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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Δελφών ολοκλήρωσε την επισκευή του οδικού δικτύου προς το Χ.Κ. Παρνασσού 

Αθ. Αδαμάκος: «Έτοιμοι να υποδεχτούμε με ασφάλεια τους χιλιάδες επισκέπτες κατά τη 

χειμερινή σεζόν»  

 

 

Ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Δελφών οι εργασίες αποκατάστασης των δρόμων προς το 

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και πλέον η περιοχή είναι έτοιμη να υποδεχτεί τη νέα 

χειμερινή σεζόν μαζί με τους χιλιάδες επισκέπτες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Δελφών ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες το έργο με τίτλο  

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών προς Χ.Κ. Παρνασσού - Μπαλαλούκα», 

προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατόπιν Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εργασίες έλαβαν χώρα σε δημοτικό δρόμο εκτός του σχεδίου 

πόλεως της κοινότητας Πολυδρόσου, από την διασταύρωση προς την πίστα «Κελλάρια» 

προς Πολύδροσο-Αμφίκλεια, ο οποίος έχει σε διάφορα τμήματα καταστραφεί από το 

πέρασμα το χρόνου και τους εκχιονισμούς των χειμερινών μηνών, με συνέπεια να είναι σε 

κακή κατάσταση εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων από και 

προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Πριν την ασφαλτόστρωση έγινε καθαρισμός του 

καταστρώματος του δρόμου, ενώ όπου απαιτήθηκε κατασκευάστηκε υπόβαση 

προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές.  

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, κ. Αθανάσιος Αδαμάκος, με δήλωσή 

του σημειώνει ότι ο Δήμος Δελφών ολοκλήρωσε εγκαίρως την επισκευή των δρόμων από 

Πολύδροσο και Επτάλοφο προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. «Με τον καιρό 

σύμμαχο δηλώνουμε έτοιμοι να υποδεχτούμε και φέτος τους χιλιάδες επισκέπτες που θα 

επιλέξουν τον τόπο μας ως προορισμό, οι οποίοι μπορούν να έρθουν για να απολαύσουν τη 

φιλοξενία μας αλλά και τα υπέροχα τοπία, και το κυριότερο διασχίζοντας με ασφάλεια το 

οδικό δίκτυο», σημείωσε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
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η οποία στηρίζει εμπράκτως σημαντικά έργα που αφορούν στη βελτίωση του τουριστικού 

προϊόντος της περιοχής.   

 

 


