
1. ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ (Α1)

     Ν ππνινγηζκόο ηεο πξνεθηηκσκέλεο ακνηβήο (Α1) γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο δηακόξθσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο  ρώξνπ ηνπ Θέληξνπ Ξαιαηνληνινγίαο Κειηάο ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ θαη ηεο αλάπιαζεο ηεο 

όκνξεο πιαηείαο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν ΝΗΘ.1 ηεο ππ΄αξηζκνύ ΓΛΠγ/32129/ΦΛ 466

(ΦΔΘ 2519 Β΄/20-7-2017) απόθαζε ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ "Έγθξηζε Θαλνληζκνύ

Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147)", όπνπ:

Άπθπο ΟΙΚ.1: Απσιηεκηονικέρ  Μελέηερ 

1.1. Απσιηεκηονικέρ μελέηερ Κηιπιακών Έπγων και Έπγων Γιαμόπθωζηρ

Δλεςθέπων Υώπων.

1. Ζ πξνεθηηκώκελε ακνηβή (Α1) γηα ηελ εθπόλεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ Κειεηώλ ππνινγίδεηαη από ηνλ 

ηύπν:

Α1 =      1,06 

όπνπ: Δ = Δπηθάλεηα Θηηξίνπ ή Έξγνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (κ
2
) πνπ εθθξάδεη ην θπζηθό αληηθείκελν,

ΣΑο = Βαζηθή εληαία Ρηκή Αθεηεξίαο ακνηβώλ αλά κ
2
 θηηξίνπ ή έξγνπ,

Βν = Ππληειεζηήο Βαξύηεηαο επί ηεο εληαίαο Ρηκήο Αθεηεξίαο Ακνηβώλ αλά κ
2
 ζπγθεθξηκέλνπ

θηηξίνπ ή έξγνπ,

Α = Ππληειεζηήο Αξρηηεθηνληθήο Κειέηεο,
 

κ και μ = ζπληειεζηέο ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηεο κειέηεο,

ηκ = ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.3.

Νη ζπληειεζηέο ΠΒλ, ΠΑ, θ θαη κ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα Ηα ηεο παξ.7. 

Ρα έξγα δηακόξθσζεο ειεπζέξσλ ρώξσλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία V ηνπ σο άλσ πίλαθα.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ V 

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΥΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ Ζ ΡΚΖΚΑ ΔΟΓΥΛ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ ΝΗ ΑΜΖΚΔΛΔΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΔΠ, ΑΗΠΘΖΡΗΘΔΠ ή ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗΒΑΙΙΝΛ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΖ ΓΠΑΛΑΙΝΓΖ ΞΟΝΠ ΡΖ

ΓΑΞΑΛΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ή ΡΝ ΚΔΓΔΘΝΠ ΡΝΠ.


κ = 2,90 μ = 63,00

ΜΔΛΔΣΗ: "ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΜΗΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΧΝ"

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ
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ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΔΗΠ ΡΝΞΗΝ ΘΑΗ ΔΙΔΘΔΟΥΛ ΣΥΟΥΛ (ΞΙΑΡΔΗΥΛ, ΘΖΞΥΛ, ΞΑΟΘΥΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ 

ΘΡΗΟΗΝ) ΑΛΑ ΑΡΝΡΔΙΖ ΣΥΟΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΔ ΑΜΖΚΔΛΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΘΙΖΟΔΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ 

(ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΗΠ, ΔΞΗΘΑΙΤΔΗΠ, ΓΗΑΠΡΟΥΠΔΗΠ, ΣΡΔΠΔΗΠ Θ.Ι.Ξ.)

