ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην συγκρότηση μιας ευέλικτης «ομάδας δράσης» με στόχο να
παρέμβει επι της ουσίας, σε πολιτικό επίπεδο προκειμένου να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες (οργανόγραμμα, δημοσίευση ΦΕΚ,
χρηματοδότηση μελέτης κ.α) που θα επιτρέψουν την υλοποίηση
μιας οργανωμένης δομής φυσικής αποθεραπείας , φροντίδας και
αποκατάστασης στην περιοχή της Νεάπολης, προχωρά ο δήμος
Αγίου Νικολάου, λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνιο αίτημα των
κατοίκων του Μεραμπέλλου , αλλά και την ύψιστη ανάγκη
λειτουργίας μιας συγκροτημένης δομής σε επίπεδο Κρήτης.
Όπως είναι γνωστό το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και
Κοινωνικής Αποκατάστασης, είναι μια δομή, που αντίστοιχη της,
δεν υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας της Κρήτης.
Ωστόσο πέραν της θεωρητικής επιθυμίας, όπως αυτή έχει
εκφραστεί από πολίτες και θεσμικούς φορείς - αν και η
δρομολόγηση του εν λόγω έργου, θα έπρεπε να είχε αποτελέσει
εδώ και αρκετά χρόνια πρόκληση και στόχο για τις διοικήσεις των
νοσοκομείων και την Υγειονομική Περιφέρεια - δεν έχουν γίνει
μέχρι σήμερα οι απαιτούμενες ενέργειες, που θα επιτρέψουν την
δρομολόγηση της συγκεκριμένης δομής.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός,
έκανε γνωστό ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία, θεώρησε
σκόπιμο να συναντηθεί τόσο με τον Μητροπολίτη Πέτρας &
Χερρονήσου κ. Γεράσιμο, όσο και με τον διοικητή του
«Διαλυνάκειου» Νοσοκομείου Νεάπολης κ. Νίκο Παντιέρα,
προκειμένου από κοινού, να εξεταστούν οι παράμετροι εκείνοι που
θα δώσουν εκ νέου το έναυσμα για την ενεργοποίηση μιας
διαδικασίας που πέραν των άλλων θα παρέχει ουσιαστική στήριξη
στις νοσοκομειακές δομές σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο.
Ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, αναφερόμενος στις παραπάνω
συναντήσεις, τόνισε : «Κατ΄επανάληψη έχω δηλώσει την στήριξη
και το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής, για την λειτουργία της
συγκεκριμένης μονάδας, που με την ολοκλήρωση της θα
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανακούφιση δεκάδων συνανθρώπων

μας, αποτελώντας παράλληλα την αφετηρία για την αναπτυξιακή
προοπτική της Νεάπολης.
Σε παρελθόντα χρόνο- πρόσθεσε- σε συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας κ. Γιανουλάτου, του Γ.Γ της Περιφέρειας
Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη και άλλων τοπικών παραγόντων, είχα
δηλώσει, ότι οι διαδικασίες για την ανάθεση και ολοκλήρωση της
μελέτης εφαρμογής θα είναι χρονοβόρες.
Ωστόσο με απολύτως νόμιμες διαδικασίες δίδεται πλέον η
δυνατότητα να υπάρξει δωρεά της συγκεκριμένης μελέτης από
ιδιώτες ή άλλο φορέα προς το νοσοκομείο - ενέργεια η οποία
ελέγχεται από τις κείμενες διατάξεις και επιτρέπει την γρηγορότερη
δημοπράτηση του έργου.
Το κόστος για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής μέσα από αυτή
την διαδικασία, είναι πολλαπλασίως μικρότερο από ότι
προβλέπεται βάση των συμβατικών αμοιβών, πρόσθεσε».
Τις επόμενες ημέρες, όπως έγινε γνωστό, ο Δήμαρχος Αγίου
Νικολάου, αναμένεται να συναντηθεί με την διοικήτρια της ΥΠΕ
Κρήτης, προκειμένου να υποβάλλει και γραπτώς το παραπάνω
αίτημα, ενώ άμεσα αναμένεται η συγκρότηση ενός ευέλικτου
σχήματος, που θα πραγματοποιήσει επαφές με οικονομικούς
παράγοντες και επιχειρηματίες της περιοχής με στόχο την
συγκέντρωση του απαιτούμενου για τη μελέτη ποσού, που θα
δώσει την δυνατότητα υλοποίησης, ενός μεγάλου για την περιοχή
στόχου.

