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∆ωρεά…ζωής!

Ο ∆ήµος Λαµιέων δώρισε µια κλίνη ΜΕΘ 
στο νοσοκοµείο Λαµίας.
Στη µάχη κατά του κορωνοϊού ο δήµος 
Λαµιέων, καθώς µετά από σχετική εισήγηση 
του δηµάρχου Θύµιου Καραϊσκου η οποία 
έγινε οµόφωνα αποδεκτή από το δηµοτικό 
συµβούλιο,παρέδωσε  µια κλίνη Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας,ενισχύοντας το νοσοκοµείο 
Λαµίας στην κρίσιµη µάχη κατά του «αόρατου» 
εχθρού.Ο δήµαρχος έκανε λόγο για την ελάχιστη 
και παράλληλα αυτονόητη συνεισφορά προς τους 
υγειονοµικούς για να αντιµετωπιστούν µε 
αποτελεσµατικότερο και ασφαλέστερο τρόπο τα 
κρούσµατα COVID-19.

.02
Στήριξη των επαγγελματιών και των 
επιχειρήσεων που πλήττονται 
από την πανδημία.

Νέα πρωτοβουλία του δηµάρχου Θύµιου 
Καραϊσκου και υπό τον συντονισµό του 
αρµόδιου αντιδηµάρχου Παναγιώτη 
Φώσκολου,λαµβάνοντας για δεύτερη φορά 
νέα µέτρα ελάφρυνσης για την ανακούφιση 
των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων 
που πλήττονται από την πανδηµία.Η 
δηµοτική αρχή µε αυτό τον τρόπο δείχνει 
την έµπρακτη στήριξη της στην τοπική 
οικονοµία που δοκιµάζεται από τα 
περιοριστικά µέτρα του κορωνοϊού. 

.03
Το 15188 είναι πλέον η «Γραμμή του ∆ημότη»

Έναν πενταψήφιο αριθµό,µια τηλεφωνική γραµµή στην οποία µπορούν 
πλέον να καλούν οι δηµότες για οποιοδήποτε θέµα,έθεσε σε λειτουργία ο 
δήµος Λαµιέων,διευκολύνοντας τις συναλλαγές τους αλλά και τις ανάγκες 

του,σε οποιεσδήποτε συνθήκες,µε την συνδροµή υπαλλήλων και 
εθελοντών.Η 24ωρη γραµµή επικοινωνίας στοχεύει στη γνωστοποίηση και 

επίλυση καθηµερινών ζητηµάτων των δηµοτών.

_Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ 

Το πρώτο βήµα για την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση 
προς την αναγνώριση των δικαιωµάτων των 
αστέγων,προχώρησε ο δήµος Λαµιέων µετά από εισήγηση 
του αντιδηµάρχου Παναγιώτη Στασινού,υποστηρίζοντας το 
βασικό δικαίωµα των ανθρώπων,που υφίστανται  διακρίσεις 
και στιγµατισµό λόγω της κατάστασης που 
αντιµετωπίζουν.Το φαινόµενο της αστεγίας πρέπει να 
αντιµετωπιστεί τόνισε η δηµοτική αρχή συµµετέχοντας στην 
πρωτοβουλία της ΚΕ∆Ε και της Γενικής Γραµµατείας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας 
του Υπουργείου Εργασίας. 

.04
Τη «Χάρτα 
∆ικαιωμάτων 
των Αστέγων» 
υπέγραψε ο 
∆ήμος 
Λαμιέων.

 Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής 
ανάπλασης του νοτιοδυτικού τμήματος 

Λαμίας από το πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης».

