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Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)...............................................
Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3471/ΕΦΑ
787/1.3.2007 (ΦΕΚ Β 417/26.3.2007) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης με θέμα [Σύναψη συμβάσεων μί−
σθωσης έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με
φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράμματος με τίτλο «Παρατηρητήριο Ερευνη−
τικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, Μέτρο 8.3.4,
Δράση 8.3.4/1»] ..................................................................................
Έγκριση μισθώσεως δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας
των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς: 20,
38, 39, 40, 44, 45, 48, 56, 57 και 62 Ν. Χαλκιδικής
από την εκμισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑ−
ΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» προς την αιτούσα – μισθώτρια
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ............................
Καθορισμός όρων επιλεξιμότητας για το 2008 για
την ενίσχυση των σφάγιων ταύρων, που χορηγεί−
ται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου στον
τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος ....................
Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την
εκπόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκα−
ταστάσεων. .........................................................................................
Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντο−
κιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2008. ............................................

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».
3. Την υπ’ αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81
Α΄/1990).
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
τ.Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία
εκχωρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών.
5. Το έγγραφο της Γεν. Δνσης Δημ. Περιουσίας και
Εθνικ. Κληρ/των του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών,
με υπ’ αριθμ. 1121600/2797/Β0011/18.12.2007.
6. Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), με υπ’ αριθμ. 71/2008.
7. Το έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, με υπ’
αριθμ. 43/ΘΛ/νκ/21.1.2008.
8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
την είσπραξη των εσόδων υπέρ των: α) Κληροδοτήμα−
τος Μαρίας Μαλανδρινού, που υπάγεται στην Άμεση
Διαχείρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι−
κών, β) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), με έδρα το Κιλκίς και γ) Ένωσης Ελλή−
νων Χημικών, με έδρα την Αθήνα.
2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω
παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και
είσπραξης. Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης
αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.
3. Τα ποσά που παρακρατούνται κατατίθενται σε ειδι−
κό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
με την ονομασία «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης
εσόδων υπέρ Τρίτων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1008060/588/0016
(1)
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικο−
νομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως των δασο−
τεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120 τΑ΄/5.5.1981).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 222 και 223 του ν.δ. 86/1969
«Περί δασικού κώδικος» (ΦΕΚ 7 τ Α΄/18.1.1969).
4. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέ−
λεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42
τΑ΄/22.2.2005).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ1162
τΒ΄/22.8.2005) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκρι−
ση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου
4 του ν. 3316/2005», την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/
30.12.2005 (ΦΕΚ 58/Β/2006) απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης της Α΄ Βελτίωσης του Κανο−
νισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρε−
σιών…» την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 απόφαση
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης της Β΄ Βελτίω−
σης του Κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών…» και όπως κάθε φορά ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθμ. 126386/1730/10.6.1966 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Έγκρισις Γενικής Συγγραφής υπο−
χρεώσεων εκπονήσεως μελετών Δασικών μεταφορικών
εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
41287/2281.εγκ 55/22.5.1973 και 92833/4679/1.12.1997 δια−
ταγές μας.
7. Την υπ’ αριθμ. 100006/4861/22.12.1997 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός αμοιβών μελετητών
εκπονήσεως μελετών δασικών μεταφορικών εγκατα−
στάσεων» (ΦΕΚ 23 τΒ΄/23.1.1998).
8. Τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γε−
ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), που κατα−
χωρήθηκε στα πρακτικά της 12ης/8.9.2005 συνεδρίασής
του και μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. 3219/22.9.2005
έγγραφό του.
9. Την υπ’ αριθμ. 35/26.7.2006 γνωμοδότηση του Τε−
χνικού Συμβουλίου Δασών.
10. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ232/Α΄/19.9.2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών»
11. Την υπ’ αριθμ. Υ265/11.10.2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων−
σταντίνο Κιλτίδη» (ΦΕΚ 2016/τΒ΄/12.10.2007).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στις περιπτώσεις ανάθεσης από την Δασική Υπηρεσία
ή από τις «Αναθέτουσες Αρχές» της παρ. 9 του άρ−
θρου 1 του ν. 3316/2005 μελετών δασικών μεταφορικών
εγκαταστάσεων (Δασικοί δρόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας,
καθώς και τρακτερόδρομοι), εφαρμόζονται ως προς την
προεκτιμώμενη αμοιβή τους, τα παρακάτω:
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Άρθρο 3
Ενίσχυση επιλέξιμων ζώων
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Δικαιούχοι είναι γεωργοί που έχουν δηλώσει ή θα
δηλώσουν συμμετοχή στο καθεστώς, κάτοχοι βοοτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων που εδρεύουν σε ελληνικό έδα−
φος, στις οποίες έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του
έτους 2008 τουλάχιστον 15 μοσχάρια, με εξαίρεση τα
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οποία ισχύουν
τουλάχιστον 10 γεννήσεις.
Επιλέξιμα σφάγια ταύρων είναι τα σφάγια τα οποία
κατατάσσονται στην κατηγορία διάπλασης R και πάνω
και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω και με βάρος
σφάγιου(σε σφάγιο αναφοράς) τουλάχιστον 250 κιλά,
με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για
τα οποία επιλέξιμα σφάγια είναι τα σφάγια ταύρων
τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία διάπλασης
R− και πάνω και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω και
με βάρος σφάγιου (σε σφάγιο αναφοράς) τουλάχιστον
220 κιλά.
2.2 Η υπ’ αριθμ. 320680/9.11.2005 κοινή υπουργική από−
φαση (Β 1606) «Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα
των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» καθώς και
η υπ’ αριθμ. 256601/3.2.2005 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 197) «Λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 320680/9.11.2005 κοινής
υπουργικής απόφασης “Λεπτομέρειες εφαρμογής στον
τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69
του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου”» εφαρ−
μόζονται σύμφωνα με την παρούσα.
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Το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο σφάγιο ταύρου θα
καθορισθεί μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθ−
μού επιλέξιμων σφάγιων ταύρων του 2008, βάσει του
συνολικού εγκεκριμένου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ποσού.
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Άρθρο 4
Γενικά

da

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζε−
ται στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το
έτος 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 84627/626
(5)
Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκ−
πόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστά−
σεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/1979 «Περί
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας»
(ΦΕΚ 289 τ Α/29.12.1979).

Άρθρο 10
Γενικά
1. Για την σύνταξη των μελετών Δασικών Μεταφο−
ρικών Εγκαταστάσεων εφαρμόζονται οι Τεχνικές
Προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί με την υπ’ αριθμ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 2
Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης δασικών οδών.

Άρθρο 4
Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχόλησης.
Ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο ΓΕΝ.4Β της Β΄
Βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
Μελετών και Υπηρεσιών.
Άρθρο 5
Αμοιβή γενικού μελετητή.
Για την αμοιβή γενικού μελετητή εφαρμόζονται ως
έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.5 του Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.
Άρθρο 6
Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ.

Για την αμοιβή εφαρμόζονται ως έχουν, οι διατάξεις
του άρθρου ΓΕΝ.6Α του Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.

o.

1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση μελετών οδών δασικών
μεταφορικών εγκαταστάσεων ορίζεται σε ευρώ ανά χι−
λιόμετρο (€/χλμ) μελέτης οδού, σύμφωνα με τον τύπο:
Α= (8.800.π.ρ.σ). τκ
Όπου:
α) π: Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία
του Δασικού δρόμου όπως παρακάτω:
αα) Για Δασικούς δρόμους Α΄ κατηγορίας: π= 1,00
αβ) Για Δασικούς δρόμους Β΄ κατηγορίας: π= 0,80
αγ) Για Δασικούς δρόμους Γ΄ κατηγορίας: π= 0,30
αδ) Για Τρακτερόδρομους : π=0,10
β) ρ: Συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος του δρόμου
και για όλες της κατηγορίες δασικών δρόμων συμπεριλαμ−
βανομένων και των Τρακτερόδρομων όπως παρακάτω:
βα) Για μήκος Lαπό 0 έως 1 χλμ. σταθερό ρ=1,50
ββ) Για μήκος Lαπό 1 έως 2 χλμ. σταθερό ρ= 1,25
βγ) Για μήκος Lαπό 2 έως 3 χλμ. σταθερό ρ= 1,00
βδ) Για μήκος Lαπό 3 έως 4 χλμ. σταθερό ρ= 0,75
βε) Για μήκος L πάνω από 4 χλμ. σταθερό ρ= 0,50
Η συνολική αμοιβή του μελετητή θα προκύπτει από
το άθροισμα των επί μέρους υπολογισμών κατά χιλιό−
μετρο δρόμου.
γ) σ: Συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολο−
γία όπως παρακάτω:
γα) Για έδαφος πεδινό (κλίσεις 0−10%) σ= 0,80
γβ) Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10−40%) σ= 1,10
γγ) Για έδαφος ορεινό (κλίσεις > 40%) σ= 1,50
Ο συντελεστής σ θα είναι σταθερός και θα υπολο−
γίζεται από τη μέση τιμή των εγκάρσιων κλίσεων των
κατά πλάτος τομών της μελέτης.
δ) τκ : Συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως
γενικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονι−
σμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών
και όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Στην αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με τα παρα−
πάνω δεν περιλαμβάνονται έργα των οποίων ο υπολο−
γισμός της αμοιβής διέπεται από άλλες διατάξεις (π.χ.
άρδευσης, φύτευσης, υδραυλικά κ.λπ.).

αβ) Για την προμελέτη: Ποσοστό 30%
αγ) Για την οριστική μελέτη Ποσοστό 60%
β) Προκειμένου για δρόμους Γ΄ κατηγορίας και Τρα−
κτερόδρομους η αμοιβή της μελέτης δεν κατανέμεται σε
