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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-6-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..156/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..11η/20-6-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .20η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..18211/16-6-2017.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού Νο 4 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Παροχή 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΠΕ 
Ιδιωτική επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» ΚΑΤΆ Της 95/2017 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής για τη κατακύρωση της υπηρεσίας: «∆απάνες φύλαξης 
κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», συνολικού προϋπολογισµού 450.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» . 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη συνοπτικού διαγωνισµού για την «παροχή υπηρεσιών Ηχητική και 
Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού (αποψίλωση) οικοπέδων και 
κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2480,00€ για 

παροχή οικονοµικών στοιχείων υπαλλήλων του ∆ήµου µας που έχουν 
συνταξιοδοτηθεί από την εταιρεία ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς 
Ογκωδών Απορριµµάτων»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης 
Ιουνίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 
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ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 
25.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2017, καθώς και έγκριση µελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής για 
την διεξαγωγή ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και όρων 
διακήρυξης της “Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Τσούκας Παναγιώτης  
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης    
3. Στάικος Θεόδωρος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..156/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2480,00€ για 

παροχή οικονοµικών στοιχείων υπαλλήλων του ∆ήµου µας που έχουν 
συνταξιοδοτηθεί από την εταιρεία ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α’/2010) περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και την 

εγκύκλιο 53/1985 ΥΠΕΣ 

2. Την από 1.3.2017 προσφορά της εταιρείας ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

ΕΕ (αρ. πρωτ. 6327/6.3.2017) 

ΑΔΑ: 7323Ω93-ΡΤ2



 

3 

3. Το γεγονός ότι για να αντιµετωπισθεί η δαπάνη αυτή έχει γίνει αναµόρφωση 

στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας ΟΕ 2017  

4. Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρ. 

176/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου (Α∆Α: 

61Ε8Ω93-Η1Θ). 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι: 

 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 30193/7276/23.09.2016 έγγραφο του Ταµείου 

Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ΤΠ∆Υ/ΤΠ∆ΚΥ ζητούνται συµπληρωµατικά στοιχεία, 

που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για το σύνολο των 

αποδοχών του υπαλλήλου για µια πενταετία, για τον υπολογισµό του εφάπαξ 

βοηθήµατος όσων αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία µετά την 

1.09.2013. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από το ταµείο αφορούν και στοιχεία µισθοδοσίας των ετών 

2008-2010, οι οποίες δεν είναι καταχωρηµένες στο πρόγραµµα µισθοδοσίας που 

χρησιµοποιεί ο ∆ήµος ∆ιονύσου µετά την συνένωση των ∆ήµων και Κοινοτήτων που 

απαρτίζουν τον Καλλικρατικό ∆ήµο (2011). 

Οι συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι του ∆ήµου µας από την 1.09.2013 µέχρι και 

σήµερα είναι είκοσι (20). Για την πλειοψηφία των υπαλλήλων µας οι µισθοδοσίες τους 

πριν τον Καλλικράτη εκδίδονταν από την εταιρεία Advanced Data Processing Ηλίας 

Μπερνιδάκης & Σία ΕΕ.  

Κατόπιν συνεννόησης και έναντι αµοιβής τα στοιχεία µπορούν να χορηγηθούν από 

την ανωτέρω εταιρεία. 

Συγκεκριµένα, έχει ζητηθεί και µας έχει αποσταλεί προσφορά (αρ. πρωτ. 

6327/6.3.2017) ποσού 2.480,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% από την εταιρεία 

του κ. Μπερνιδάκη κατ’ αρχήν για 20 άτοµα, δηλαδή όσοι είναι οι υπάλληλοι που 

έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί και το ταµείο ζητάει επειγόντως στοιχεία.  

Επιπλέον, θα πρέπει για κάθε υπάλληλο που παραιτείται λόγω συνταξιοδότησης στο 

εξής το Α∆ΚΥ (Ατοµικό ∆ελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου) του να συνοδεύεται από τα 

στοιχεία αυτά, άρα η συνεργασία µας µε την εν λόγω εταιρεία θα πρέπει να είναι 

συνεχής. 
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Προκειµένου να χορηγούνται απρόσκοπτα τα στοιχεία που ζητάει το Ταµείο Πρόνοιας 

αλλά πλέον και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µαζί µε τη συµπλήρωση του 

Ατοµικού ∆ελτίου Κατάταξης του κάθε υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, είναι ανάγκη 

να µας χορηγηθούν τα εν λόγω στοιχεία από τις εταιρείες που εκκαθάριζαν τη 

µισθοδοσία του προσωπικού µας πριν την 1.1.2011. 

 
Για να αντιµετωπισθεί η δαπάνη έχει γίνει αναµόρφωση στον Προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας ΟΕ 2017 ποσού 5000€ (Κ.Α. 10.6142.0035 ‘’Αµοιβή για την παροχή 
συµπληρωµατικών στοιχείων για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος από 
ΤΠ∆Υ/ΤΠ∆ΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την υπηρεσία µας µετά την 
1.09.20132’’) 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκριθεί δαπάνη και διατεθεί η 

σχετική πίστωση συνολικού ποσού 2480,00€ στον Κ.Α. 10.6142.0035 «’Αµοιβή 

για την παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων για τον υπολογισµό του εφάπαξ 

βοηθήµατος από ΤΠ∆Υ/ΤΠ∆ΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την 

υπηρεσία µας µετά την 1.09.20132’’» του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

∆ιονύσου έτους 2017. 

  
                                  

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την από 1.3.2017 προσφορά της εταιρείας ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

ΕΕ (αρ. πρωτ. 6327/6.3.2017) 
� Το γεγονός ότι για να αντιµετωπισθεί η δαπάνη αυτή έχει γίνει αναµόρφωση 

στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας ΟΕ 2017  
� Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρ. 

176/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη για παροχή οικονοµικών στοιχείων υπαλλήλων του ∆ήµου µας 

που έχουν συνταξιοδοτηθεί από την εταιρεία ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €2.480,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0035 

«’Αµοιβή για την παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων για τον υπολογισµό του 
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εφάπαξ βοηθήµατος από ΤΠ∆Υ/ΤΠ∆ΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την 

υπηρεσία µας µετά την 1.09.20132’’» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου 

έτους 2017. 

                    
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια» 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
6. Κοντάκης Κυριάκος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: 7323Ω93-ΡΤ2


		2017-06-21T09:06:33+0300
	Athens




