
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Περιφερειάρχη
Λαμία, 05 Ιουνίου 2021

Ξεκινάει η ανέγερση νέας πτέρυγας

του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας
Έργο προϋπολογισμού 2.500.000€

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υποδέχθηκε σήμερα,
Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, στην Π.Ε. Φωκίδας την Υφυπουργό Πρόνοιας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου με αφορμή την υπογραφή της
σύμβασης κατασκευής του έργου επέκτασης του Γραμματικοπούλειου
Τρίγκειου και Μπάλειου Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας. Στη
συνάντηση συμμετείχε ο Βουλευτής Ιωάννης Μπούγας, ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος και ο Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης
Ταγκαλής.

Άπαντες ενημερώθηκαν από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για το έργο: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ ΘΧΠ
ΙΤΕΑΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», το οποίο έχει προϋπολογισμό 2.500.000€ και χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του έργου, το οποίο δημοπράτησε και εκτελεί η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, είναι η περίθαλψη περισσότερων ατόμων, τα οποία πάσχουν
από χρόνια προβλήματα υγείας, είναι μεγάλης ηλικίας, δεν έχουν οικογένεια
και είναι ανήμποροι να αυτοεξυπηρετηθούν.

Ουσιαστικά, το νέο κτίριο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το υπάρχον
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας. Το κτίριο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο
εμβαδού 1051,14τμ και θα περιθάλπει είκοσι (20) άτομα με το ανάλογο
προσωπικό.



Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε εξακόσιες
τριάντα (630) ημέρες.

Μετά την αυτοψία στο χώρο ανέγερσης της νέας πτέρυγας, η Υφυπουργός
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Το έργο
αυτό, που θα υλοποιηθεί με πόρους του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, αποδεικνύει έμπρακτα για μία ακόμα φορά την προτεραιότητα
μας να βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους ευάλωτους.

»Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε, να στηρίζουμε και να φροντίζουμε
τους ηλικιωμένους μας και να εξασφαλίζουμε γι’ αυτούς τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες. Αυτό το καθήκον μας το κάνουμε πράξη ξανά».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Η ποιότητα της
Κοινωνίας μας έχει ως μέτρο το πως η Πολιτεία φέρεται στα πιο
ευαίσθητα μέλη της. Υλοποιούμε στη Φωκίδα ένα έργο με ισχυρό κοινωνικό
πρόσημο, που στοχεύει στην περίθαλψη ηλικιωμένων και άλλων ατόμων, τα
οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

»Από τη λειτουργία του, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τη
σωστή φροντίδα των τροφίμων του Θεραπευτηρίου της Ιτέας. Ξεκινάμε με
στόχο τη γρήγορη και άρτια υλοποίηση!».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος δήλωσε:
«Όπως υποσχεθήκαμε προεκλογικά, είμαστε εδώ για την συνέχιση και
υλοποίηση των μεγάλων έργων στην Π.Ε. Φωκίδας. Με ενίσχυση των
στελεχών μας, με δύο μηχανικούς της Περιφέρειας, ξεκινάμε την ανέγερση
νέας πτέρυγας του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας».


