
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 15-11-2022 και ώρα 18:00  

 

α/α Θέμα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1ο Έγκριση τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου Β΄ 

Κατοικίας Παραλίας Καλυβίων σύμφωνα με την 30/2022 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού. 

 

115 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

εγκρίνει τις τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου Β΄ Κατοικίας 

Παραλίας Καλυβίων, σύμφωνα με την 30/2022 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού. 

2ο Έγκριση της υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ 901 εντός του 

εγκεκριμένου σχεδίου Παραλίας Καλυβίων – σχετικό το υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 2386/2022 αίτημα της Κ.Φ. 

 

116 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των 

καταμετρούμενων ψήφων, την έγκριση της υψομετρικής μελέτης 

στο Ο.Τ 901 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Παραλίας Καλυβίων – 

σχετικό το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2386/2022 αίτημα της Κ.Φ. 

3ο Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και 

φωτισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2023. 

 

117 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των 

καταμετρούμενων ψήφων αποφασίζει τα τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2023, να παραμείνουν ως 

έχουν, 365/2022 απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

4ο Καθορισμός  συντελεστή  φόρου  επί  ηλεκτροδοτούμενων  

χώρων  του  Δήμου  Σαρωνικού  για  το  έτος  2023. 

 

118 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των 

καταμετρούμενων ψήφων: 

Α) Ο φόρος επί των Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες 

της κατηγορίες, για τη ΔΕΗ  Δήμου Σαρωνικού έτους 2023 να 

παραμείνει ως έχει. 

β) Να εξακολουθήσει να διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση 

των κονδυλίων των λειτουργικών δαπανών και της συντήρησης 

σχολείων μέσω των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το πρόσθετο ποσό που 

αποφασίστηκε  με την 260/2016 απόφαση του Δ.Σ.(άρθρο 113 παρ.6 

Ν.1892/90). 

5ο Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ και 

καθορισμού αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός 

σχεδίου πόλεως περιοχές του Δήμου Σαρωνικού έτους 2023. 

119 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των 

καταμετρούμενων ψήφων: 



  α) να παραμείνει ο συντελεστής τέλους ΤΑΠ ως έχει και για το έτος 

2023 ήτοι 0,30%ο -όπως είχε προσδιοριστεί με την υπ` αριθμό 

385/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας-σύμφωνα με την 

363/2022 απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

β) για τις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των 

ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο υπολογισμός 

της αξίας τους να παραμείνει ως έχει και  για το έτος 2023, σύμφωνα 

με την 363/2022 απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

6ο Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής  ή μη τελών χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων έτους 2023. 

 

120 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των 

καταμετρούμενων ψήφων να παραμείνουν ως έχουν για το έτος 

2023, σύμφωνα με την 364/2022 απόφαση- εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής.   

7ο Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών για τη χρήση 

κτημάτων, έργων και υπηρεσιών έτους 2023 

121 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των 

καταμετρούμενων ψήφων τον καθορισμό τελών για τη χρήση 

κτημάτων, έργων και υπηρεσιών έτους 2023, σύμφωνα με την 

366/2022 απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής όπως 

διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος.   

 

8ο Τροποποίηση Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Σαρωνικού ως 

προς το άρθρο 20 «Τέλη και δικαιώματα των κατά τόπο 

Δημοτικών Κοιμητηρίων».   

 

122 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των 

καταμετρούμενων ψήφων τροποποιεί τον Κανονισμό Κοιμητηρίων 

Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 20 «Τέλη και δικαιώματα των 

κατά τόπο Δημοτικών Κοιμητηρίων» σύμφωνα με την 367/2022 

απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

9ο Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 

2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του 

Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.  

123 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την 

έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022, 

σύμφωνα με την 289/2022 και την 342/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

10ο Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης της 

υπ’ αριθμ 2159/7-9-2018 απόφασης ένταξης της πράξης 

«ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (Υποέργο 1) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Υποέργο 2)», με 

124 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την υποβολή 

αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ 2159/7-9-2018 απόφασης 

ένταξης της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (Υποέργο 1) ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Υποέργο 



κωδικό ΟΠΣ 5003608, ως προς το χρονοδιάγραμμα, και τον 

προϋπολογισμό της πράξης. 

 

2)», με κωδικό ΟΠΣ 5003608, ως προς το χρονοδιάγραμμα, και τον 

προϋπολογισμό της πράξης, σύμφωνα με την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου. 

 

11ο Ονοματοθεσία Οδών κατόπιν του πρακτικού 7/2021 της 

Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006. 

 

125 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ  την 

ονοματοθεσία των οδών όπως αυτές καθορίστηκαν με την 19/2021 

απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κουβαρά κατόπιν της 

θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8 του 

 Ν.3463/2006. 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

 

 

                                                                                                                                                                     ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ   

 

 


