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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 
           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3      
 
 
 
 
  Αθήνα, 13/2/2009 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   Αρ.Πρωτ. ∆17γ/05/22/ΦΝ 439 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ  
& ΚΩ∆/ΣΗΣ (∆17)   ΠΡΟΣ:  τους Αποδέκτες 
ΤΜΗΜΑ  :  Γ΄                του Πίνακα 
Ταχ. ∆/νση : Χαρ. Τρικούπη 182                           
Ταχ. Κώδ.  : 101 78  ΑΘΗΝΑ                         
Πληροφορίες   :                 
TELEFAX        :  210 64 64 392            
Τηλέφωνο       :  210 64 28 969 
E-mail                 ggded17@ggde.gr 

 

  
 
ΘΕΜΑ: Aναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων 
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 2009 
 
 
     Σας πληροφορούµε ότι για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής  µελετών 
και υπηρεσιών  για το έτος 2009,  ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 

του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε µε την 

αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 (ΦΕΚ Β΄ 1162  ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,  έχει τιµή 
(τκ) = 1,130. 
 
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 98,261 (έτος βάσης: 2005=100). 

Έτσι, αναλυτικά, µε βάση το δελτίο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε)  ο 

γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή  του ∆εκεµβρίου 2008 είναι 110,990 και ως εκ τούτου η 

τιµή του συντελεστή (τκ), που  προκύπτει ως ο λόγος 110,990/98,261  ισούται µε  1,130. 

 

 2. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05, 

οι προκηρύξεις που εγκρίνονται µετά τις 20-3-2009 λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως 

άνω αναπροσαρµογή των τιµών για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προκειµένου να υπολογιστεί η προεκτιµώµενη αµοιβή µιας 
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µελέτης ή µιας υπηρεσίας, θα πρέπει η αρµόδια Υπηρεσία  να εφαρµόσει πλέον τη νέα 

αναπροσαρµοσµένη τιµή του συντελεστή (τκ), δηλαδή  να θέτει όπου (τκ) =1,130. 

Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται  µέχρι και τις 20-3-2009 ο συντελεστής (τκ) 

εξακολουθεί να έχει την τιµή (τκ) = 1,108.  

 

3. Για την καλύτερη ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών η παρούσα συνοδεύεται µε 

πίνακα α) των µέχρι σήµερα τιµών του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων 

Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (έτη 2005-2009)  και β) της αµοιβής ανά συνεδρίαση των 

µελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού, οι οποίες συγκροτούνται κατά το άρθρο 21 του Ν3316/2005 

(ΚΥΑ 2/17140/002217-4-2007 του  Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και Υφυπουργού Οικονοµίας & 

Οικονοµικών, ΦΕΚ/ Υ.Ο.∆.∆./ 192 / 8-5-2007) . 

 

  4. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την πιστή 

εφαρµογή της.  

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.ggde.gr  της Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 

 

                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                           
 

                                                           ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο  Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

3. Γραφείο  Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε. 

4. Γραφείο  Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε.                                   

5. Γραφείο  Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε. 

6. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

7. ∆ΜΕΟ(υπόψη κ. Μαν. Παπαδόπουλου) ,Λεωφ. Αλεξάνδρας 19, Αθήνα         

8. ∆/νση ∆17 (4) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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Ανήκει στην   Εγκύκλιο 3 
Αριθµ.πρωτ.  ∆17γ/05/22/ΦΝ 439/13-2-2009 
 
 
 
 

Π ί ν α κ α ς    Α 

Τ Ι Μ Ε Σ    Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η    (τκ), 
 όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 

από  έως τιµή συντελεστή  (τκ) Έγγραφα Γνωστοποίησης 

9/8/2005 20/3/2006 1,000 Απόφ.∆ΜΕΟ/ο/1257/9-8-05 (ΦΕΚ/Β΄/1162 ) 

21/3/2006 20/3/2007 1,036 Εγκ.8/2006 (∆17γ /10/39/ΦΝ439/15-3-06) 

21/3/2007 20/3/2008 1,066 Εγκ.6/2007 (∆17γ /07/41/ΦΝ439/6-3-07) 

21/3/2008 20/3/2009 1,108 Εγκ.4/2008 (∆17γ /05/27/ΦΝ439/29-2-08) 

21/3/2009 20/3/2010 1,130 Η παρούσα εγκύκλιος 

       
       
       
       

Π ί ν α κ α ς    Β 

Α Μ Ο Ι Β Η  
 ανά συνεδρίαση των µελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού, οι οποίες συγκροτούνται κατά το άρθρο 21 του Ν3316/2005 (ΚΥΑ 

2/17140/002217-4-2007 του  Υπ.ΠΕΧΩ∆Ε και Υφ.Οικονοµίας & Οικονοµικών, ΦΕΚ/ Υ.Ο.∆.∆./ 192 / 8-5-07) 

       

από  έως 
Αµοιβή ανά συνεδρίαση 

µέλους Επιτροπής 
διαγωνισµού (σε ευρώ) 

Αµοιβή ανά 
συνεδρίαση 
γραµµατέα 
Επιτροπής 
διαγωνισµού 

(σε ευρώ) 

ποσοστό (%) 
προσαύξησης          

για µέλη 

ποσοστό (%) 
προσαύξησης για 

γραµµατείς 

8/5/2007 31/12/2007 44,0 40,0     
1/1/2008 30/9/2008 45,1 40,9 2,50 2,25 
1/10/2008 31/12/2008 46,0 41,6 2,00 1,80 

       
Παρατήρηση:           

Τα ποσοστά προσαύξησης της αµοιβής των µελών και του γραµµατέα ορίζονται µε βάση την εισοδηµατική πολιτική κάθε έτους (για το 
2008: Ν.3670/20-6-2008, ΦΕΚ/Α΄/117/20-6-2008) 

       
 

 


