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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά 

εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ τα έργα: «Ανάπλαση 

περιβάλλοντος χώρου πρώην Νοσοκομείου Λαμίας» και «Κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις και κατασκευή ποδηλατόδρομου στο βόρειο τμήμα της πόλης», 

συνολικού προϋπολογισμού 670.000,00 €. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν στο 

ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 

2007 -2013», τα παρακάτω έργα: 

• «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πρώην Νοσοκομείου Λαμίας», προϋπολογισμού 

370.000,00 €. Μέσω του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται η οριοθέτηση χώρων 

στάθμευσης και η κατασκευή πεζοδρομίων για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας τόσο 

των οχημάτων όσο και των πεζών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή/και με 

προβλήματα όρασης. Επίσης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί διαμόρφωση των πεζοδρομίων των δύο εισόδων για την καλύτερη 

διέλευση οχημάτων και πεζών. 

• «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κατασκευή ποδηλατοδρόμου στο βόρειο τμήμα της 

πόλης», προϋπολογισμού 300.000,00 €. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η 

κατασκευή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή του Δημαρχείου Λαμίας και 

του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Λαμίας και η κατασκευή ποδηλατοδρόμου, 

μήκους 2.130 μέτρων. Συγκεκριμένα, προκειμένου να διευκολυνθεί τόσο η κίνηση 

και η στάθμευση των οχημάτων όσο και η κίνηση των πεζών θα οριοθετηθούν οι 

χώροι στάθμευσης των οδών Φλέμιγκ, Καραϊσκάκη, Ερυθρού Σταυρού και 

Μαλαμίδα με τις ανάλογες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων,  ενώ στη συνέχεια θα 

γίνουν διαβάσεις πεζών με αντίστοιχους υποβιβασμούς στα πεζοδρόμια, 

διαγραμμίσεις, σημάνσεις κλπ. Ο νέος ποδηλατόδρομος θα έχει πλάτος 2,00μ. και 

θα συνδέει το Δημαρχείο και το ΔΑΚ Λαμίας με την περιοχή των σχολείων (1
ο
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Γυμνάσιο και 1
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 Λύκειο), 1

ο
 και 17

ο
 Δημοτικό Σχολείο Γαλανέικων, τις Εργατικές 

Κατοικίες, το Γήπεδο των Γαλανέικων και τα γήπεδα τένις της οδού Αγίας 

Παρασκευής. 

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε: «Προχωρούμε στη χρηματοδότηση με το ποσό των 

670.000,00 €, προκειμένου να υλοποιηθούν δύο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις 

ανάπλασης στην πόλη της Λαμίας», ενώ τόνισε: «Ολοκληρώνουμε με ταχείς ρυθμούς την 

αξιολόγηση των προτάσεων των Δήμων και εντάσσουμε έργα αστικών αναπλάσεων, με τα 
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οποία στοχεύουμε σε σημαντική αναβάθμιση της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της 

βιωσιμότητας των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτσι ώστε να 

κάνουμε τις πόλεις μας ακόμη πιο φιλικές τόσο προς τους κατοίκους όσο και προς τους 

επισκέπτες τους». 