στάδια και έχει πλήρη εφαρμογή ο ανωτέρω τύπος.
2. Σε περίπτωση που ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της με−
λέτης Αναγνώρισης η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%.

m

126386/1730/10.6.1966 απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Περί
εγκρίσεως Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εκπονή−
σεως μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 41287/2281.εγκ
55/22.5.1973 και 92833/4679/1.12.1997 διαταγές μας.
2. Οι διατάξεις των άρθρων ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, και ΓΕΝ.3,
του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζονται ως έχουν και
όπως κάθε φορά ισχύουν. Όπου όμως γίνεται αναφορά
σε προδιαγραφές νοούνται οι αντίστοιχες για τις με−
λέτες δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων.
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Άρθρο 7
Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης.
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Η αμοιβή των τευχών δημοπράτησης καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 του Κανονισμού Προεκτι−
μώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.
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Άρθρο 8
Περιλαμβανόμενες στην αμοιβή της μελέτης δαπάνες.

Άρθρο 3
Κατανομή αμοιβής κατά στάδια.
1. Η συνολική αμοιβή μελέτης Δασικών δρόμων, που
υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας,
κατανέμεται κατά στάδια ως ακολούθως:
α) Για δρόμους Α και Β κατηγορίας:
αα) Για τη μελέτη αναγνώρισης: Ποσοστό 10%
*02003192802080012*

1. Στην αμοιβή της μελέτης, όπως ορίστηκε στα προ−
ηγούμενα άρθρα 2 και 3, περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη
του Μελετητή που απαιτείται για την εντός ή εκτός
της έδρας αυτού εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις εγκύκλιες
διαταγές.
2. Δεν περιλαμβάνονται στην κατά τα ανωτέρω αμοιβή
της μελέτης, οι δαπάνες και η αμοιβή για τις παρακάτω
εργασίες ή επί μέρους μελέτες.:
α) Η εκτέλεση οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών,
(περιλαμβανομένων και των τοπογραφικών διαγραμμά−
των στις θέσεις των τεχνικών έργων), που αμείβονται
ιδιαίτερα και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις αμοιβής,
πλην των απαιτούμενων για τις μελέτες χάραξης δασι−
κών οδών που περιλαμβάνονται στις οικίες προδιαγρα−
φές της δασικής οδοποιίας.
β) Οι μελέτες περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιο−
λόγησης.
γ) Οι μελέτες Κτηματολογίου.
δ) Οι μελέτες συστήματος μετατόπισης δασικών προ−
ϊόντων ή υλικών έργων.
ε) Οι μελέτες Σήμανσης, Ασφάλισης δασικών οδών.
στ) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη
γεωλογικών εκθέσεων πάσης μορφής ή έκτασης καθώς
και η εκτέλεση πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών
εργασιών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ζ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις καθώς και οι συναφείς
ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες και η αξιολό−
γηση των συμπερασμάτων αυτών των εργασιών.
η) Οι πάσης φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες
και μελέτες.
θ) Οι έρευνες επί προτύπων.
ι) Οι πάσης φύσεως δαπάνες και αμοιβές, οι απαιτού−
μενες για την έκδοση γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβού−
λων, που καλούνται από τον Μελετητή κατόπιν εντολής
του Εργοδότη.
Άρθρο 9
Αμοιβή μελετών με ιδιαίτερη συμφωνία.

