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Προς  

Τοπικό Συμβούλιο πρώην Κοινότητας Κρυόβρυσης, κ. Πρόεδρο 

Κοιν.  Α) Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Δήμαρχο. 

 Β) Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο. 

 

Θέμα: Αφαίρεση, κόψιμο των Σίδερων, (Χονδρών Λαμαρινών) επί του 

οδοστρώματος στο δρόμο από Δροσιά – Κρυόβρυση. 

 

κ. Πρόεδρε, 

Προχθές ημέρα Σάββατο 17 του μηνός, Μέλη της «Εθελοντικής Ομάδας», 

έφθασαν οδικώς από την Δροσιά, Αγ. Κωνσταντίνο  στη διασταύρωση προς 

Καλύβια- Κρυόβρυση. 

Σκοπός την επίσκεψής μας ήταν προκειμένου «Iδίοις Όμμασι» να κάνουμε μια 

αυτοψία του δρόμου, μετά την έναρξη των συζητήσεων, ενεργειών που κάνει 

ο Δήμος μας (Δήμος Ερυμάνθου), σε συνεργασία με τον Δήμο σας (Δήμος 

Αρχαίας Ολυμπίας) με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος για την ασφαλτόστρωση 

της οδού, ζωτικό θέμα για τους Κτηνοτρόφους της περιοχής, για το σύνολο 

των Συγχωριανών μας (δικών μας και δικών σας). 

Πριν φθάσουμε στην διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο προς Καλύβια- 

Κρυόβρυση. 

http://www.drosiatritaias.gr/


 (λίγο πριν το γεφυράκι, κοντά στη Διακότρυπα επί του οδοστρώματος 

εξέχουν κατά δέκα (10) πόντους, πολύ επικίνδυνα τέσσερα (4) χονδρά φαρδιά 

πλακέ σίδερα, (δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος), με ότι αυτό 

συνεπάγεται για την ασφάλεια του συνόλου των συγχωριανών μας.  

( Συνημμένη Φωτογραφία με τα σίδερα). 

 

Σίδερα επί του οδοστρώματος,  

στο δρόμο από Δροσιά - Κρυόβρυση, λίγο πριν το γεφυράκι, 

πριν τη διασταύρωση προς Καλύβια- Κρυόβρυση. 

 

Λόγω του ότι τη σημερινή εποχή, όλοι μας προσπαθούμε για μια άνετη 

διαβίωση, για μια «Ποιότητα Ζωής του συνόλου των Συνδημοτών μας, 

(γεγονός που επικροτούν και δουλεύουν, που συνεργάζονται οι Δήμοι μας),   

Είναι ανάγκη να προβείτε άμεσα στην αφαίρεση, στο ριζικό κόψιμο, 

ξερίζωμα των προαναφερθέντων (που εξέχουν αρκετά επικίνδυνα) 

σίδερων.   

Για την πρόληψη ατυχήματος που μπορεί να συμβεί σε αυτό το επικίνδυνο 

σημείο. 

 

Εν αναμονή της συνεργασίας σας επί του θέματος,  

Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας  



Με τιμή,  

Τα Μέλη της «Εθελοντικής Ομάδας»,  

Τα νέα Μέλη της νέας προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νέου 
Συλλόγου, (σε συνέχεια της Εθελοντικής Ομάδας…), είναι τα παρακάτω:  

1. Δημητρόπουλος  Δημήτριος του Νικολάου     

2. Μασσαράς Λεωνίδας του Βασιλείου   

3. Δημητρόπουλος Βασίλειος του Νικολάου  

4. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου  

5. Δημητρακόπουλος Αλέξιος του Ανδρέα  

6. Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου 

7. Νικολακόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου 

 

                                                                           