Δ = 6.000,00 Βν = 0,14

(ΣΑο) = 9,75 Α = 1,00

Ν ζπληειεζηήο ηκ γηα ην έηνο 2021 (από 21-3-2021 έσο 20-3-2022) πξνθύπηεη κε ηελ Δγθύθιην 89943/21 

(ΑΓΑ: 6Ρ60465ΣΘΜ-ΝΦΓ) θαη έρεη ηηκή: ηκ = 1,199

Ππλεπώο ε πξνεθηηκσκέλε ακνηβή (Α1) γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ

ηνπ Θέληξνπ Ξαιαηνληνινγίαο Κειηάο ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ θαη ηεο αλάπιαζεο ηεο όκνξεο πιαηείαο, είλαη:

Α1 =      1,06 =

= *1,06 = 72.095,52 €

2. ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ (Α2)

     Ν ππνινγηζκόο ηεο ακνηβήο (Α2) γηα ηε ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο δηακόξθσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Θέληξνπ Ξαιαηνληνινγίαο Κειηάο ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ θαη ηεο αλάπιαζεο ηεο 

όκνξεο πιαηείαο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν ΓΔΛ.7 ηεο ππ΄αξηζκνύ ΓΛΠγ/32129/ΦΛ 466

(ΦΔΘ 2519 Β΄/20-7-2017) απόθαζε ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ "Έγθξηζε Θαλνληζκνύ

Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147)", όπνπ:

Άπθπο ΓΔΝ.7: Αμοιβή ύνηαξηρ Σεςσών Γημοππάηηζηρ

1. Ζ πξνεθηηκώκελε ακνηβή (Α) γηα ηε ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 8% ηεο

ζπλνιηθήο πξνεθηίκσκελεο ακνηβήο ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ γηα ηηο νπνίεο ζπλάζζνληαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο.

Ππλεπώο:

Α2 = Α1*8%= 72.095,52 € *8% =

2. Ζ παξαπάλσ ακνηβή επηκεξίδεηαη ζηα επηκέξνπο ηεύρε κε ηα αθόινπζα πνζνζηά:

α. Γηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 10%

β. Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 30%

γ. Γηα ηελ αλάιπζε ηηκώλ 25% 

δ. Γηα ην ηηκνιόγην κειέηεο 13%

ε. Γηα ην ηηκνιόγην πξνζθνξάο 1% (ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ)

5.767,64 €

576,76 €

1.730,29 €

1.441,91 €

749,79 €

57,68 €

3

199,1*3,178

100*14,0*75,9*00,000.6

00,63
90,2  199,1*00,1*14,0*75,9*00,000.6*
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ζη. Γηα ηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 10%

δ. Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό κειέηεο 5%

ε. Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό πξνζθνξάο 1% (ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ)

ζ. Γηα ηε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 5%

Δπεηδή από ηα αλσηέξσ ηεύρε δύν δελ απαηηνύληαη (ην ηηκνιόγην πξνζθνξάο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο

πξνζθνξάο) ε ηειηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή (Α2) γηα ηε ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ππνινγίδεηαη ζην 

98% ηεο αξρηθήο ππνινγηζζείζαο ακνηβήο Α, δειαδή:

Α2 = Α*98%= 5.767,64 € *98% =

3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΗ ΑΤ - ΦΑΤ (Α3)

     Ν ππνινγηζκόο ηεο πξνεθηηκσκέλεο ακνηβήο (Α3) γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο ΠΑ - ΦΑ ηνπ έξγνπ

δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Θέληξνπ Ξαιαηνληνινγίαο Κειηάο ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ θαη ηεο 

αλάπιαζεο ηεο όκνξεο πιαηείαο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν ΓΔΛ.6 ηεο ππ΄αξηζκνύ ΓΛΠγ/32129/

ΦΛ 466 (ΦΔΘ 2519 Β΄/20-7-2017) απόθαζε ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ "Έγθξηζε Θαλνληζκνύ

Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147)", όπνπ:

Άπθπο ΓΔΝ.6: Αμοιβή ύνηαξηρ Μελέηηρ ΑΤ - ΦΑΤ

1. Ζ κειέηε Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ) θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΦΑ) ηνπ έξγνπ

ζπληάζζεηαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ θπξίσο έξγνπ αλά θαηεγνξία κειέηεο κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην

Ξ.Γ. 305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρύνληα.

