνθεια για δουλειές και για τη
φοίτησή μας στο μοναδικό Γυμνάσιο της περιοχής.
Διανύοντας τον ανωτέρω Επαρχιακό δρόμο προ ημερών, παρατηρήσαμε ότι σε ένα
σημείο υπάρχει ήδη κατολίσθηση, σε μερικά δε άλλα, είναι φθαρμένη η άσφαλτος.
Περαιτέρω δε και στο κλειστό Δημοτικό Σχολείο της Δροσιάς έχει γίνει κατολίσθηση
μέρους της μάνδρας του Προαύλιου χώρου που το περικλείει.
Συνημμένως οι Φωτογραφίες του Επαρχιακού δρόμου και της μάνδρας του
Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς.

Λαμβάνοντας υπόψη πως επέρχεται χειμώνας, όπου δεν γνωρίζουμε την ένταση
που μπορεί να έχει, μας προβληματίζει το γεγονός πως ακόμα δεν έχουν
αποκατασταθεί οι ανωτέρω ζημιές.
Μετά δε την ανακοίνωση που κάνατε ως Δήμαρχος της περιοχής (και τα σχετικά
άρθρα που διαβάσαμε στον τοπικό τύπο, «The Best»), πως ενέκρινε το Υπουργείο
Οικονομίας ένα κονδύλι της τάξεως των 2.831.000 ευρώ, εκ των οποίων μέρος του
ποσού θα γίνει χρήση από τον Δήμο σας για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικά
φαινόμενα, έχουμε τις επιφυλάξεις μας κατά πόσο θα αποκατασταθούν (οι ζημιές),
στο χωριό μας με αυτά τα χρήματα.
Μετά λοιπόν τα ανωτέρω γεγονότα, προβληματισμούς μας,
Ζητάμε
α) Να συμπεριλάβετε τον ανωτέρω Επαρχιακό Δρόμο από Κούμπερι μέχρι Βασιλικό
για την ριζική συντήρησή του, αποκατάστασή του, πριν έλθει ο χειμώνας και έχουμε
μια νέα κατολίσθηση όπου θα επιφέρει την ολική διακοπή της κυκλοφορίας
οχημάτων πάνω σε αυτόν.
Β) Να αποκατασταθεί, να συντηρηθεί η μάνδρα του κλειστού Δημοτικού Σχολείου
Δροσιάς.
Ειδικά για το κλειστό Δημοτικό Σχολείο της Δροσιάς, σας ενημερώνουμε πως
μελλοντικά θα σας καταθέσουμε πρόταση που θα αφορά την πλήρη ανακαίνιση
του, τη μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής με τη δημιουργία επίσης
ενός Λαογραφικού Μουσείου μέσα σ΄ αυτό (έχουμε ήδη το υλικό), όπως
προχωρήσατε ήδη σε ανάλογη αποκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου της Τ. Κ.
Σκιαδά.
Θα θέλαμε επίσης να σας επισημάνουμε πως, εάν στο ποσό του ανωτέρω
κονδυλίου που θα κάνει χρήση ο Δήμος σας δεν επαρκεί και για την αποκατάσταση
του Δρόμου, επιβάλλεται τότε σε αυτή την περίπτωση η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος να μεριμνήσει για το ανωτέρω θέμα, δηλ. τη συντήρηση, την
αποκατάσταση των ζημιών που έχει ο Επαρχιακός Δρόμος λόγου των δυσμενών
καιρικών φαινομένων που έχουμε κάθε χειμερινή περίοδο στην περιοχή μας.
Εν αναμονή της αποδοχής των Αιτημάτων μας ,
Διατελούμε
Τα Μέλη της Ομάδας Φίλων για την «Δροσιά Τριταίας Πατρών»
Δημήτριος Δημητρόπουλος (Φαρμακοποιός)
Βασίλειος Δημητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
Δήμητρα Μυλωνά (Υπάλ. Υπουργ.Εθν.Άμυνας)
Λεωνίδας Μασσαράς (Μηχανικός)
Γεωργία Νικολοπούλου (Εκπαιδευτικός)
Αγγελική Μπετχαβά (Εκπαιδευτικός)

Συνημμένως οι Φωτογραφίες και το άρθρο του «The Best» .

THE BEST, 09 Σεπτεμβρίου 2017.
Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκαν 2.831.000 ευρώ για την
αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές οι
Φωτογραφίες και το άρθρο του «The Best» .
"Τη διάθεση ποσού 2.831.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες,
χαλαζοπτώσεις, ανεμοστρόβιλοι κ.α.) που προκλήθηκαν στο Δήμο Ερυμάνθου
εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν ορεινούς και ημιορεινούς
οικισμούς της περιοχής κατά τη χειμερινή περίοδο", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο
Δήμος και συνεχίζει:

"Αυτό ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θάνος Καρπής, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.
του Δήμου, το οποίο έκανε και την αποδοχή πίστωσης 531.910.56€ για εργασίες
που θα εκτελεστούν από το Δήμο, δεδομένου ότι για το υπόλοιπο ποσό των
2.299.000€, φορέας υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων αποκατάστασης είναι η
Περιφέρεια.
Είχαν προηγηθεί μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου, ο χαρακτηρισμός των
Κοινοτήτων της πληγείσας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον
Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Αλεξόπουλο, καθώς και σχετική απόφαση για την
χρηματοδότηση αποκατάστασης των ζημιών του Περιφερειακού Συμβουλίου με
εισήγηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.
Επίσης το Δ.Σ. αποδέχτηκε χρηματοδότηση ποσού 140.000€ από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε
μετά από αίτημα του Δήμου και σχετική πρόταση της Περιφέρειας για την
αποπεράτωση του νέου Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείου) στη Χαλανδρίτσα.
Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» της Περιφέρειας, για την
χρηματοδότηση των έργων με τίτλους «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
Χώρου Δημοτικού Σχολείου (παλαιού) της Τ.Κ. Σκιαδά και «Ανάπλαση Διαμόρφωσης
Πολεοδομικού Ιστού Κεντρικού Πυρήνα Χαλανδρίτσας (Τμήμα 2 – Ενότητα Ι. Ν.
Αγίου Αθανασίου» ελάχιστου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
Στο Δ.Σ. συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου στο νέο Πρόγραμμα
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που υλοποιείται σε συνεργασία με την

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑ) και αφορά στην χρηματοδότηση
μελετών ωρίμανσης έργων των μικρών και ορεινών Δήμων.
Τέλος, και μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, η
αντικατάσταση μελών των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών, ενώ ελήφθη απόφαση για
την υποβολή αιτήματος απομάκρυνσης της κεραίας του ΟΤΕ κινητής τηλεφωνίας
από το κέντρο του οικισμού της Χαλανδρίτσας"

Στις επόμενες σελίδες οι Φωτογραφίες του Δρόμου
και της Μάνδρας του Δημοτικού Σχολείου

Δρόμος από Κούμπερη προς Βασιλικό: Κατολίσθηση

Δρόμος από Κούμπερη προς Βασιλικό: Φθαρμένη Άσφαλτος-Γούβες

Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς: Κατολίσθηση Μάνδρας

