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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-6-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/53/6/Φ.4.8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: γ’ ΠΡΟΣ:Τους αποδέκτες του
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182  Πίνακα διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
TELEX:
TELEFAX:

Πληροφορίες:  Αικ. Πλαντζουνάκη
Τηλέφωνο:      64 28 969 ΚΟΙΝ.: Δ/νση Δ17 (5)

ΘΕΜΑ: Αμοιβές μελετών στην περίπτωση κατ'αποκοπήν τιμήματος.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τη γνωμοδότηση αριθμ. 271/97 του Νομικού Συμβουλίου,
του Κράτους, την οποία αποδεχόμαστε.

Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι στις αμοιβές για την εκπόνηση μελετών που
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.716/1977 (αμοιβές
κατ'αποκοπήν) όπως είναι π.χ. οι μελέτες προέγκρισης και χωροθέτησης, δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου μόνο του Ν.Δ. 2726/53 και της αριθμ. Γ2/0/1/161/1975 (ΦΕΚ Β' 1253)
κοινής απόφασης των Υπουργών Δημ. Εργων και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση αριθμ. Δ17α/01/120/Φ.4.8/1988 (ΦΕΚ Β' 761).

Στην τελευταία αυτή απόφαση ορίζεται ότι:
"1. Ορίζουμε τις αμοιβές για τις μελέτες κλπ. έργων προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
κατώτερες απο τις αντίστοιχες νόμιμες αμοιβές για ιδιωτικά έργα, κατά τα παρακάτω ποσοστά:
   α) Για μελέτες ύψους αμοιβής μέχρι 10.000.000 δρχ., κατά ποσοστό 5%
   β) Για το τμήμα της αμοιβής από 10.000.000 μέχρι 20.000.000 δρχ. κατά ποσοστό 10%
   γ) Για το υπόλοιπο τμήμα της αμοιβής, δηλαδή από 20.000.000 δρχ. και πάνω, κατά

ποσοστό 15%."
Η Υπηρεσία μας υπέβαλε ερώτημα, για το αν θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση κατά

τα ανωτέρω οριζόμενα ποσοστά και στις περιπτώσεις που καταβάλλονται αμοιβές με
κατ'αποκοπή τίμημα και σε απάντηση του οποίου εκδόθηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση που είναι
αρνητική και την οποία σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 271/97

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Συνεδρίαση 7-5-1997

Γ' Τμήμα

Σύνθεση

Προεδρεύων:Αριστομένης Κομισόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Ν.Σ. Κράτους

Νομικοί σύμβουλοι:Δημήτριος Γριμάνης, Κωνσταντίνος Βολτής, Ηλίας Παπαδόπουλος,
Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Νικόλαος Μαυρίκας, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, Σπυρίδων
Δελλαπόρτας.

Εισηγητής: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Νομικός Σύμβουλος

Αριθμ. Ερωτήματος: Δ17γ/34/1/Φ.4.8/14.4.97 της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και
Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων (Ερ. 4550).

Περίληψη ερωτήματος: Από τη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων ερωτάται με το υπ' αριθμ. πρωτ.
Δ17γ/34/1/Φ.4.8/14.4.97 έγγραφο αν πρέπει να γίνεται μείωση του ποσού της αμοιβής, η οποία
καθορίζεται κατ'αποκοπή για μελέτες που εκπονούνται για λογαριασμό του Δημοσίου και
χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.

Επί του ερωτήματος αυτού το Γ΄ Τμήμα του Ν.Σ.Κράτους γνωμοδότησε ως κατωτέρω:
Ι. α) Στο άρθρο μόνο του Ν.Δ. 2726/53 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου
59 του από 17-7/16-8/1923 Ν.Δ/τος περί σχεδίου πόλεων, κωμών κλπ ορίζεται ότι:
" 3/ "Ο κανονισμός των αμοιβών δια μελέτας κλπ. έργων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ γίνεται
δι'αποφάσεων, εκδιδομένων υπό των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Οικονομικών, μετά
γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων, δυναμένων να ορίσωσιν αμοιβήν κατωτέραν,
πάντως όμως ουχί ανωτέρα των ισχυουσών δι'ιδιωτικά έργα".
    β) Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου εξεδόθη αρχικά η υπ'αριθμ.
Γ2/0/1/161/75 (1.253. Β κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων, η
οποία τροποποιήθηκε επανειλημμένα ως προς ορισμένες διατάξεις της εκ των οποίων η
τελευταία είναι η υπ' αριθμ. Δ17α/01/120/Φ.4.8./1988 (Β 761) απόφαση των παραπάνω
Υπουργών, η οποία αναφέρει "Οτι τις αμοιβές για τις μελέτες κλπ. έργων προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων κατώτερες από τις αντίστοιχες νόμιμες αμοιβές για ιδιωτικά έργα, κατά
τα παρακάτω ποσοστό: (1) Για μελέτες ύψους αμοιβής μέχρι 10.000.000 δρχ. κατά ποσοστό
5%. (2) Για το τμήμα αμοιβής από 10.000.000 μέχρι 20.000.000 δρχ. κατά ποσοστό 10% και



(3) Για το υπόλοιπο τμήμα της αμοιβής, δηλαδή από 20.000.000 δρχ. και άνω, κατά ποσοστό
15%".
ΙΙ) Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι από την ισχύουσα νομοθεσία ορίζονται τα
ελάχιστα όρια αμοιβής των μελετητών αλλά όταν κύριος της μελέτης είναι το Δημόσιο επί της
προκύπτουσας αμοιβής επιβάλλονται οι παραπάνω αναφερόμενες μειώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται αμοιβή της μελέτης (όπως είναι π.χ. οι
μελέτες προέγκρισης και χωροθέτησης) από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, η αμοιβή
καθορίζεται υπό του εργοδότου και αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(άρθρο 11 παρ.3 του Ν.716/1977), ήτοι καθορίζεται αμοιβή, συμβατικώς, κατ'αποκοπήν. Στις
περιπτώσεις δηλαδή της κατ'αποκοπή αμοιβής, αυτή δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του
Κώδικα αμοιβών μηχανικών, αλλά συμβατικώς και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/53 και
υπ'αριθμ. Γ2/0/1/161/75 (1253 Β) κοινής απόφασης υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων
Εργων, που προϋποθέτουν για την εφαρμογή τους την ύπαρξη αμοιβής που καθορίζεται από το
νόμο.
ΙΙΙ) Υστερα από τα προεκτεθέντα το Γ' Τμ. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ομόφωνα έχει τη γνώμη ότι αρνητική πρέπει να είναι η απάντηση στο τεθέν ερώτημα.

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       Ο Νομικός Σύμβουλος
                Αθήνα 14-5-1997
                  Ο Προεδρεύων
        Νομικός Σύμβουλος Ν.Σ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ


