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ΘΕΜΑ: Aναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων 

Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2012. 

 

Σας πληροφορούµε ότι για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής  µελετών 

και υπηρεσιών  για το έτος 2012,  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 ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,  έχει τιµή (τκ) = 1, 249. 

 

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». 

Έτσι, αναλυτικά, µε βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  και 

µετά την αναπροσαρµογή του Έτους Βάσης ( 2009 ∆εκεµβ.= 101,78 ), ο γενικός 

δείκτης τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου 2004, αναµορφώθηκε σε 87,79 και ο 

αντίστοιχος δείκτης ∆εκεµβρίου 2011  διαµορφώθηκε σε 109,63. Ως εκ τούτου, η 
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τιµή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 109,63/87,79, ισούται µε  

1,249. 

 2.   Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν.3316/2005, οι προκηρύξεις που εγκρίνονται µετά τις 20-3-2012 λαµβάνουν 

υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω αναπροσαρµογή των τιµών για τον προσδιορισµό 

της προεκτιµώµενης αµοιβής. ∆ηλαδή, προκειµένου να υπολογιστεί η 

προεκτιµώµενη αµοιβή µιας µελέτης ή µιας 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) =1,249. 

Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται µέχρι και τις 20-3-2012, ο 

συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιµή (τκ) = 1,219.   

3.    Για την καλύτερη ενηµέρωση τω αρµόδιων Υπηρεσιών, η παρούσα συνοδεύεται 

µε πίνακα των µέχρι σήµερα τιµών του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών ( έτη 2005-2012 ). 

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 

Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του 

Προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
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Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργού ΥΠ.Y.ΜΕ.∆Ι. 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠ.Y.ΜΕ.∆Ι. 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ.∆.Ε. 
5. Γραφείο Γεν. ∆/ντών της Γ.Γ.∆.Ε. 
6. ∆/νση Πληροφορικής ( µε δισκέτα για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα). 
7. ∆/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (∆.Μ.Ε.Ο), Λ. Αλεξάνδρας 17-19, 
Τ.Κ 114 73, Αθήνα. 
7. Ε.Υ.∆.Ε/Π.Α.Θ.Ε ( υπόψη κ. Μαν. Παπαδόπουλου ),  
Λ. Αλεξάνδρας 205, T.K 115 23, Αθήνα. 
8. ∆/νση ∆17 (8). 
 

 



 


