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ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
 

ΣΙΜΕ ΣΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΩΣΑ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ  
ΑΠΟ Ε.Ο.Ο.Α.  

 
Στισ 26 Ιανουαρίου 2019, ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ τακτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ των 
μελϊν τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Ορειβαςίασ Αναρρίχθςθσ, θ οποία διεξιχκθ ςτθν 
Ακινα, ςτο Ξενοδοχείο «Τιτάνια», ςε λαμπρι τελετι, απονεμικθκε τιμι ςτον 
Διμαρχο Δίου – Ολφμπου, Κϊςτα Δθμόπουλο, «για τθν προςφορά του ςτθν 
ορειβαςία και αναρρίχθςθ ςτον Πλυμπο». 
 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Ε.Ο.Ο.Α. Δθμιτρθσ Γεωργοφλθσ ςτο χαιρετιςμό του, εξιρε το ζργο 
του Δθμάρχου Κϊςτα Δθμόπουλου και τθσ δθμοτικισ αρχισ, που ζχει ςυντελεςκεί, 
για τθν ανάπτυξθ τθσ ορειβαςίασ ςτθν περιοχι. 
 
Ο Διμαρχοσ, με τθ ςειρά του, ευχαρίςτθςε τον Ρρόεδρο τθσ Ε.Ο.Ο.Α. για τθν τιμι, 
και επεςιμανε ότι ςτο πρόςωπό του τιμάται ο Διμοσ Δίου – Ολφμπου, για μια 
ςειρά ζργων και δράςεων, που υλοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του, 
αναβακμίηοντασ τισ υποδομζσ και κακιςτϊντασ το βουνό πιο επιςκζψιμο. 
Ειδικότερα ανζφερε ότι, επί των θμερϊν του: 
 
- Αςφαλτοςτρϊκθκε το τελευταίο τμιμα του δρόμου προσ τα Ρριόνια 
- Ανακαταςκευάςτθκαν οκτϊ γζφυρεσ του Ενιπζα 
- Κακιερϊκθκαν, ςε ςυνεργαςία με το ΚΤΕΛ, δρομολόγια λεωφορείων προσ τα  
 Ρριόνια τουσ κερινοφσ μινεσ 
- Τοποκετικθκαν αναμεταδότεσ VHF ςτθν ανατολικι πλευρά του Ολφμπου 

για λόγουσ πολιτικισ προςταςίασ, που καλφπτουν πλζον το 90 % τθσ 
πλευράσ αυτισ 

- Τοποκετικθκαν δεξαμενζσ δαςοπυρόςβεςθσ ςτα καταφφγια «Σπιλιοσ 
Αγαπθτόσ» και «Ρετρόςτρουγκα» 

- Λειτοφργθςε το Information Desk ςτο Λιτόχωρο 
- Σχεδιάςτθκε και τυπϊκθκε τουριςτικι αφίςα με τα καταφφγια του Ολφμπου 
- Επανεκδόκθκε δίγλωςςο το λεφκωμα «Ο Πλυμποσ του Boissonnas» 
- Τυπϊκθκε τουριςτικόσ χάρτθσ ςε ςυνεργαςία με τισ εκδόςεισ «Ανάβαςθ» 
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- Γυρίςτθκε ςποτ τουριςτικισ προβολισ, που είναι ζτοιμο για να αναρτθκεί 
ςτθν τουριςτικι πλατφόρμα του Ε.Ο.Τ. 

- Οργανϊκθκαν εκδθλϊςεισ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Ο.Ο.Α. και άλλουσ 
φορείσ, με πρϊτθ προβολι αρχειακοφ υλικοφ για τον Δθμιτρθ Μπουντόλα 
και τον Χριςτο Κάκαλο 

- Υποςτθρίχκθκαν οι αγϊνεσ ορεινοφ τρεξίματοσ 
 
Τθν τιμθτικι πλακζτα απζνειμε ςτον Διμαρχο ο Υφυπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
Γιάννθσ Τςιρϊνθσ. 
 
Στθν εκδιλωςθ τιμικθκαν επίςθσ, για τθν προςφορά τουσ ςτθν ορειβαςία, οι 
Διμαρχοι Δεςκάτθσ, Δθμιτρθσ Καραςτζργιοσ, Καλυμνίων Γιάννθσ Γαλουηισ, Νότιασ 
Κυνουρίασ, Χαράλαμποσ Λυςίκατοσ, ο Ρρόεδροσ τθσ Ολυμπιακισ Επιτροπισ 
Ιςίδωροσ Κοφβελοσ, ο πρϊθν Γ.Γ. Ακλθτιςμοφ και Διμαρχοσ Χανίων Κυριάκοσ 
Βιρβιδάκθσ και άλλοι. 

 

 

Λιτότωρο, 28 Ιανοσαρίοσ 2019 
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