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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 11/13-04-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  85/2021         
 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Απριλίου του έτους 

2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση  

η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, μετά την 

από 09/04/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, 

Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα 

επτά (7) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος  

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

7. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, αναπλ. μέλος 

 

Απόντες: 

(ουδείς) 

  

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  

εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ, το υπ’ 

αριθ. 2660/23-03-2021 αίτημα του Ε.Π.Α.Ψ.Υ., για την κάλυψη δαπανών αμοιβής, διαμονής 

και μετακίνησης ενός εργοθεραπευτή της Κινητής Μονάδας Υγείας Β.Α. Κυκλάδων, το 

οποίο έχει, ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 

ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέσα από τις διαδικασίες παιδοψυχιατρικής 

αξιολόγησης που προσφέρει η υπηρεσία μας, έχουμε πολλά αιτήματα για παιδιά που 

χρήζουν εργοθεραπευτικής παρέμβασης. Κατά διαστήματα μάλιστα, τα συγκεκριμένα 

αιτήματα ξεπερνούν τα 15 με 20. Στο κλιμάκιο της Κινητής Μονάδας δεν παρέχονται 

υπηρεσίες από εργοθεραπευτή. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης κάλυψης 

δαπανών αμοιβής, διαμονής και 

μετακίνησης ενός εργοθεραπευτή της 

Κινητής Μονάδας Υγείας Β.Α. Κυκλάδων 

κατόπιν αιτήματος της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες για αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών με 

ζητήματα που χρήζουν εργοθεραπείας (αναπτυξιακές διαταραχές, κινητά προβλήματα κλπ.), 

καθώς και το γεγονός ότι δεν εργάζεται άλλος εργοθεραπευτής στο νησί ( από την εικόνα 

που έχουμε μέχρι στιγμής) θα θέλαμε να προτείνουμε την κάλυψη από πλευράς Δήμου της 

αμοιβής και των δαπανών μετακίνησης και διαμονής εργοθεραπευτή. 

 

Μπορούμε να αναλάβουμε την αναζήτηση ειδικού εργοθεραπευτή, την εποπτεία και το 

συντονισμό της εργασίας του, σε συνεργασία με το υπόλοιπο κλιμάκιο των ειδικών της 

Κινητής Μονάδας. 

 

Αν επισκέπτεται το νησί από την Αθήνα δύο φορές το μήνα (δύο διήμερα), τα σχετικά κόστη 

διαμορφώνονται ως εξής ανά μήνα: 

 

ΑΜΟΙΒΗ: 500 ΕΥΡΩ (ΜΙΚΤΑ) 

ΔΙΑΜΟΝΗ: 100-200 ΕΥΡΩ 

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ: 200- 400 ΕΥΡΩ 

 

Θεωρούμε πολύ σημαντικό για το νησί να παρέχεται η υπηρεσία αυτή και για αυτό το λόγο 

προχωρήσαμε στην παραπάνω πρόταση, έχοντας ταυτόχρονα τους πολλούς γονείς παιδιών 

σε αναμονή για τη θετική ανταπόκριση και υποστήριξη από πλευράς σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Στέλλα Παντελίδου 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων 

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια, Δρ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019). 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  

4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού». 

5. Την με αριθ. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 20651/2021 - ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.    Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 2660/23-03-2021 αίτημα του Ε.Π.Α.Ψ.Υ., για την κάλυψη 

δαπανών αμοιβής, διαμονής και μετακίνησης ενός εργοθεραπευτή της Κινητής Μονάδας 

Υγείας Β.Α. Κυκλάδων, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

Β.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  

                 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2021. 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

            

 

          Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 13/04/2021                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                
        
 
 
 
 

         Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