Το ποσό των 11.400.000 ευρώ για 
αστική ανάπλαση αλλάζει εντυπωσιακά 
την εικόνα του νοτιοδυτικού τµήµατος 
της Λαµίας,αναβαθµίζοντας συνολικά 

την περιοχή.Η πρόταση που 
υποβλήθηκε για χρηµατοδότηση στο 

πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» 
αντιµετωπίζει προβλήµατα ελλείψεων 

σε πεζοδρόµια και πεζοδιαδροµές, 
πλατείες και πράσινο διευκολύνοντας 
αφενός την πρόσβαση των κατοίκων 

του νοτιοδυτικού τµήµατος στις 
κεντρικές λειτουργίες της πόλης και 
βελτιώνοντας αφετέρου την ποιότητα 
ζωής τους.Επίσης µετασχηµατίζονται 
δύο κόµβοι υψηλού κυκλοφοριακού 

φορτίου, ο κόµβος Αθηνών – Κύπρου 
και ο κόµβος Φραντζή – Λεωφόρος 

Ελευθερίας, σε κυκλικούς.

«Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων» με χρηματοδότηση 

από το Πράσινο Ταμείο.

Ένα σηµαντικό βήµα για την προώθηση 
της ηλεκτροκίνησης στην πόλη της 

Λαµίας κάνει η δηµοτική 
αρχή,προχωρώντας στην χωροθέτηση 

δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων. 
Μετά την εκπόνηση της µελέτης και µε 
χρηµατοδότηση 59,520,00 ευρώ από 

το Πράσινο Ταµείο, ο ∆ήµος θα 
µπορεί να εγκαταστήσει σταθµούς 

επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων 
σε διάφορα σηµεία της επικράτειας 

του ∆ήµου, τόσο για τους κατοίκους, 
όσο και για τους επισκέπτες της 

περιοχής µε ηλεκτρικά οχήµατα.Ο 
δήµαρχος Λαµιέων τονίζει την ανάγκη 
εισόδου και διείσδυσης του δήµου  και 
της τοπικής κοινωνίας στην εποχή της 

ηλεκτροκίνησης,επιδιώκοντας τη 
βιώσιµη ανάπτυξη και την αναβάθµιση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

.05 .06

Ο ∆ήµος 
Λαµιέων µελετά 
την αντικατάσταση 
του στόλου οχηµάτων 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

του προγράµµατος 
«Αντώνης Τρίτσης».

Την προµήθεια ηλεκτρικών 
οχηµάτων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του δροµολογεί ο 

∆ήµος Λαµιέων επιχειρώντας να 
αλλάξει σταδιακά τα συµβατικά 

οχήµατα δεκαετιών. 

Για την αγορά αυτή 
ο ∆ήµος Λαµιεων 
υπέβαλλε αίτηµα 

ένταξης στο πρόγραµµα 
«Αντώνης Τρίτσης» µε 
χρηµατοδότηση ύψους 

2.592.560,78 ευρώ,στοχεύοντας 
στην αναβάθµιση των 

υπηρεσιών,διευρύνοντας το 
πράσινο περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα του δήµου.

«Από τη στιγµή που µας δίνεται η 
δυνατότητα να αντικαταστήσουµε 

τον στόλο των οχηµάτων µε 
όφελος την ενεργειακή 

εξοικονόµηση από τη χρήση 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, το 

κάνουµε» υπογράµµισε ο 
δήµαρχος Θύµιος Καραϊσκος.

.07  Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ηλεκτρικό

.08
Πιλοτική λειτουργία δυο πρότυπων αυτόνομων ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων στο 
δήμο Λαμιέων από το πρόγραμμα Fabulos.

Με στόχο την αυτοµατοποίηση των δηµόσιων 
συγκοινωνιών στο πλαίσιο του υφιστάµενου 
συστήµατος µεταφορών,τέθηκαν σε πιλοτική 
εφαρµογή 50 ηµερών στη Λαµία,δυο 
πρότυπα αυτόνοµα ηλεκτρικά mini bus χωρίς 
οδηγό,στο πλαίσιο της εφαρµογής του 
προγράµµατος Fabulos.Το παρών στη 
δοκιµαστική λειτουργία έδωσε µεταξύ άλλων 
ο Πρέσβης της Εσθονίας Priit Pallum,ενώ 
επισηµάνθηκε το µέλλον της µετακίνησης µε 
τις νέες τεχνολογίες.

