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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ξεκινούν οι εργασίες μετατροπής του πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη στην Ιτέα σε 

πολιτιστικό πολυχώρο 

Π. Ταγκαλής: «Επένδυση στον πολιτισμό και τέλος στο μαρασμό ιστορικών κτιρίων»  

 

 

  Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του πρώην 

Εκπαιδευτηρίου Καψάλη στην Ιτέα σε πολιτιστικό πολυχώρο. Ο Δήμος Δελφών συνεχίζει να 

επενδύει στον τομέα του πολιτισμού, δημιουργώντας νέες υποδομές που προσθέτουν αξία 

στον τόπο και βάζουν τέλος στο μαρασμό της περιουσίας μας.  

   Πιο συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Πολυχώρου πρώην Εκπαιδευτηρίου 

Καψάλη (Δ.Κ. Ιτέας)» είναι προϋπολογισμού 2.201.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός». Η παρέμβαση αφορά στη δημιουργία πολυχώρου που θα εξυπηρετήσει κυρίως 

δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.  

   Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, στο βορεινό τμήμα τού ενδιάμεσου χώρου θα 

τοποθετηθεί διώροφη προσθήκη όπου στο ισόγειο παραλαμβάνεται η είσοδος, σημείο 

πληροφοριών, η πρόσβαση προς τον όροφο και οι χώροι υγιεινής, ενώ στον όροφο 

χωροθετούνται γραφεία και βοηθητικοί χώροι. Στο νότιο τμήμα η προσθήκη θα είναι ισόγεια 

και θα εξυπηρετεί την επικοινωνία με το αντίστοιχο προαύλειο τμήμα. Θα δημιουργηθεί 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων– θεατράκι με δυναμικό 135 θεατές, καθώς επίσης και 

αίθουσες εκθέσεων, διδασκαλίας και πολλαπλών χρήσεων. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν 

εργασίες διαμόρφωσης-καλλωπισμού και του περιβάλλοντος χώρου.    

    Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας και υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γεώργιος 

Τσατσαρώνης, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης και την επικείμενη έναρξη των 

εργασιών δήλωσε: «Η επένδυση στον τομέα του Πολιτισμού είναι πρώτη προτεραιότητα για 

όλη τη Δημοτική Ενότητα Ιτέας. Μετά την παράδοση και λειτουργία του κτιρίου ‘Μακεδών’ 

στην Κίρρα και την επισκευή του ‘Κυριακοπούλειου’ που μελετήσαμε, χρηματοδοτήσαμε και 

ήδη υλοποιούμε, σήμερα ξεκινάμε ένα εμβληματικό έργο με πολλαπλά οφέλη. Τα έργα που 

mailto:mayor@delphi.gov.gr


πραγματοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί μας κάνουν να αισθανόμαστε πως ο στόχος δεν 

είναι πλέον επί χάρτου, αλλά εφικτός στην πράξη. Καλύπτουμε τις ανάγκες για δημιουργική 

ενασχόληση, δίνοντας ταυτόχρονα τέλος στο μαρασμό ιστορικών κτιρίων σεβόμενοι την 

ιστορία τους… και αυτό είναι πολύ σημαντικό». 

 


