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Αλλάζει «όψη» η Αλαμάνα 200 
χρόνια μετά | Ανακατασκευάζεται η 
ιστορική γέφυρα και δημιουργείται 
Κτίριο Ιστορικής Ενημέρωσης

Πέντε εκατοµµύρια ευρώ για ένα σηµαντικό έργο από το ∆ήµο Λαµιέων που θα 
αναδείξει τον ιστορικό τόπο της Αλαµάνας και θα τον συνδέσει µελλοντικά µε 
Θερµοπύλες και Γοργοπόταµο, ώστε να πάρει σάρκα και οστά το ιστορικό τρίγωνο 
Θερµοπύλες, Αλαµάνα, Γοργοπόταµος, που αποτελεί κοµβικό σηµείο διαχρονικής 
συνάντησης αγώνων των Ελλήνων κατά την εξέλιξη των αιώνων. Ο ∆ήµος Λαµιέων 
συµµετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις των 200 ετών από την Επανάσταση του 
1821, µε την ανακατασκευή της ιστορικής γέφυρας της Αλαµάνας και τη δηµιουργία 
Κτιρίου Ιστορικής Ενηµέρωσης Αλαµάνας.

 Η καθημερινή εξυπηρέτηση  του ∆ημότη μέσα από 
τη γραμμή 15188

Απρόσκοπτα και µε πιο έντονους ρυθµούς συνεχίζεται η επίλυση 
των καθηµερινών αιτηµάτων των δηµοτών από την στιγµή που ο 
∆ήµος Λαµιέων ενεργοποίησε την Γραµµή του ∆ηµότη στο 
πενταψήφιο νούµερο 15188.Οι κλήσεις αφορούν ζητήµατα 
απόκτησης εγγράφων και πιστοποιητικών, εργασιών καθαριότητας 
και πρασίνου, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισµού καθώς και άλλα 
ζητήµατα καθηµερινότητας.Η αµφίδροµη αυτή επικοινωνία 
προσφέρει καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 
αιτηµάτων χωρίς καθυστερήσεις στην  υλοποίηση τους 
εξυπηρετώντας τον πολίτη σε ρεαλιστικό χρόνο.
Το σύνολο των αιτηµάτων που διεκπεραιώθηκαν προσεγγίζει
 τις 3.500 σε διάστηµα τεσσάρων µηνών αποτυπώνοντας την 
χρηστικότητα και  αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας που απολαµβάνουν οι δηµότες. 
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Η Λαμία αναδεικνύεται σε πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό
Το Σύμφωνο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής

Ένα ευφυές µοντέλο για την παρακολούθηση του στόλου 
απορριµµατοφόρων,εξοικονόµησης καυσίµων και 
βελτιστοποίησης της  αποκοµιδής των απορριµµάτων 
πρόκειται να αναπτύξει ο δήµος Λαµιέων σε 
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.Ένα 
πρωτότυπο ερευνητικό έργο µέσω ενός καινοτόµου 
συστήµατος τηλεµατικής παρακολούθησης και 
διαχείρισης των οχηµάτων µε οικονοµία κλίµακας µε 
κυρίαρχο όµως στόχο και σκοπό την βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής των πολιτών του ∆ήµου. 
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Καινοτόμες 
στρατηγικές 
για την ευφυή 
διαχείριση 
του στόλου 
των 
απορριμματο-
φόρων 
οχημάτων.

Σε πλήρη εξέλιξη 
βρίσκονται οι τεχνικές 
παρεµβάσεις για την 
τακτοποίηση,ευπρεπισµό και 
καθαριότητα των κοιµητηρίων στο 
∆ήµο Λαµίας δηµιουργώντας την 
ανάλογη εικόνα που αρµόζει στην 
ιερότητα των χώρων.Τα συνεργεία του 
δήµου υπό την εποπτεία του αρµόδιου 

αντιδηµάρχου Κώστα 
Κερπινιώτη προχώρησαν 

σε µικρής κλίµακας 
οικοδοµικές εργασίες και 

καθαρισµό των εσωτερικών και 
εξωτερικών σηµείων των 
νεκροταφείων,στέλνοντας το µήνυµα 
φροντίδας και σεβασµού που πρέπει 
να επιδεικνύουν ο δηµότες. 