.09

Σε τροχιά διεκδίκησης χρηματοδότησης και το 
μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης 
των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της 
∆ΕΥΑ Λαμίας.

.10
Ένα ζωτικό έργο υποδομής από τη ∆ΕΥΑ Λαμίας με τον σχεδιασμό και 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στη «λεκάνη» του Σπερχειού.

Νεά πνοή στους οικισµούς που βρίσκονται στην ευρύτερη «λεκάνη» του 
Σπερχειού δίνει η ∆ΕΥΑ Λαµίας,µε την υποβολή πρότασης 

χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού 
προϋπολογισµού 13.780.000,00 ευρώ για την 

κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.
Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής σηµασίας που 
υλοποιεί η δηµοτική αρχή,µε την άριστη διαχείριση των αστικών λυµάτων, 

που στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των µόνιµων 
κατοίκων.’’Στόχος µας είναι να µην µείνει κανένας οικισµός του δήµου 

χωρίς τα βασικά έργα υποδοµής’’,ανέφερε ο δήµαρχος Θύµιος 

Υποβλήθηκε πρόταση χρηµατοδότησης από το 
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» για έργα αγροτικής 
οδοποιίας,προϋπολογισµού 9.221.370,00 ευρώ ,του 
δήµου Λαµιέων και ∆ηµοτικών Ενοτήτων.Τα έργα θα 
βελτιώσουν σηµαντικά την προσπελασιµότητα των 
παραγωγών στις καλλιέργειες τους.’’ Με την κατασκευή 
των αγροτικών δρόµων στηρίζονται οι άνθρωποι της 
υπαίθρου και ενισχύεται η αγροτική οικονοµία’’,
τόνισε χαρακτηριστικά ο δήµαρχος Λαµιέων 
Θύµιος Καραϊσκος.

.11
Μελέτη 
κατασκευής 
αγροτικής 
οδοποιίας για 
την στήριξη 
της αγροτικής 
οικονομίας 
της περιοχής.

Τέλος στη λεηλασία της ΠΕΛ και πρώτη 
καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών.

Τη φύλαξη,προστασία και καθαρισµό 
των εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας 

Έκθεσης Λαµίας,ανέλαβε ο δήµος 
Λαµιέων για το επόµενο εξάµηνο,µετά 
τη ψήφιση σχετικής τροπολογίας στη 
Βουλή.Η δηµοτική αρχή µε αίσθηµα 

ευθύνης προστατεύει τον αναπτυξιακό 
πυλώνα της ευρύτερης 

περιοχής,αναµένοντας τις διαδικασίες 
από την Πολιτεία για περαιτέρω 

παρεµβάσεις

Ολοκληρώθηκαν τα έργα και 
παραδόθηκε προς χρήση η οδός 
Μακροπούλου

Μια από τις κεντρικότερες και 
ιστορικότερες οδικές αρτηρίες στη 
Λαµία,η οδός 
Μακροπούλου,παραδόθηκε σε χρήση 
καθώς σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα,εκτελέστηκαν και 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης.Η ανακατασκευή του 
δρόµου εντάσσεται στα πλαίσια της 
τεχνικής αναβάθµισης και 
κυκλοφοριακής αποσυµφόρησης προς 
όφελος των πολιτών.

.12 .13

Ιστορική στιγµή 
για την Πλατεία 
Πάρκου στη Λαµία 
καθώς µετά από 56 
ολόκληρα χρόνια ο 
ανδριάντας του «τσολιά» άλλαξε 
θέση,στο πλαίσιο της ανάπλασης 
που βρίσκεται προς ολοκλήρωση.

Σύµφωνα µε τη 
µελέτη,στη θέση του 

νέου «τσολιά» θα 
γίνει νησίδα πρασίνου 

και στο δάπεδο θα 
τοποθετηθούν επιδαπέδια 
φωτιστικά.Η µεταφορά του 
ανδριάντα έγινε µε απόλυτη 
επιτυχία ενώ αναµένεται και η 
ολοκλήρωση και των τελευταίων 
εργασιών προκειµένου να δοθεί 
προς χρήση.

