
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
 

M
A
ΪΟ

Σ 
- 
ΙΟ

Υ
Ν
ΙΟ

Σ 
20

22

.13
Νέες υπηρεσίες 
στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό 
του ∆ήµου 
Λαµιέων

.10
Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα σε κάτοικους και επισκέπτες 
Το επόµενο βήµα της ∆ηµοτικής αρχής στην ηλεκτρική εποχή

«Ξέγνοιαστες» βόλτες µε 45 ηλεκτρικά ποδήλατα θα έχουν 
ευκαιρία να απολαµβάνουν το επόµενο διάστηµα κάτοικοι και 

επισκέπτες µετά τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου Λαµιέων 
ολοκληρωµένου συστήµατος αξιοποίησης της βιώσιµης 

κινητικότητας. Τέσσερα σηµεία φόρτισης σε επιλεγµένα σηµεία 
της πόλης θα «επαναπροσδιορίσουν» την µικροκινητικότητα 

στον αστικό ιστό µε κυριότερα χαρακτηριστικά τη µείωση του 
κυκλοφοριακού φόρτου, το µηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
και τη νέα ηλεκτρική εποχή που εισέρχεται ο ∆ήµος Λαµιέων.     

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Με το «πόδι» στο «γκάζι» από την 
περσινή επιτυχηµένη διοργάνωση του 
Rally Acropolis που ικανοποίησε σε 
απόλυτο βαθµό την Παγκόσµια 
Οµοσπονδία αλλά και τους φίλους 
του µηχανοκίνητου αθλητισµού, η 
Λαµία αποτελεί για δεύτερη συνεχή 

χρονιά τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Εθνικού µας αγώνα 
φιλοξενώντας το Service Park στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης. 
Στην ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε και φέτος στο Ολυµπιακό 
Στάδιο παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισµού Λευτέρη Αυγενάκη η 
Λαµία «επανεξελέγη» η πόλη – οικοδέσποινα  του Service Park για το 
τριήµερο 8-11 Σεπτεµβρίου µε το ∆ήµαρχο Λαµιέων Θύµιο Καραΐσκο 
να δηλώνει προσωπικά ο ίδιος αλλά και όλη η Φθιωτική πρωτεύουσα 
πανέτοιµοι για την φιλοξενία του αγώνα.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Μια νοµική αλλά κυριότερα αυτοδιοικητική, κοινωνική 
και ηθική «νίκη» αποτελεί η απόφαση του Συµβουλίου 
της Επικρατείας να κρίνει άκυρη την χωροθέτηση, 
κατασκευή και λειτουργία της ∆οµής Προσφύγων 
στις Θερµοπύλες, βάζοντας «φρένο» στην 
επιχειρούµενη επέκταση της µε σταδιακή 
αποµάκρυνση της. Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος 
Καραΐσκος συντασσόµενος µε τους ιστορικούς, 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους  που 
«εξέπεµπαν» διαχρονικά οι Θερµοπύλες ακολούθησε 
τη νοµική οδό απέναντι στις προθέσεις του αρµόδιου 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
δικαιώθηκε πανηγυρικά.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
    

.02
Η «απόλυτη» 
δικαίωση του 
∆ήµου 
Λαµιέων στην 
επέκταση της 
∆οµής 
προσφύγων 
στις 
Θερµοπύλες 
– "Όχι" του 
ΣτΕ µε 
ακυρωτική 
απόφαση

.07  

.05
Άρδευση της γης µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα 
που θα ανακουφίσουν τους αγρότες της περιοχής 

Σε µια πρωτοποριακή άρδευση των χωραφιών µε σηµαντική 
µείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες στοχεύει ο 
∆ήµος Λαµιέων µε την επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τη 

νέα µονάδα που κατασκευάζεται από τη ∆ΕΥΑΛ και την 
επαναχρησιµοποίηση τους  για βασικές αγροτικές καλλιέργειες 
συνολικής έκτασης 14.000 χιλιάδων στρεµµάτων. Πρόκειται για 
αγροκτήµατα των περιοχών Μεγάλης Βρύσης – Ροδίτσας – 
Αυλακίου τα οποία θα ποτίζονται κατά την διάρκεια της 
αρδευτικής περιόδου επιλύοντας προβλήµατα δεκαετιών.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.06

.01
Στη Λαµία και φέτος το Rally 
Acropolis - Στην Πανελλήνια 
Έκθεση το επίκεντρο του «Ράλι 
των Θεών» µε το Service Park 

