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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος, 19-5-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ : 14665 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ           
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Μακαριάδη Ε.  
ΤΗΛ.: 2132030647               
FAX.: 2132030630  
e-mail: eli@dionysos.gr 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 § 1 περ. ζ του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο 
(ΔΣ) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός αυτών για τα 
οποία η αρμοδιότητα εκ του νόμου ανήκει στο Δήμαρχο ή άλλο όργανο του Δήμου, 
ή το ίδιο το ΔΣ μεταβίβασε την αρμοδιότητά του. Ειδικότερα για την έγκριση 
διενέργειας ορισμένης προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' 
εξαίρεση σε περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή 
(ΕΛ.ΣΥΝ. Τμ. 7 Πρ. 33/2012).  
 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 30193/7276/23.09.2016 έγγραφο του Ταμείου 

Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ 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 Δήμος Διονύσου μετά την συνένωση των Δήμων και 

Κοινοτήτων που απαρτίζουν τον Καλλικρατικό Δήμο (2011). 

Οι συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι του Δήμου μας από την 1.09.2013 μέχρι και 

σήμερα είναι δεκαεννέα (19). Για την πλειοψηφία των υπαλλήλων μας οι 

μισθοδοσίες τους πριν τον Καλλικράτη εκδίδονταν από την εταιρεία Advanced Data 

Processing Ηλίας Μπερνιδάκης & Σία ΕΕ.  

Για τους υπόλοιπους (Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου) η μισθοδοσία εκδιδόταν από 

την Τράπεζα Eurobank. 
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Κατόπιν συνεννόησης και έναντι αμοιβής τα στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν από 

τις ανωτέρω εταιρείες. 

Συγκεκριμένα, έχει ζητηθεί και μας έχει αποσταλεί προσφορά 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 ΑΔΚΥ (Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου) του να συνοδεύεται από 

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

είναι συνεχής. 

 

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 Δελτίου 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 
Δήμου μας ΟΕ 2017 ποσού 5000€ (Κ.Α. 10.6142.0035 ‘’Αμοιβή για την παροχή 
συμπληρωματικών στοιχείων για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος από 
ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την υπηρεσία μας μετά την 
1.09.20132’’) 
 
Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη 

λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία 

Advanced Data Processing Ηλίας Μπερνιδάκης & Σία ΕΕ και την Τράπεζα 

Eurobank. 

 
 

  Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης  
και Ανθρώπινου Δυναμικού  

   

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

   

 
 

 

 

Εσ. Διανομή: 
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Ανθρ. Δυναμικού 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
Συνημμένα:  
1) Προσφορές της εταιρείας ADP Ηλίας Μπερνιδάκης ΕΕ (ισχύει η πιο πρόσφατη) 
2) Έγγραφο 30193/7276/23.09.2016 ΤΠΔΥ ΤΠΔΚΥ 