.13 Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κοιμητηρίων
σε Λαμία και ∆ημοτικές Ενότητες.
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Ο Νίκος Ορφανός νέος καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής 

του ∆ΗΠΕΘΕ Ρούμελης

Νέα εποχή στα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής µε το Νίκο Ορφανό να 
αναλαµβάνει τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆ΗΠΕΘΕ 

Ρούµελης. Μια επιλογή που διαµορφώνει µια νέα δυναµική και 
αναβαθµίζει την πολιτιστική ταυτότητα της ευρύτερης 

περιοχής,σηµατοδοτώντας µια καινούρια εποχή 
για το  ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.02 Γοργοπόταμος
Ένα μέρος με ιστορία και φυσικές ομορφιές 
που αναδεικνύει ο ∆ήμος Λαμιέων 

Η ιστορία συναντά τη φυσική οµορφιά και o ∆ήµος Λαµιέων 
δηµιουργεί ένα ονειρικό σκηνικό στην περιοχή του Γοργοποτάµου.Σε 
ένα από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς σχεδιάστηκε και 
υλοποιείται το έργο της αποκατάστασης περιβάλλοντος διέλευσης 
τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαµίας,αναδεικνύνοντας παράλληλα 
το φυσικό κάλλος της περιοχής µε την ιστορικότητα του χώρου.Μια 
εκπληκτική περιοχή που θα αποτελέσει πόλο έλξης για περιπατητές και 
επισκέπτες.Το έργο προστίθεται στην συνολική ανάδειξη του ιστορικού 
τριγώνου Θερµοπύλες,Αλαµάνα,Γοργοπόταµος. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Ο ∆ήμος Λαμιέων στη νέα “Ψηφιακή Εποχή” 
Ευκολότερη η καθημερινότητα των δημοτών.

Σε λειτουργία τέθηκε ο νέος και αναβαθµισµένος ιστοχώρος του ∆ήµου 
Λαµιέων,αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες της ψηφιακής 
τεχνολογίας,αλλάζοντας πλήρως το τοπίο στις καθηµερινές συναλλαγές 

υπηρεσιών και δηµοτών.
Πρόκειται για πλήρη µετασχηµατισµό του ψηφιακού τοπίου στην πόλη µε 
την εφαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης 

εγγράφων και υπηρεσιών δήµου και δηµοτών και την θέσπιση των 
πιστοποιηµένων,µέσω Taxis,συναλλαγών και ραντεβού.

O ∆ήμος Λαμιέων στη «Νέα Ψηφιακή Εποχή»

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο ∆ήµος Λαµιέων µέσα στις δύσκολες συνθήκες που έχει 
διαµορφώσει εδώ και ένα χρόνο η πανδηµία του 
κορωνοϊού,προχώρησε άµεσα σε δράσεις στήριξης και 
παροχής βοηθείας στους δηµότες και ιδιαίτερα στους 
πολίτες που προέρχονται από ευάλωτες οµάδες.Οι 
κοινωνικές δράσεις του ∆ήµου αναπτύχθηκαν απλώνοντας 
ένα δίχτυ προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού µε 
καθηµερινά γεύµατα,βραχιόλια κινδύνου καθώς και κάθε 
είδους εξυπηρέτηση ακόµη και σε άτοµα που δεν είναι 
ωφελούµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».Το 
σύνολο των περιστατικών που διεκπεραιώθηκαν προσέγγισε 
τα 1.900 µε τον δήµο να συνεχίζει την συγκεκριµένη δράση 
για όσο διάστηµα απαιτηθεί.  
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Το κοινωνικό 
πρόσωπο του 
∆ήμου 
Λαμιέων στην 
πανδημία.

ΑΠΟ

23.ΜΑΡ.2020
24.ΦΕΒ.2021

ΕΩΣ

1865
ΠΑΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3310
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ

22
ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

216
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ 
μετά από αίτηση τους που δεν 
είναι οφελούμενοι του ΒΣΣ 
•φάρμακα
•ψώνια
•πληρωμές
•νοσηλευτικές παροχές
•μεταφορά για εμβολιασμό

κλπ.

 Μοχλός ανάπτυξης 
για το ∆ήμο Λαμιέων  

το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020-2023 
“Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι 

προτεραιότητες”.

Tο αναπτυξιακό όραµα
 του ∆ήµου Λαµιέων µέσω έργων 

και δράσεων για τη συνεχή βελτίωση
 των συµφερόντων και της ποιότητας 

ζωής της τοπικής κοινωνίας  
αποτυπώνεται στον Επιχειρησιακό 

Σχεδιασµό 2020-2023, καθορίζοντας  
το στρατηγικό πλάνο σε ένα θεσµικό 

πλαίσιο που διαρκώς εξελίσσεται.  
Η εσωτερική οργάνωση του δήµου,η 

οικονοµία, το περιβάλλον, η  
πολεοδοµία και χωροταξία, ο τοµέας 

ενέργειας και η αγροτική οικονοµία  
καταδεικνύουν την ιεράρχηση και την 
επιλογή προσανατολισµού του ∆ήµου  

Λαµιέων, αξιοποιώντας όλες τις  
διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης.

