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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ξεκινούν οι εργασίες στο κέντρο της Άμφισσας που θα οδηγήσουν στις νέες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις 

Π. Ταγκαλής: «Υποσχεθήκαμε πως η Άμφισσα θα αλλάξει και το κάνουμε πράξη» 

 

 

Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 οι εργασίες στο κέντρο Άμφισσας, οι οποίες 

και θα αποτελέσουν το τελικό πρακτικό στάδιο πριν την εφαρμογή των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων, εκ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν και θα λάβουν χώρα 

στην πόλη.  

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την έναρξη του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων 

και αποκατάσταση κυβολίθων στην Κοινότητα Άμφισσας» -‘α’ φάση’, το οποίο είναι 

ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών, χρηματοδοτείται από πόρους των 

ΑΠΕ της Κοινότητας Άμφισσας και είναι προϋπολογισμού 32.000 ευρώ.  

Σύμφωνα με τη μελέτη και προς ενημέρωση των δημοτών, οι εργασίες που πρόκειται να 

γίνουν είναι οι ακόλουθες:  

1. Διαμόρφωση – διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Σταλλού από την αριστερή 

πλευρά ώστε ο δρόμος για την κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καθαρό πλάτος 6,50μ. Θα 

γίνει αποξήλωση των κρασπέδων και των κυβόλιθων του δρόμου ώστε τα κράσπεδα να 

τοποθετηθούν στην νέα τους θέση και στη συνέχεια θα γίνει εκ νέου τοποθέτηση των 

κυβόλιθων.  

2. Έναντι της Εθνικής Τράπεζας θα κλείσει ήδη διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, καθώς 

βρίσκεται πάνω σε καμπύλη και δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.  

3. Έμπροσθεν του φαρμακείου Κατσαγούνου θα γίνει καθαίρεση του πεζοδρομίου από 

πλάκες σκυροδέματος και διαπλάτυνσή του με κυβόλιθους και πρόχυτα κράσπεδα 

σκυροδέματος.  

4. Έμπροσθεν της καφετέριας «Αποσπερίτης» θα γίνει διαπλάτυνση του πεζοδρομίου με 

πλάκες τσιμεντένιες βοτσαλωτές, παρόμοιες με αυτές που ήδη υπάρχουν.  



Να σημειωθεί επίσης ότι, σε διάφορα σημεία εντός του κέντρου της Άμφισσας θα γίνει 

αποκατάσταση των κυβόλιθων που έχουν αποδιοργανωθεί ή καταστραφεί. Τέλος, 

παράλληλα με τις εν λόγω εργασίες θα γίνει και η απαραίτητη τοποθέτηση πινακίδων οδικής 

σήμανσης, η οποία και θα σημάνει την έναρξη εφαρμογής των νέων κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων.  

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σε δήλωσή του για την έναρξη των εργασιών 

σημείωσε: «Όπως έχουμε πει και κατά το παρελθόν, στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα για 

τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Άμφισσας, για να φτάσουμε σήμερα στο 

τελευταίο στάδιο πριν την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περάσαμε μέσα από 

μία μακρά και απαιτητική διαδικασία. Η αρχή των εργασιών συνεπάγεται στην πράξη τη 

μετάβαση στην επόμενη ημέρα για την πόλη, μιας και μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες 

παρεμβάσεις που θα λάβουν χώρα σε αυτή, η οποία και θα διορθώσει πολλά από τα κακώς 

κείμενα της καθημερινότητας. Θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση, έντυπα και ηλεκτρονικά για 

τη έναρξη της εφαρμογής των μέτρων, μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες. 

Υποσχεθήκαμε ότι η Άμφισσα θα αλλάξει προς το καλύτερο και η υπόσχεσή μας γίνεται 

πράξη»!  

 


