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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε και ξεκινά

έργα στα Κέντρα Υγείας Καμένων Βούρλων, Αμφίκλειας,

Αλιβερίου και Μαντουδίου

Η συνολική παρέμβαση στα 11 Κ.Υ. της Στερεάς Ελλάδας

έχει προϋπολογισμό 2.360.000 €

Τέσσερα νέα έργα για τη δημόσια υγεία χρηματοδότησε, δημοπράτησε,
συμβασιοποίησε και θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
επισκευή και συντήρηση ισάριθμων Κέντρων Υγείας της Π.Ε. Φθιώτιδας και
της Π.Ε. Εύβοιας.

Πρόκειται για τα έργα:

1. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού 160.000 €.

2. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού 150.000 €.

3. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»,
αρχικού προϋπολογισμού 120.000 €.

4. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», αρχικού
προϋπολογισμού 150.000 €.

Αντικείμενο των έργων είναι η υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών επισκευής
και συντήρησης των συγκεκριμένων Κέντρων Υγείας και οι απαραίτητες
μελέτες συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, μετά από σχετικό αίτημα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.



Αντίστοιχα έργα θα ξεκινήσουν την επόμενη περίοδο και σε άλλα Κ.Υ. της
Στερεάς Ελλάδας. Υπενθυμίζεται, ότι η συνολική παρέμβαση της Περιφέρειας
αφορά 11 Κέντρα Υγείας. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.360.000 € και
αποσκοπεί στην αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών
υποδομών αρχικά των Κ.Υ. Αλιβερίου, Αμφίκλειας, Αταλάντης, Δομοκού,
Δυτικής Φραγκίστας, Ιστιαίας, Καμένων Βούρλων, Μακρακώμης, Μαντουδίου,
Στυλίδας και Ψαχνών.

Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στηρίζουμε τις δομές Υγείας της
Στερεάς Ελλάδας με χρηματοδοτήσεις άνω των 8.000.000 € σε αυτή την
κρίσιμη χρονική συγκυρία και δεν σταματούμε μέχρι να καλυφθούν όλες οι
ανάγκες.

»Χρηματοδοτήσαμε και υλοποιούμε τέσσερα νέα έργα συνολικού
προϋπολογισμού 580.000 € για τα Κέντρα Υγείας Αλιβερίου, Μαντουδίου,
Καμένων Βούρλων και Αμφίκλειας. Την επόμενη περίοδο θα ξεκινήσουν
αντίστοιχα έργα και στα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειάς μας. Είναι το
ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, για την πρωτοβάθμια υγεία. Για να έχει
κάθε Στερεοελλαδίτης σοβαρές δομές δημόσιας υγείας στον τόπο του».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Κώστας Μπακομήτρος
δήλωσε: «Μένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο της παροχής
βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Στερεάς. Η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προχώρησε στην
έμπρακτη ενίσχυση των δομών υγείας με τέσσερα νέα έργα συνολικού
προϋπολογισμού 580.000 € για τα Κέντρα Υγείας Αλιβερίου, Μαντουδίου,
Καμένων Βούρλων και Αμφίκλειας. Σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία
ανταποκρινόμαστε ενισχύοντας το σύστημα υγείας».