Η δηµοτική αρχή βάζει ξανά σε θέση 
πρωταγωνιστή τους πολίτες 

καθορίζοντας την πορεία της περιοχής 
στο βάθος των επερχόµενων 

δεκαετιών.
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

200 328

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.337

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

182

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

129 19

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.167

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

69

ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
∆ΟΜΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

129

3431
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σε πόλο έλξης περιηγητών και τουριστών µετατρέπεται ο δήµος Λαµιέων µε την 
συντήρηση και ανάδειξη των κειµηλίων της πολιτιστικής κληρονοµιάς που 
πραγµατοποίησε το Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων 
Πολιτιστικών Αγαθών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.Το Σύµφωνο 
Συνεργασίας του ∆ήµου και του Πανεπιστηµίου περιλαµβάνει την ανάδειξη της 
τουριστικής εικόνας της Λαµίας µε συντηρήσεις µουσειακών εκθεµάτων στο 
Λαογραφικό Μουσείο καθώς και σε άλλες αρχαιολογικές και πολιτιστικές δοµές 
της περιοχής.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια απινιδωτών και πλήρους 
ιατρικού εξοπλισμού στις 

αδειοδοτούμενες  αθλητικές 
εγκαταστάσεις του ∆ήμου.

Με επίκεντρο την ασφάλεια και υγεία 
των αθλητών,της νέας γενιάς αλλά και 

συνολικότερα των δηµοτών,ο δήµος 
Λαµιέων προχώρησε στην 

απόκτηση 16 απινιδωτών και ιατρικών 
συλλογών για παροχή πρώτων 

βοηθειών ή επείγουσας περίθαλψης 
καθώς και στην επίσηµη αδειοδότηση 

των αθλητικών του εγκαταστάσεων.
Η επιστροφή στους χώρους άθλησης 

και η επανέναρξη των αθλητικών 
δραστηριοτήτων συνοδεύονται από το 
ενδιαφέρον της δηµοτικής αρχής για 
την σωµατική υγεία και ασφάλεια των 
δηµοτών µε παράλληλη τήρηση όλων 

των αυστηρών υγειονοµικών 
πρωτοκόλλων.

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.
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 Σε τροχιά υλοποίησης 
ο νέος τροφοδοτικός αγωγός 

που θα υδρεύει οικισμούς των ∆ήμων 
Λαμιέων και Μακρακώμης.

Τέλος στο προβληµατικό δίκτυο 
ύδρευσης και την ταλαιπωρία των 

κατοίκων σε οικισµούς των ∆ήµων 
Λαµιέων και Μακρακώµης βάζει ο 

νέος τροφοδοτικός αγωγός που 
αντικαθιστά τον παλαιό υφιστάµενο για 

την µεταφορά νερού,από τις πηγές 
«Κανάλια» του Πύργου Υπάτης.Ο νέος 

αγωγός δίνει λύση στις πολλαπλές 
βλάβες του δικτύου που ταλαιπωρεί για 
πολλά χρόνια τους κατοίκους Λαµιέων 

και Μακρακώµης,µε αποτέλεσµα να 
µην χάνονται οι υδάτινοι πόροι και οι 

8.000 περίπου κάτοικοι να απολαύσουν 
φυσικό µεταλλικό νερό. Το έργο 

εκτελείται µε φορέα υλοποίησης τη 
∆ΕΥΑ Λαµίας, µετά από 

προγραµµατική σύµβαση µεταξύ 
∆ΕΥΑΛ, ∆ήµου Μακρακώµης και του 

«Συνδέσµου Ύδρευσης ΟΤΑ Ν. 
Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια  

Πύργου Υπάτης» και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί µέχρι τέλος 

του έτους 2021.
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Νέο,σύγχρονο «εργαλείο» στην καθαριότητα με την προμήθεια νέου 

απορροφητικού σαρώθρου
Βελτιώνονται οι υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου µε την προµήθεια 
ενός νέου απορροφητικού σαρώθρου που θα συµβάλλει στην καλύτερη 
και αποτελεσµατικότερη αποκοµιδή των απορριµµάτων.Το νέο 
υπερσύγχρονο µηχάνηµα ενσωµατώθηκε στο στόλο των οχηµάτων 
καθαριότητας βελτιώνοντας το καθηµερινό µας περιβάλλον

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://lamia.gr/roi-eidiseon/o-dimos-lamieon-symmetehei-stis-epeteiakes-ekdiloseis-ton-200-eton-apo-tin-epanastasi
https://lamia.gr/roi-eidiseon/episkepsi-sto-ergo-tis-apokatastasis-periballontos-dieleysis-trofodotikoy-agogoy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/promitheia-apinidoton-kai-iatrikon-syllogon-kai-adeiodotisi-ton-athlitikon
https://lamia.gr/roi-eidiseon/o-dimos-lamieon-sti-nea-psifiaki-epohi
https://lamia.gr/roi-eidiseon/synapsi-symfonoy-synergasias-dimoy-lamieon-me-pada
https://lamia.gr/roi-eidiseon/synenteyxi-typoy-kai-epafes-synantiseis-toy-kallitehnikoy-dieythynti-dipethe-roymelis
https://lamia.gr/roi-eidiseon/episkepsi-sto-ergo-toy-neoy-trofodotikoy-agogoy-ydreysis-gia-toys-oikismoys-lamieon



