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Σ.Α.Τ.Ε.
ΠΡΟΣ: τους Αποδέκτες
Πίνακα

ΚΟΙΝ : ∆/νση ∆17 (2 )

ΘΕΜΑ : Aναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2006

Σας πληροφορούµε ότι για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης
αµοιβής µελετών και υπηρεσιών για το έτος 2006, ο συντελεστής (τκ)
που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών
Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05
(ΦΕΚ Β΄ 1162 ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, έχει τιµή (τκ) = 1,036
1. ΄Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισµού , η τιµή
αυτή

«ορίζεται για κάθε

έτος ως ο λόγος του επίσηµου γενικού δείκτη

καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους προς τον επίσηµο
δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του έτους 2004 που έχει τιµή 119,5»
΄Ετσι, αναλυτικά, µε βάση το δελτίο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε) ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου 2005
είναι 123,8 και ως εκ τούτου η τιµή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο
λόγος 123,8/119,5 ισούται µε 1,036.
2. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3316/05 οι προκηρύξεις που εγκρίνονται µετά τις 20-3-2006 λαµβάνουν
υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω αναπροσαρµογή των τιµών για τον
προσδιορισµό

της προεκτιµώµενης

1

αµοιβής.
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υπολογιστεί
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ή
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υπηρεσίας,σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρµόδια υπηρεσία

να

εφαρµόσει πλέον τη νέα, την αναπροσαρµοσµένη τιµή του συντελεστή (τκ)
δηλ. να θέτει όπου (τκ) =1,036.
Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται µέχρι και τις 20-3-2006 ο
συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιµή (τκ) = 1,0
3. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για
την πιστή εφαρµογή της.
Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

www.ggde.gr της ΓΓ∆Ε

Σ.Α.Τ.Ε.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΤΡΥΦΩΝΙ∆ΗΣ
Κοινοποίηση
1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
2. Γραφείο κ.Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε.
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε.
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε.
6. ∆/νση ∆17 ( 10 ).
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