.04
Σε πλήρη εξέλιξη η αστική 
ανάπλαση του νοτιοδυτικού 
τµήµατος της Λαµίας  

∆ίκτυο πεζοδιαδροµών, 
ποδηλατόδροµων, κυκλικών 
κόµβων και χώρων πρασίνου 
περιλαµβάνει το ολοκληρωµένο 
σχέδιο αστικής ανάπλασης του 
νοτιοδυτικού τµήµατος της 
Λαµίας µε τις εργασίες να 
έχουν ήδη ξεκινήσει και που 
αναµένεται το επόµενο διάστηµα 
να προσδώσουν νέα αστική και 
περιβαλλοντική όψη. Στις οδούς 
Αθηνών - Κύπρου και Καλυβίων 
συντελείται µια ολιστική 
παρέµβαση που θα αλλάξει 
ριζικά την εικόνα της Νότιας 
Λαµίας δηµιουργώντας νέα 
πεζοδιαδροµές µε την υπόλοιπη 
πόλη. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Σε µια ακόµα κρίσιµη αντιπυρική περίοδο ο ∆ήµος Λαµιέων 
ενισχύοντας το αίσθηµα της πρόληψης αλλά και της άµεσης 
καταστολής πυρκαγιών στα καταπράσινα τοπία της Οίτης, παρέδωσε 
κτιριακές εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση και στέγαση 
Πυροσβεστικού Κλιµακίου στην Παύλιανη. Με αυτό τον τρόπο οι 
δυνάµεις πυρόσβεσης που εδρεύουν στην «καρδιά» του φυσικού 
περιβάλλοντος θα ανταποκρίνονται σε άµεσο χρόνο σε τυχόν 
περιστατικά προστατεύοντας ζωές αλλά και τον απέραντο δασικό 
πλούτο.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Σε αίθουσα «Λάµπρος Παπαδήµας» µετονοµάστηκε η 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Λαµιέων.

 

Το όνοµα του πρώην ∆ηµάρχου και πρώην Υπουργού 
Λάµπρου Παπαδήµα δόθηκε µετά από οµόφωνη 
απόφαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Λαµιέων επί της οδού Αινιάνων, σε 
ένδειξη αναγνώρισης του έργου και της τεράστιας 
προσφοράς του Λαµιώτη αυτοδιοικητικού και πολιτικού 
άνδρα. Η πρόταση του ∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου 
Καραΐσκου για µετονοµασία της αίθουσας σε 
«Λάµπρος Παπαδήµας» έτυχε καθολικής αποδοχής και 
αποτελεί ελάχιστο φόρο τιµής για το µεταρρυθµιστικό 
έργο του εκλιπόντα στην αυτοδιοίκηση. Ο Λάµπρος 
Παπαδήµας εξελέγη τρεις φορές ∆ήµαρχος Λαµιέων 
ενώ υπηρέτησε την κεντρική πολιτική σκηνή ως 
Υφυπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Υγείας, 
αφήνοντας ως παρακαταθήκη το πλούσιο έργο του.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.03

Παράδοση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση 
εποχικού Πυροσβεστικού Κλιµακίου στην Παύλιανη 

Αναβαθµίζοντας  τις παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας αλλά και 
πυρόσβεσης ιδιαίτερα  κατά τους «κρίσιµους» καλοκαιρινούς µήνες, 
ο ∆ήµος Λαµιέων προχώρησε στην προµήθεια νέων οχηµάτων, µε 
ένα απορριµµατοφόρο τελευταίας τεχνολογίας και µια υδροφόρα µε 
αποκλειστική καύση φυσικού αερίου. Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων τόνισε 
χαρακτηριστικά πως ο σεβασµός στον πολίτη για µια καθαρή, 
λειτουργική και ασφαλή πόλη παραµένει ακλόνητη και 
αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητα της ∆ηµοτική Αρχής µε στόχο την 
βελτίωση της καθηµερινότητας του.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.08
Στη διάθεση των δηµοτών ο Λόφος Μιχαήλ και Γαβριήλ – 

Τόπος ευεξίας και περιπάτου σε ένα «ανανεωµένο» και 
πανέµορφο αλσύλλιο 

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να αποκτήσουν οι 
δηµότες της Λαµίας µια ακόµα ανάσα δροσιάς, ξεκούρασης 
και αναψυχής µε την πλήρη αναµόρφωση του Λόφου Μιχαήλ 
και Γαβριήλ  που υλοποίησε µε σχέδιο και µεράκι η ∆ηµοτική 
Αρχή. Το περιβαλλοντικό «στολίδι» µέσα στον αστικό ιστό της 
πόλης «διευρύνει» τις επιλογές των πολιτών για ένα ακόµα 
σηµείο περιπάτου και ψυχικής ανάτασης σε ένα από τα 

