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Προς

Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο και   Αντιδ  . κ. Σουβαλιώτη Ιωάννη

κοιν.: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»

Θέμα: 1)   Εγκατάσταση Τηλεφωνικής γραμμής και τοποθέτηση Καγκέλων στο 
Κοινοτικό Ιατρείο του χωριού μας.

2) Τοποθέτηση – Κατασκευή καγκέλων έξω από την είσοδο του ναού Αγ. 
Αθανασίου του χωριού μας.

κ. Δήμαρχε και κ. Αντιδήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε πολύ σύντομα εγκαθίσταται κοινοτικός Ιατρός στο κοινοτικό Ιατρείου
του Σταυροδρομιού, από όπου θα έρχεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του μήνα και
στο χωριό μας.

Η Εθελοντική Ομάδα «Φίλων Δροσιάς»,  ετοιμάζει  στο βαθμό που απαιτείται  για να
λειτουργήσει άψογα το κοινοτικό Ιατρείο μας.

Μετά δε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας
Ερυμάνθειας,  μας  ανέφερε  πως  χρειάζεται  υποχρεωτικά  Τηλεφωνική  Γραμμή,
προκειμένου  να  εκδίδονται  οι  Ηλεκτρονικές  Συνταγές  Φαρμάκων  για  τους  έχοντας
ανάγκη Ιατρικής Φροντίδας -  Κατοίκων του χωριού.

Περαιτέρω  δε  η  έξοδος  και  η  τελευταία  άνοδος  -  σκάλα  του  Κοινοτικού  Ιατρείου,
στερείται  ενός  απλού  προστατευτικού  κάγκελου,  προς  αποφυγή  ατυχήματος,
λαμβάνοντας  υπόψη  προς  οι  επισκέπτες  του  Ιατρείου  είναι  αρκετοί  και  σε
προχωρημένη ηλικία.

Επίσης ετοιμάζουμε μια μεγάλη Εκδήλωση στο γραφικό Εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου
για την 1η του Μαΐου 2018.

Λόγω  του  ότι  έξω  από  το  Εκκλησάκι  το  έδαφος  βρίσκεται  σε  κατηφορική  κλίση,
χρειάζεται και εκεί ένα προστατευτικό κάγκελο, προς αποφυγή ατυχήματος ειδικά για
τα μικρά παιδιά που θα συχνάζουν και θα παίζουν στον εκεί διαμορφωμένο χώρο από
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την Εθελοντική Ομάδα.

Μετά τα ανωτέρω, Ζητάμε:

Α) ‘Άμεση εγκατάσταση Τηλεφωνικής Γραμμής στο Κοινοτικό Ιατρείο.

Β) Τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στην τελευταία σκάλα προς την άνοδο  του
Ιατρείου και έξω από αυτό.

Γ) Τοποθέτηση ενός κάγκελου, έξω από την είσοδο, στο Εκκλησάκι Αγ. Αθανασίου του
χωριού μας.

κ. Δήμαρχε και κ. Αντιδήμαρχε,

Λόγω του ότι η συνεργασία μας επιβάλλεται να θεωρείται δεδομένη σε θέματα για την
αναβάθμιση, για την ανάδειξη των φυσικών δυνατοτήτων, για την Ποιότητα Ζωής των
κατοίκων που παραμένουν στο χωριό μας

Αναμένουμε την αποδοχή των Αιτημάτων μας ,

Με τιμή

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

Δημήτριος Δημητρόπουλος

Βασίλειος Δημητρόπουλος 

Δήμητρα Μυλωνά 

Λεωνίδας Μασσαράς 

Γεωργία Νικολοπούλου 

Αγγελική Μπετχαβά 

Συνημμένα: Φωτογραφίες του Κοινοτικού Ιατρείου και του γραφικού Ναού Αγ. 
Αθανασίου,  όπου Ζητάμε  να υλοποιηθούν οι ανωτέρω Προτάσεις



 Το οίκημα του Ιατρείου που χρειάζονται τα κάγκελα στην πρόσοψη και δίπλα στην
σκάλα.



Το γραφικό εκκλησάκι Αγ. Αθανασίου που χρειάζονται τα κάγκελα στην πρόσοψη,
όπου μετά την διαμόρφωση του προαύλιου χώρου 

με την δική σας άδεια και συνδρομή, 
θα γίνουν οι πρώτες Πολιτιστικές εκδηλώσεις την 1η Μαΐου 2018.


