
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 11-1-2023 και ώρα 17:00  

 

α/α Θέμα α.α. 

αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1o 

ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό 

Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα 

δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από 

τους Κ.Α.Π. για το έτος 2023. 

 

1 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ:  

1. Αποδέχεται το Κατεπείγον του θέματος 

2. Καθορίζει  στο 7,18 % το ποσοστό απόδοσης στο ΝΠΔΔ 

«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού» για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών 

μισθοδοσίας προσωπικού των Παιδικών Σταθμών, από τους 

ΚΑΠ για το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του 

Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

 

2o 

ΕΗΔ 

 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου 

επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 

μηνιαίως. 

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ:  

1. Αποδέχεται το Κατεπείγον του θέματος 

2. Καθορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο  χρηματικό όριο 

κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως για το έτος 2023, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ.18391/05 ΦΕΚ Β 1388/7-10-

2005 και την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

3o 

ΕΗΔ 

 

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο 

συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και 

Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από 

την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου 

(Υπηρεσιακές Ανάγκες) 

3 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ:  

1. Αποδέχεται το Κατεπείγον του θέματος 

2. Τη συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό 

πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων 

των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική 

οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές 

Ανάγκες) σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών. 

 

4Ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 

2023. 

 

4 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

ψήφων εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Σαρωνικού έτους 

2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 



5Ο Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 

2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 

Σαρωνικού έτους 2022 

5 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την έκθεση εσόδων – 

εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022, σύμφωνα με την 

433/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

6ο Διατύπωση γνώμης επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων –

τιμές ζώνης- της χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού. 

 

6 Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ διατυπώνει γνώμη  

επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων –τιμές ζώνης- της χωρικής 

αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και προτείνει μειώσεις στις τιμές 

των ζωνών και δημιουργίες νέων ζωνών στην περιοχή Μαυρίκεζα 

Καλυβίων, στην α΄ κατοικία Αναβύσσου και στο Μαύρο Λιθάρι), 

σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων Αντιδημάρχων όπως αυτή 

διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος. 

                                                                                                                                                                                    

  

                  

                                                                                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ. 

 

 

                   ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

 