οµορφότερα αλσύλλια που διαθέτει η Φθιωτική πρωτεύουσα.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

«Περιβαλλοντικό µνηµόνιο» 
υπέγραψαν ο ∆ήµαρχος Λαµιέων 
και ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου 
Λαµίας για την αξιοποίηση χώρου 
πρασίνου και αναψυχής µέσα στο 
κέντρο της πόλης και 
συγκεκριµένα επί της οδού 
Όθωνος. Θύµιος Καραΐσκος και 
Ανδρέας Κολοκυθάς 
επιβεβαίωσαν την άριστη 
συνεργασία που έχουν µε την 
υπογραφή του σχετικού 
µνηµονίου, για την παραχώρηση 
του πάρκου, ιδιοκτησίας 
Νοσοκοµείου Λαµίας, στη 
∆ηµοτική Αρχή ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα φιλόξενο και 
καλαίσθητο πάρκο πρασίνου και 
αναψυχής µε ανταποδοτικές 
υπηρεσίες από το ∆ήµο στον 
εξωτερικό χώρο του 
Νοσοκοµείου.

 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.09 Πάρκο πρασίνου και αναψυχής στο κέντρο της 
Λαµίας  - Ο «κρυµµένος» πνεύµονας πρασίνου στην 
οδό Όθωνος.

Στη διάθεση των αθλητικών σωµατείων αλλά και των 
δηµοτών είναι πλέον το πλήρως ανακαινισµένο γήπεδο 
των Καλυβίων στη νότια πλευρά της πόλης, καθώς 
αναµορφώθηκε πλήρως σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
προδιαγραφές. Ο αθλητικός χώρος µε την ονοµασία 
«Αλέκος Παπαγεωργίου» αποτελεί ένα ακόµα δείγµα της 
∆ηµοτικής Αρχής για ισόρροπη ανάπτυξη και στήριξη του 
αθλητισµού σε όλα τα σηµεία της πόλης, δίνοντας µια 
ακόµα διέξοδο στα αθλητικά σωµατεία και τους πολίτες.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

.11 Παράδοση προς χρήση του γηπέδου των Καλυβίων 
«Αλέκος Παπαγεωργίου»

Στον συνεχώς εξελισσόµενο ψηφιακό τοµέα της 
σύγχρονης εποχής ο ∆ήµος Λαµιέων συνεχίζει 
να πρωταγωνιστεί, ανταποκρινόµενος στην 
ψηφιακή µετάβαση που υλοποιείται µε στρατηγικό 
σχεδιασµό καλύπτοντας καθηµερινά ολοένα και 
περισσότερες ανάγκες των δηµοτών για 
ψηφιακές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο 
ενεργοποιήθηκαν  τέσσερις ακόµα θυρίδες gov.gr 
µε τρεις πρόσθετες λειτουργίες µέσω του 
διαδικτύου, που απλοποιούν στο έπακρο τις 
διαδικασίες χωρίς την φυσική παρουσία των 
πολιτών. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Ενίσχυση του στόλου καθαριότητας και πυρόσβεσης 
µε την παραλαβή νέου οχήµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων και υδροφόρας µε φυσικό αέριο

.12
∆υο ακόµα γήπεδα 5Χ5 στη διάθεση των δηµοτών στη 

συνοικία του Παγκρατίου και την Κοινότητα  Καλαµακίου

Τα δυο αθλητικά ποδοσφαιρικά «στολίδια» γηπέδων 5Χ5, 
πλήρως αναβαθµισµένα και εκσυγχρονισµένα είναι πλέον στη 
διάθεση των δηµοτών, καλύπτοντας τις ανάγκες της νεολαίας 

και όχι µόνο για σωµατική άσκηση και δραστηριότητα. 
Συγκεκριµένα στη συνοικία του Παγκρατίου και στην Κοινότητα 
Καλαµακίου αντικαταστάθηκαν πλήρως οι πλαστικοί χλοοτάπητες 

µε νέους, τοποθετήθηκε περίφραξη και φωτισµός και 
παραδόθηκαν πλήρως λειτουργικά στους πολίτες.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.17
Φινάλε της 
χρονιάς για 
τα Εικαστικά 
Εργαστήρια 
του ∆ήµου 
Λαµιέων και 
υποσχέσεις  
για µια 
«νέα» πιο 
δηµιουργική 
σαιζόν

