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Προς 

Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο 

Κοιν.:1) Τεχνικές Υπηρεσίες 

          2) Πρόεδρο κοινότητας Δροσιάς 

Θέμα: Επισκευή της σκάλας του κοινοτικού Ιατρείου 

 

κ. Δήμαρχε, 

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η σκάλα που οδηγεί στο κοινοτικό Ιατρείο του 

χωριού μας έχει σοβαρό πρόβλημα. 

Το πρόβλημα εστιάζεται στο να την ανέβει ένας ηλικιωμένος, ειδικά τους 

χειμερινούς μήνες που επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, πάγος κ.τ.λ. με 

σοβαρό κίνδυνο για την ατομική ακεραιότητα, από πτώση, προξένηση 

ατυχήματος. 

Το γεγονός που αφορά την ασφαλή πρόσβαση στο κοινοτικό Ιατρείο, έχει να 

κάνει και με το συμβάν που συνέβη ήδη την περασμένη άνοιξη, όπου ένας 

συγχωριανός έπεσε, τραυματίστηκε αρκετά κατά την πτώση και είχαμε την 

προσωρινή διακοπή λειτουργίας του. 

κ. Δήμαρχε, 

Λόγω του ότι η ασφαλήςπρόσβαση στο κοινοτικό Ιατρείο, (ένα Ιατρείο που 

ήταν κλειστό για πάνω από οκτώ χρόνια), όπου με την συνδρομή του Δήμου  

και τη δική μαςάρχισε να λειτουργεί, να προσφέρει Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας σε αυτούς που συνεχίζουν να παραμένουν να ζουν εκεί. 

Επιβάλλεται να επισκευαστεί ριζικά και να προσφέρει ασφάλεια σε αυτούς 

που έχουν ανάγκη να επισκεφτούν το κοινοτικό Ιατρείο. 

 

Προτείνουμε,  

Τις επόμενες ημέρες να επισκεφτεί ένας μηχανικός του Δήμου, (μετά από  

συνεννόηση, για την εκεί παρουσία και του προέδρου της κοινότητας κ. 

http://www.drosiatritaias.gr/


Ζόρλα Δημήτριου, προκειμένου να αξιολογηθεί και να δρομολογηθεί η 

επισκευή. 

Σημειώνουμε πως εμείς προτείνουμε να κοπεί το κάτω μέρος της σκάλας 

(δύο – τρία σκαλοπάτια), τα οποία μπορούν να προστεθούν στο επάνω μέρος 

(που έχει την δυνατότητα), όπου όμως το εκεί πλατύσκαλο επιβάλλεται να 

γίνει προς τα αριστερά, διότι δεξιά υπάρχει ένα δρομάκι, για πρόσβαση στο 

σπίτι που βρίσκεται δεξιά του ιατρείου. 

Η πρόταση που καταθέτουμε για να κοπούν δύο – τρία σκαλοπάτια, είναι  για 

να  μπορούν τα οχήματα να κατεβαίνουν με ασφάλεια προς την εκκλησία, 

λαμβάνοντας υπόψη πως λύνοντας ένα πρόβλημα, μπορούμε να λύσουμε και 

άλλο.  

 

Εν αναμονή της συνεργασίας σας,  

 

Διατελούμε, 

Με υγεία σε όλους σας, 

Η «Εθελοντικής Ομάδας Φίλων Δροσιάς» Τριταίας Πατρών 

 

 