.14 Μετά από μισό αιώνα ο θρυλικός «τσολιάς» μετακόμισε.

Η παρακολούθηση της λειτουργίας,ο επιχειρησιακός έλεγχος και η ενεργειακή 
διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,είναι οι βασικοί στόχοι της 
πρότασης χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» της ∆ΕΥΑ 
Λαµίας,εκσυχρονίζοντας τις υφιστάµενες υποδοµές.Το έργο συνολικού 
προϋπολογισµού 5.334.550,00 ευρώ εντάσσεται στην υλοποίηση των 
αναπτυξιακών έργων της ∆ΕΥΑΛ,µε προµήθεια και εγκατάσταση ευφυών 
συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας και φωτοβολταϊκού πάρκου,αξιοποιώντας τις 

.15
Σε χρήση δυο νέοι οικίσκοι για τους αθλητές 
των σωματείων όσο και για τους δημότες στο 
γήπεδο της «Καμαρίτσας»

Ένα πάγιο αίτηµα ικανοποιήθηκε από την 
δηµοτική αρχή,τοποθετώντας στο χώρο του 
υπαίθριου πάρκινγκ του γηπέδου της 
«Καµαρίτσας»,δυο νέους οικίσκους που θα 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των αθλητών των 
σωµατείων όσο και των δηµοτών.Ο πρώτος 
οικίσκος θα χρησιµοποιείται ως τουαλέτα µε 
µέριµνα και για ΑΜΕΑ και ο δεύτερος για 
τους υπαλλήλους-φύλακες του δήµου.

.16
Οι «Αμφικτυονίες» εργαλείο ανάπτυξης για 
την αυτοδιοίκηση

Τους υψηλούς στόχους της διαδηµοτικής 
συνεργασίας πέντε δήµων που θα 
αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης της 
αυτοδιοίκησης,σφραγίζει ο αναπτυξιακός 
οργανισµός «Αµφικτυονίες Α.Ε» που 
συγκροτήθηκε σε σώµα. Με πρόεδρο τον 
δήµαρχο Λαµιέων Θύµιο Καραϊσκο το νέο 
διοικητικό συµβούλιο του αναπτυξιακού 
οργανισµού µε την επωνυµία 
«Αµφικτυονίες-Αναπτυξιακός Οργανισµός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυµη Εταιρία» 
το σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο των 
δήµων παίρνει σάρκα και οστά προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου.

.17
Έγκριση και δημιουργία Τουριστικής Χάρτας με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του,ο ∆ήµος Λαµιέων µετά από οµόφωνη 
απόφαση του ∆.Σ και την σχετική εισήγηση της αντιδηµάρχου 

Πολιτισµού-Τουρισµού Αµαλίας Ποντίκα ,αποκτά Τουριστική Χάρτα µε τη 
σύµφωνη γνώµη του ΕΟΤ,αξιοποιώντας τα τουριστικά χαρακτηριστικά της 

πόλης και της ευρύτερης περιοχής.Η συνεργασία και η παροχή 
τεχνογνωσίας του ΕΟΤ θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση του 

τουριστικού σχεδιασµού.

Με την συµµετοχή των δηµοτών και µε περισσότερες από 
160 προτάσεις που υποβλήθηκαν διαδικτυακά,ο ∆ήµος 
Λαµιέων αναδεικνύει τις δικές τους αγαπηµένες 
διαδροµές,βάζοντας στον χάρτη της καθηµερινότητας 
τους έναν νέο τρόπο µετακινήσεων.Η διαδροµή που 
συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στο 
βόρειο τµήµα της πόλης µήκους περίπου 1,4 χλµ και την 
άνοιξη αναµένεται να αποδοθεί στους δηµότες.

