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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

Προκηρύσσεται η προµήθεια έξι ασθενοφόρων, που θα καλύψουν 
ανάγκες µικρών νησιών της Περιφέρειας 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έδωσε το 
«πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας δηµοπράτησης 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην 
έγκριση της διακήρυξης και της διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προµήθεια έξι 
(6) Ασθενοφόρων µικρού όγκου», κατάλληλων να επιχειρούν σε νησιά µε οδικά 
δίκτυα και οικισµούς, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, τα οποία θα διατεθούν για 
να καλύψουν  τις ανάγκες µικρών νησιών της Περιφέρειας.  
 

Η προµήθεια των ασθενοφόρων πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης  
«Προµήθεια εξοπλισµού για τις δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας των 
µικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισµού 
1.757.171 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», που 
στόχο έχει να ενισχύσει τον νευραλγικό όσο και κρίσιµο για τους νησιώτες τοµέα της 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, εξοπλίζοντας µε σύγχρονα ιατροτεχνολογικά µέσα, 
3 Κέντρα Υγείας και 21 Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, στα µικρά νησιά της 
Περιφέρειας. 
 

Εκτός των έξι (6) ασθενοφόρων µικρού όγκου, των οποίων η διαδικασία για την 
προµήθειά τους ξεκινά άµεσα, µετά και την έγκριση της Ειδικής ∆ιαχειριστικής 
Αρχής,  η εν λόγω Πράξη συµπεριλαµβάνει ακόµη  την προµήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού (όπως απινιδωτές, πιεσόµετρα, Doppler αγγείων, καρδιοτοκογράφους, 
ψηφιοποίηση ακτινολογικών εργαστηρίων κλπ) λοιπού εξοπλισµού (όπως φορητούς 
και σταθερούς υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ), απαραίτητου για την εξασφάλιση της 
εύρυθµης λειτουργίας των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας  
 

Οι µονάδες υγείας που θα ωφεληθούν από την Πράξη «Προµήθεια εξοπλισµού για 
τις δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας των µικρών νησιών της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου»,  είναι τα Κέντρα Υγείας Αµοργού, Ίου και Πάτµου καθώς και τα 
Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, ∆ονούσας, 
Ηρακλειάς, Θηρασιάς, Κάσου, Κέας, Κιµώλου, Κουφονησίων, Κύθνου, Λειψών, 
Μεγίστης, Νισύρου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύµης, Σχοινούσας, 
Φολεγάνδρου και Χάλκης.  
 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020  και η  επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
1.757.171,72 ευρώ. 
 


