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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες συντήρησης στο Κλειστό Γυμναστήριο της Άμφισσας 

(Χρηστολιάς Καμπεράκης) 

Π. Ταγκαλής: «Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών στο Δήμο Δελφών συνεχίζεται» 

 

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο «Χρηστολιάς Καμπεράκης» στην 

Άμφισσα, μέσω των οποίων έγινε σημαντική αποκατάσταση φθορών, καθιστώντας το 

περισσότερο λειτουργικό τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές.  

Πιο συγκεκριμένα και βάσει της μελέτης του έργου, έγινε επισκευή σε τμήμα του 

αγωνιστικού χώρου (παρκέ) που είχε αποξηλωθεί, ενώ στα αποδυτήρια και τους 

βοηθητικούς χώρους πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση πλακιδίων και επισκευή φθορών 

των τοίχων. Επίσης, στις εξωτερικές όψεις αντικαταστάθηκαν τα υαλοστάσια που 

παρουσίαζαν ζημιές, τοποθετήθηκαν σχάρες προστασίας στη βόρεια πλευρά του κτιρίου για 

την αποφυγή μελλοντικών καταστροφών, αντικαταστάθηκαν τα φθαρμένα τμήματα 

υδρορροών με νέα και συμπληρωθήκαν τα τμήματα αυτών όπου δεν υπάρχουν. 

Ακόμα, έγινε αντικατάσταση των φθαρμένων πορτών, των ντουλαπιών του διαδρόμου και 

των αποδυτηρίων. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις επισκευής 

και στο χώρο του κυλικείου, καθώς και σε διάφορους άλλους χώρους, εσωτερικά και 

εξωτερικά του κτηρίου, που είχαν υποστεί φθορές (καπάκια στα φρεάτια, αντικατάσταση 

φθαρμένων πλακιδίων και εξωτερικών τσιμεντοπλακών). Τέλος, έγινε επισκευή της 

υδραυλικής εγκατάστασης στα wc του ορόφου, καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ειδών 

υγιεινής όπου απαιτήθηκε.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 36.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του προήλθε από τις 

μισθώσεις μεταλλευτικών και ήταν ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών 

για το 2022.  

Να θυμίσουμε ότι ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, κ. Νικόλαος Λουπάκος, με 

αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, είχε σημειώσει μεταξύ άλλων: «Το κλειστό 

γυμναστήριο της Άμφισσας έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των φθορών του χρόνου, 

αλλά και εκείνα που προέρχονται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Με τη συγκεκριμένη 

εργολαβία γίνεται μία «γενναία» αποκατάσταση ζημιών, μέσω της οποίας θα αλλάξει προς 

το καλύτερο η εικόνα του. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος της συνολικότερης 

φροντίδας που έχει επιδείξει η παρούσα δημοτική αρχή για τη βελτίωση των αθλητικών 

υποδομών».  