.18
Οι αγαπημένες 
διαδρομές των 
δημοτών 
γίνονται 
πραγματικότητα

 Στην τελική φάση η λειτουργία του 
Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας 
Λαμίας
Με την συµπλήρωση της επετείου 
200 ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση,τίθεται σε λειτουργία το 
Μουσείο Νεότερης Ελληνικής 
Ιστορίας,αναδεικνύοντας την τοπική 
ιστορία της Ρούµελης.Η σύµπραξη του 
∆ήµου Λαµιέων,της Περιφέρειας 
Στερεάς και της ∆ηµοτικης 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Λαµιέων,βάζει τα θεµέλια για την 
αξιοποίηση και προβολή του 
πολιτισµικού κεφαλαίου της περιοχής.

.19

Η «Ευτυχία,όταν 
µοιράζεται… 
διπλασιάζεται» 
Τα Κέντρα 
∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης 
Παιδιών του ∆ήµου 
Λαµιέων µε την Υποστήριξη 
του Γραφείου Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Europe Direct  
παρουσίασαν την «Πόλη της 
Ευτυχίας».
Υλοποιώντας το πρόγραµµα 
σπουδών των Κέντρων 
∆ηµιουργικής απασχόλησης 
παιδιών του ∆ήµου Λαµιέων, το 
παιδαγωγικό προσωπικό 
προετοίµασε και πραγµατοποίησε 

µία κοινή 
Χριστουγεννιάτικη 
παράσταση 
βασισµένη στο 

Μουσικό παραµύθι 
της Αλεξάνδρας 

Μέριανου «Η Ευτυχία 
όταν µοιράζεται 

διπλασιάζεται» µε τη συµµετοχή 
όλων των παιδιών που φοιτούν 
στις δοµές. Παιδιά και 
παιδαγωγοί µοιράστηκαν ιδέες 
και εργάστηκαν µε όρεξη και 
αγάπη για το τελικό αποτέλεσµα 
κατά την περίοδο λειτουργίας των 
Κ∆ΑΠ.

.21Λαμία: Η Πόλη της Ευτυχίας είναι στο κέντρο της πόλης μας...

Η Λαμία «έκλεψε τα βλέμματα» 
πανελλαδικά και «έβαλε» τα γιορτινά 
της με φωταγώγηση του στολισμού για 
τα Χριστούγεννα.
Εντυπωσίασε πανελλαδικά η 
χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση της 
Λαµίας,ξεφεύγοντας από τα στενά 
όρια της πόλης,στέλνοντας µηνύµατα 
αισιοδοξίας και 
ζωής.Χριστουγεννιάτικες 
µπάλες,φωτεινές 
εγκαταστάσεις,λαµπερές περιοχές και 
γειτονιές,έκαναν την Φθιωτική 
πρωτεύουσα πρωταγωνίστρια των 
γιορτών σε µια δύσκολη εποχή.

.20

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://lamia.gr/roi-eidiseon/dorea-mias-klinis-meth-sto-nosokomeio-lamias-apo-dimo-lamieon
https://lamia.gr/roi-eidiseon/nea-metra-stirixis-toy-dimoy-lamieon-gia-emporoysepaggelmatiesepiheiriseis
https://www.youtube.com/watch?v=bsPWXJKCEPE
https://lamia.gr/roi-eidiseon/proti-katagrafi-tis-katastasis-stis-egkatastaseis-tis-pel
https://lamia.gr/roi-eidiseon/parohi-symfonis-gnomis-toy-eot-gia-tin-toyristiki-harta
https://lamia.gr/roi-eidiseon/omorfainoyme-tis-agapimenes-diadromes-ton-dimoton-mas-kanoyme-tis-epithymies-toys
https://lamia.gr/roi-eidiseon/dimos-lamieonhristoygenna-2020i-poli-bazei-ta-giortina-tis
https://www.youtube.com/watch?v=y_qqIDWeSbU&feature=emb_logo&ab_channel=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%AD%CF%89%CE%BD_MunicipalityofLamia