.14
Μια «πρόγευση» αυτοδιοίκησης από µαθητές του 3ου 
∆ηµοτικού Σχολείου που «συνεδρίασαν» στην αίθουσα 

«Λάµπρος Παπαδήµας»

Το αυτοδιοικητικό τους «στίγµα» µε έντονο το ενδιαφέρον 
τους για τα κοινά έδειξαν από πολύ νωρίς µαθητές της 6ης 
τάξης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λαµίας που βρέθηκαν στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Λάµπρος Παπαδήµας» έχοντας µια 

πρώτη επαφή και εµπειρία µε τη διαδικασία των συνεδριάσεων. 
Τους µαθητές υποδέχθηκε ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος 
Καραΐσκος και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Γιώργος Κυροδήµος σε µια «εικονική» αλλά συνάµα πολλά 
υποσχόµενη συνεδρίαση για εκκολαπτόµενους αυτοδιοικητικούς 

«άρχοντες» τα επόµενα έτη.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Με την παρουσία της «θρυλικής» Ολυµπιονίκη Νίκης 
Μπακογιάννη και τη συµµετοχή δεκάδων αθλητών από τη 
Λαµία και ολόκληρη την Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν για 
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά και µε απόλυτη αγωνιστική και 
οργανωτική επιτυχία οι αγώνες στίβου «Νίκη 
Μπακογιάννη» στο Στάδιο Καµαρίτσας. Φανερά 
συγκινηµένη η Νίκη Μπακογιάννη για την τιµητική αθλητική 
διοργάνωση που φέρει το όνοµα της είχε εγκάρδια 
συνοµιλία µε το ∆ήµαρχο Λαµιέων Θύµιο Καραΐσκο για 
τις υποδοµές και τις προοπτικές που ανοίγονται για τους 
αθλητές του στίβου ανανεώνοντας το αθλητικό ραντεβού 
για την επόµενη σεζόν µε τη διεξαγωγή για 3η 
συνεχόµενη χρονιά των αγώνων στίβου «Νίκη 
Μπακογιάννη».    

.15 Με επιτυχία και πολλές συµµετοχές αλλά και 
«Λαµιώτικες πρωτιές» διεξήχθησαν για 2η συνεχή 
χρονιά οι αγώνες στίβου «Νίκη Μπακογιάννη»

Το χειροκρότηµα όλων απέσπασε η 
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τη χρονιά που 
έληξε για τα Εικαστικά Εργαστήρια του ∆ήµου 
Λαµιέων ανεβάζοντας τον «δηµιουργικό πήχη» για 
τη νέα εκπαιδευτική χρονιά. Το «καλλιτεχνικό στέκι» 
που στήθηκε στα σκαλάκια της Πλατείας Λαού 
αφορούσε την προβολή της ετήσιας έκθεσης των 
µαθητών, αποκαλύπτοντας ένα καµβά αστείρευτης 
έµπνευσης, και ιδιαίτερων δεξιοτήτων καθηγητών 
και σπουδαστών σε όλα τα καλλιτεχνικά τµήµατα. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.16
«Γίνε εσύ η αλλαγή για τον πλανήτη σου» - Με επιτυχία 

πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εβδοµάδα 
Περιβάλλοντος

Εκπαιδευτικά παιχνίδια από τα Κέντρα ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών µε θέµατα την ανακύκλωση και το 
περιβάλλον, την πεζοπορία στη µαγευτική Παύλιανη µε τη 
συµµετοχή του Χιονοδροµικού και Ορειβατικού Συλλόγου 
Λαµίας καθώς και άλλων δράσεων, ο ∆ήµος Λαµιέων µε 

σύνθηµα «Γίνε Εσύ η αλλαγή για τον πλανήτη σου» γιόρτασε 
µε µεγάλη επιτυχία την Εβδοµάδα Περιβάλλοντος. 
Ενεργοποιώντας όλες τις «δυνάµεις», µε όλους του 

συνεργαζόµενους φορείς, εστάλη το ηχηρό µήνυµα για µια 
οριστική µετάβαση στην περιβαλλοντική προστασία και την 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος χωρίς επιπτώσεις 

στη ζωή µας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://lamia.gr/roi-eidiseon/paroysiasi-eko-rally-acropolis-2022-sto-epikentro-kai-fetos-i-lamia-me-service-park
https://lamia.gr/roi-eidiseon/dikaiosi-toy-dimoy-lamieon-apo-tin-olomeleia-toy-symboylioy-tis-epikrateias-sto-thema
https://lamia.gr/roi-eidiseon/onomatodosia-aithoysas-synedriaseon-toy-dimotikoy-symboylioy-lamieon-se-aithoysa
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