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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    Άγ. Στέφανος, 16/6/2017 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ   Αριθµ. Πρωτ: 18170 
 
Πληροφορίες : ΜΑΚΑΡΙΑ∆Η Ε. 
Τηλέφωνο : 213 2030647 
FAX  : 213 2030630 

 
 
 
      ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
       ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Θέµα: 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 

 

 
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) 

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 
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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. 

 

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. 
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ΑΡΙΘΜ. ΠΑΥ: _____________ 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ 

 
                 
 
 
 
Συνηµµένα: 

1. Η υπ’ αριθµ. 176/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου 
2. Η µε αρ. πρωτ. 6327/6.3.2017 προσφορά της εταιρείας ADP ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
3. Το µε αρ. πρωτ. 30193/7276/23.09.2016 έγγραφο του Ταµείου Προνοίας ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων ΤΠ∆Υ/ΤΠ∆ΚΥ 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Ανθρ. ∆υναµικού 
3. Λογιστήριο για δέσµευση ΠΑΥ 
4. Τµ. Ανθρώπινου ∆υναµικού 