2. Ζ ακνηβή (Α3), γηα ηελ ζύληαμε κειέηεο (ΠΑ) θαη (ΦΑ) νξίδεηαη από ηνλ ηύπν: 

Α3 = Αi * β * ηκ όπνπ:

Αi = Ρν ζύλνιν ησλ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ ησλ πξνο εθπόλεζε κειεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν 

έξγν θαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ.

β = ζπληειεζηήο ακνηβήο επί ηνηο εθαηό (%) νξηδόκελνο σο αθνινύζσο:

β =

όπνπ: θ, κ ζπληειεζηέο, πνπ αλεμαξηήησλ θαηεγνξίαο έξγνπ νξίδνληαη νη αθόινπζνη:  

θ= 0,40 θαη κ= 8,00.

ηθ ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.3.

Ν ζπληειεζηήο ηκ γηα ην έηνο 2021 (από 21-3-2021 έσο 20-3-2022)πξνθύπηεη κε ηελ Δγθύθιην 89943/21

(ΑΓΑ: 6Ρ60465ΣΘΜ-ΝΦΓ) θαη έρεη ηηκή: ηκ = 1,199

576,76 €

288,38 €

57,68 €

288,38 €

5.767,64 €

5.652,29 €
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Ν ζπληειεζηήο β (%) ζηξνγγπιεύεηαη πάληα ζην δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν, νπόηε:

β = = 1,54 δειαδή: 1,54%

θαη Παi = = 72.095,52 €

Ππλεπώο:

Α3 = 72.095,52 * 0,0154 * 1,199 =

ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ (Α1): 72.095,52 €

ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΤΥΧΝ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ (Α2): 5.652,29 €

ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΗ ΑΤ - ΦΑΤ (Α3): 1.331,21 €

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ: 79.079,03 €

ΠΟΟΣΟ ΔΠΙ ΣΗ ΑΜΟΙΒΗ: 70% 55.355,32 €

     Πην δηαγσληζκό πξνζρεδίσλ αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ ην ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζό ησλ βξαβείσλ 

θαζνξίδεηαη ίζν κε ην 20% ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ (70%) ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο εθπόλεζεο 

ηεο κειέηεο, δειαδή:

79.079,03 € * 70% =

όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3316/2005 (άξζξν 11, παξ. 2 ηεο .Α. 48505/387/21).

Ππλεπώο:

55.355,32 € * 20% =

     Ρα βξαβεία ζα είλαη ηπία (3) θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηνπο βξαβεπζέληεο γίλεηαη βάζεη ηνπ πίλαθα ηνπ 

άξζξνπ 11, παξ. 3 ηεο .Α. 48505/387/21, όπνπ έρνπκε:

1
ο
 Βπαβείο: 11.071,06 € * 45% =

2
ο
 Βπαβείο: 11.071,06 € * 33% =

3
ο
 Βπαβείο: 11.071,06 € * 22% =

     Ρα αλσηέξσ πνζά είλαη ρσξίο Φ.Ξ.Α., ελώ κε Φ.Ξ.Α. 24% ην πνζό είλαη:

3.653,45 €

2.435,63 €

72.095,52 €

1.331,21 €

55.355,32 €

13.728,12 €

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΦΟ ΒΡΑΒΔΙΩΝ

11.071,06 €

4.981,98 €

3

199,1*175

52,095.72

00,8
40,0 



     Ζ Γηνξγαλώηξηα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο πιήξνπο κειέηεο (πξνκειέηε, 

νξηζηηθή κειέηε, κειέηε εθαξκνγήο, Ρ.Γ. θαη ΠΑ-ΦΑ) ηνπ έξγνπ, ζην κειεηεηή ή κειεηεηέο ηεο 

πξόηαζεο πνπ βξαβεύηεθε κε ην 1ν Βξαβείν (άξζξν 15 ηεο .Α. 48505/387/21). 

     Πηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο, ε ζπµβαηηθή αµνηβή (ΑΑ) ηεο ζπλνιηθήο πιήξνπο µειέηεο 

νξίδεηαη ζε 70% ηεο πξνεθηίκεζεο ηεο ακνηβήο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε σωπίρ Φ.Π.Α.,

αθαηξνπκέλνπ ηνπ πξώηνπ βξαβείνπ:

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ: 79.079,03 €

ΠΟΟΣΟ ΔΠΙ ΣΗ ΑΜΟΙΒΗ: 70% 55.355,32 €

ΑΦΑΙΡΔΙΣΑΙ ΣΟ ΠΟΟ ΣΟΤ 1ος ΒΡΑΒΔΙΟΤ: -4.981,98 €

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤ ΜΔΛΔΣΗ (ΑΑ): 50.373,34 €

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ: 15% 7.556,00 €

ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 57.929,34 €

Φ.Π.Α.: 24% 13.903,04 €

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: 71.832,38 €

     Ζ θαηαλνκή ηεο ακνηβήο (ΑΑ) ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο

ρώξνπ ηνπ Θέληξνπ Ξαιαηνληνινγίαο Κειηάο ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ θαη ηεο αλάπιαζεο ηεο όκνξεο πιαηείαο 

ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ ΝΗΘ.5 ηεο ππ΄αξηζκνύ ΓΛΠγ/32129/

ΦΛ 466 (ΦΔΘ 2519 Β΄/20-7-2017) απόθαζε ηνπ πνπξγνύ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ "Έγθξηζε Θαλνληζκνύ

Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147)", όπνπ:

     Ζ ακνηβή ηεο ππομελέηηρ είλαη ην 35% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, δειαδή:

35% * 50.373,34 € =

     Ζ ακνηβή ηεο οπιζηικήρ μελέηηρ είλαη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, δειαδή:

25% * 50.373,34 € =

     Ζ ακνηβή ηεο μελέηηρ εθαπμογήρ είλαη ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, δειαδή:

40% * 50.373,34 € =

     Πην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο ησλ αξρηηεθηνληθώλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην πξνζρέδην, ην νπνίν απνηηκάηαη ζε

πνζνζηό 20% ηεο νιηθήο ακνηβήο.

Μησ/γορ μησ/κόρ ΠΔ

Κωζηαπέλα Κων/νηία

Πολιηικόρ Μησ/κόρ ΠΔ

ανίδα Μαπία 

Απσιηέκηων  Μησ/κόρ ΠΔ

ΣΜΗΜΑΣΟ

17.630,67 €

12.593,33 €

20.149,34 €

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ Σεσνικών 

Τπηπεζιών

Καπέηζορ Αναζηάζιορ

Γπεβενά, 06-08-2021

Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ

79.079,03 €



Απιθμ.    ΓΝγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 2519 Β΄/20-7-2017)

Έγθξηζε Θαλνληζκνύ Ξξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλα-θώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθα-ζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α ́ 147).

κ 2,90 Δ * (ΡΑν) * ΠΒλ * 100 =

μ 63,00 178,3 * ηθ =

Δ 6.000,00 (Δ * (ΡΑν) * ΠΒλ * 100) / (178,3 * ηθ) =

(ΣΑο) 9,75 Κυβικθ ρίζα του ανωτέρω πηλίκου =

Βν 0,14 Α =

ηκ 1,199

Α 1,00



Ν ζπληειεζηήο ηκ γηα ην έηνο 2021 (από 21-3-2021 έσο 20-3-2022) πξνθύπηεη κε ηελ Δγθύθιην 89943/21 



κ 0,40 (ΠAi) / (175 * ηθ) =

μ 8,00 Κυβικθ ρίζα του ανωτέρω πηλίκου =

Ai 72.095,52 β =

ηκ 1,199



55.355,32 €

3.020,19 € 11.071,06 €



79.079,03 €

47.447,42 €

-4.986,79 €

42.460,63 €

6.369,09 €

48.829,72 €

11.719,13 €

60.548,85 €

69.000,40 €

16.560,10 €

85.560,50 €



Έγθξηζε Θαλνληζκνύ Ξξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλα-θώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθα-ζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α ́ 147).

819.000,00

213,78

3.831,01

15,65

72.095,52

43.257,31





343,60

7,00

1,54

0,02


