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«Αίτημα για τη διενέργεια έκδοσης εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης»
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Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας θέλοντας να δηλώσει την έμπρακτη στήριξή του τόσο στους
γονείς, όσο και στους νέους μικρούς μαθητές, είθισται κάθε χρόνο να εκδίδει έναν σελιδοδείκτη
δώρο στα παιδιά που ξεκινούν τη σχολική τους διαδρομή.
Το έντυπο αυτό συνοδεύει το πιστοποιητικό που αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία
Δημοτολογίου στους μαθητές που θα φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά στο Νηπ/γείο και στην Α’
τάξη Δημοτικού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 250,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ) και βαρύνει τον Κ.Α. 15/6615.0004 με τίτλο «Εκδοση βιβλίωνενημερωτικών φυλλαδίων για το τμήμα Παιδείας» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016.
Αναλυτικά, τα στοιχεία του προς προμήθεια είδους είναι τα ακόλουθα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ
ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ
4χρωμία με ματ
πλαστικοποίηση
2 όψεων
Διαστάσεων 6Χ20

ΤΕΜΑΧΙΑ
2500
Οι οποίοι θα
συνοδεύσουν το
πιστοποιητικό που θα
σταλεί από το Δήμο σε
κάθε παιδί που θα πάει
Νηπ/γείο και Α’Δημοτικού

ΤΙΜΗ/
MΟΝ.

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

203,252

46,747

0,0813

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 203,252
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 250,00

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και το είδος
υπηρεσιών.
Οι αμοιβές των προμηθευτών θα καταβληθούν, αφού προσκομιστούν στον Δήμο όλα τα νόμιμα
παραστατικά, όπως ορίζει ο νόμος. Οι προμηθευτές βαρύνονται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια Πειραιά.
Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 και 209 του
Ν.3463/8.6.06 του άρθρου 37 του Ν,3801/2009 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, τις
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διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93 Απόφαση 11389/93 που
κυρώθηκε με το Ν.2286/1995(ΦΕΚΑ’ 19/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», την υπ’αρ. 27319/18.7.2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945/2002) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν.2503/97» την Π1/3305/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ
(Β’1789/12.11.2010 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 2 (παρ.5,12,και 16) του
Ν.2286/95 τις διατάξεις του Ν.3852/2010 τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014 και η εργασία
θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/1980, ( ΦΕΚ
Α΄11).

Συντάχθηκε

Βγενά Μαρία

Ελέγχθηκε
Η προϊσταμένη
Σκιά Ζωή

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Κορκίδη Μαρία
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