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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  & 
Οργάνωσης 
Πληρ.   Άννα Βίγκα 
Δ/νση: Δημοκρατίας 1 
             57001, Θέρμη 
Τηλ.     2313300778 
 
 

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο 
Θέρμης  

Προϋπολογισμός: 74.400,00€ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Παραδοτέα  Εργασίες 
Κόστος  
(σε €) 

Π.1: Ανάλυση 
της 
υφιστάμενης 
κατάστασης  

Π1α:  
- Τεχνική Έκθεση περιγραφής/ανάλυσης και αξιολόγησης της 

υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση 
προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του 
δήμου και (β) ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που 
στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία 
απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα. 

Π1β: 
- Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών 

χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με 
την κίνηση των πεζών. 

- Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή 
διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά 
του όρια, όπου θα σημειώνονται τα στοιχεία της ανάλυσης. 

60.000,00 € Π.2: Πρόταση  Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως 
προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους 
δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια 
κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες 
χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
Π2α: 

- Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή 
διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά 
του όρια, όπου σημειώνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΦΕΚ Β’ 5553/2021. 

- Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, 
μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας. 

- Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των 
οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και 
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κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και 
Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών 
μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) 
ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση 
του Σ.Α.Π.  

  Σύνολο 60.000,00 € 

  ΦΠΑ 24% 14.400,00 € 

  Τελικό Σύνολο  74.400,00 € 

 

 

Για τον προϋπολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών λήφθηκε υπόψη το «ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου, όπως 
αυτό ορίζεται στην υπ’ αρ. 2479/27-4-2022 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου και στον σχετικό Οδηγό 
διαχείρισης Δράσης Σ.Α.Π. 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
  



Υπόδειγμα Οικονομικής  Προσφοράς 

 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο 
Θέρμης 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Παραδοτέα 

Εκτιμώμενη 
αξία 

(σε ευρώ) 

Προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης 

Προσφερόμενη 
τιμή ανά 
υπηρεσία          
(σε ευρώ) 

(άνευ ΦΠΑ) ολογράφως αριθμητικά (άνευ ΦΠΑ) 
Π.1 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης  
Π.2 Πρόταση 

60.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00    

Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου 
της εκτιμώμενης αξίας     

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ποσοστών έκπτωσης (Αριθμητικά και Ολογράφως) θα ισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή. 

2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τίθεται η υπογραφή μόνον του κοινού 
εκπροσώπου ή σε περίπτωση που υπογράφουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν την ένωση τίθεται η υπογραφή των 
νομίμων εκπροσώπων τους και η σφραγίδα. 

 
 

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

 

 

Ελληνική   
 
 
 
 


