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Προς
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερυμάνθου, κ. Πρόεδρο, κ. Δήμαρχο και Παρατάξεις
κοιν.: 1) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»
Θέμα: Προγραμματισμό για τη Χρηματοδότηση Έργων στο Χωριό μας,
μέσα από το Πρόγραμμα “LEADER” της Περιφέρειας
ή με άλλα συναφή Προγράμματα Χρηματοδότησης.
κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,
Κατ΄ αρχάς η εθελοντική Ομάδα «Φίλων Δροσιάς» σας ευχαριστεί για την μέχρι τώρα
συνεργασία μας, αποδοχή των Αιτημάτων που σας έχουμε καταθέσει.
Ειδικά για την άμεση αποδοχή, απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου μας, που αφορά τον
προγραμματισμό για την περιοδική επίσκεψη Αγροτικού Ιατρού στο χωριό μας, μας
ικανοποιεί πλήρως, ένα θέμα που αφορά το σύνολο των Συνδημοτών, και των
υπόλοιπων οικισμών που αποτελούσαν στο παρελθόν την κοινότητα της Δροσιάς.
Στο κομμάτι δε που αφορά ποια έργα θα μπορούσαν να προγραμματιστούν στο εγγύς
μέλλον, τα έργα που θα μπορούσαν να μπουν σε β΄ προγραμματισμό σε βάθος χρόνου,
το Πρόγραμμα «leader» που έγινε αναφορά στο τοπικό τύπο,
(Συνημμένο το άρθρο),
είναι μια δεξαμενή από την οποία μπορεί ο Δήμος να απορροφήσει Κονδύλια, να
υλοποιήσει εκείνα τα έργα που αδυνατεί να υλοποιήσει λόγω της μειωμένης Κρατικής
Χρηματοδότησης.
Μέσα από τις Προτάσεις που καταθέσαμε προ ημερών με έγγραφό μας και αριθ.
Πρωτ.: 10.214/12-10-2017, είμαστε της άποψης πως μερικά έργα μπορούν να
υλοποιηθούν σε προγραμματισμό πάντα με τις υπόλοιπες εκκρεμότητες σε έργα που
υπάρχουν στον Δήμο.
Για τον καλύτερο δε Προγραμματισμό και ένταξη σε Πρόγραμμα υλοποίησης των

Προτάσεων που σας έχουμε καταθέσει και αφορά την Ανάπλαση του Χωριού μας,
Προτείνουμε
•

Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι προς τα τέλη
του Νοέμβρη, (χρόνο που να έχει μελετήσει ο Δήμος τις κατατεθειμένες
προτάσεις μας, ή και αργότερα),

Να μας Προγραμματίσετε μια Συνάντηση στην έδρα του Δήμου, όπου εκεί σε αυτή την
Συνάντηση να μπει ένα μίνιμουμ Πρόγραμμα των έργων που μπορούν να γίνουν στην
Δροσιά.
•

Μετά από αυτή την Συνάντηση να μας καθοδηγήσετε στην κατάλληλη
Υπηρεσία της Περιφέρειας, όπου να εξετάσουμε και εκεί για τις δυνατότητες
που υπάρχουν για εκείνα τα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν από εκεί, δηλ.
την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος.

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,
Λόγω του ότι η Ανάπλαση, η Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ενός ορεινού
χωριού, συμβάλει πρωτίστως στην «Ποιότητα Ζωής» για κείνους που συνεχίζουν να
φυλάνε Θερμοπύλες σε αυτή την δύσκολη Κοινωνική Συγκυρία που διανύουμε ως
Κράτος,
επίσης αφορά και τον Δήμο μας, ως φυσικός αποδέκτης των προβλημάτων που
υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.
Εν αναμονή για τον Προγραμματισμό της Συνάντησης του Δήμου με την Εθελοντική
ομάδα «Φίλων Δροσιάς»,
Με Τιμή.
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)

Συνημμένα: Το σχετικό άρθρο του τοπικού τύπου, για το πρόγραμμα Leader &
φωτογραφίες του Γραφικού Χωριού μας, για τα έργα που αρχίζουμε να υλοποιούμε.

Το οίκημα του Ιατρείου που ετοιμάζουμε με την δική σας συνδρομή

Το γραφικό εκκλησάκι Αγ. Αθανασίου όπου μετά την διαμόρφωση
το προαύλιου χώρου με την δική σας άδεια και συνδρομή,
θα γίνονται Πολιτιστικές εκδηλώσεις .