Άρθρο 10
Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια.

παρακάτω άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ «Μελέτη Τεχνικών
Έργων» του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Με−
λετών και Υπηρεσιών, ήτοι των άρθρων:
α) Άρθρ. ΤΕΧ.2 «Μεθοδολογία υπολογισμού της προε−
κτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού»,
β) Άρθρ ΤΕΧ.3 «Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού»,
γ) Άρθρ ΤΕΧ.4 «Ειδικές αρχές υπολογισμού προεκτι−
μώμενων αμοιβών»,
δ) Άρθρ ΤΕΧ.5Α «Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας
τεχνικών έργων οδού»,
ε) Άρθρ ΤΕΧ.6Α «Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης
αμοιβής – Ειδικές περιπτώσεις», και
στ) Άρθρ ΤΕΧ.7 «Κατανομή προεκτιμώμενης αμοιβής
κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού»,
Άρθρο 15
Πληρωμή και ύψος αμοιβής.

Για την πληρωμή της αμοιβής και το ύψος της, για τα
έργα του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, ισχύουν όσα προ−
βλέπονται στο άρθρο 30 και στην παρ.10 του άρθρου
42 του ν. 3316/2005 αντίστοιχα.

co

Η αμοιβή για την εκτέλεση κατά το προηγούμενο άρ−
θρο εργασιών ή εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών,
εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχη διάταξη αμοιβής,
ορίζεται ιδιαίτερα, κατά περίπτωση, από τον εργοδό−
τη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του
ν. 3316/2005.

3835

m

ΦΕΚ 319

1. Η αμοιβή κάθε εργασίας μελέτης δασικών μεταφο−
ρικών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνεται στις δι−
ατάξεις αυτής της απόφασης, εφόσον ζητηθεί από τον
Εργοδότη συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες τεχνι−
κές προδιαγραφές και αμείβεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ1162
τΒ΄/22.8.2005) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκρι−
ση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μλετών και
Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4
του ν. 3316/2005» και όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Η υπ’ αριθμ. 100006/4861/22.12.1997 απόφασή μας και
κάθε προηγούμενη σχετική με το θέμα καταργούνται.

ei

o.

Σε περίπτωση που προηγούμενο στάδιο μελέτης υλο−
ποιήθηκε από άλλον Μελετητή ή παρέχονται από τον
Εργοδότη στον Μελετητή πλήρη στοιχεία των προη−
γουμένων σταδίων, η συνολική αμοιβή του μελετώμενου
σταδίου μελέτης αυξάνεται κατά δέκα τις εκατό (10%),
εκτός αν άλλως ορίζεται στην οικεία προδιαγραφή ή
στις οικείες διατάξεις αμοιβής.

Άρθρο 16
Διατάξεις γενικής εφαρμογής.
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Άρθρο 11
Αμοιβή μελέτης προσθηκών,
προσαυξήσεων και διαρρυθμίσεων.
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Σε περίπτωση σύνταξης μελέτης βελτίωσης/διαπλά−
τυνσης υπάρχοντος έργου (διαρρύθμισης, προσθήκης,
προσαύξησης καθ’ οποιαδήποτε έννοια) η αμοιβή προ−
σαυξάνεται κατά 25% για το αντίστοιχο μήκος.
Άρθρο 12
Εφαρμογές μελετών από Εργοδότη.

da

Ο Εργοδότης, μετά την πληρωμή της αμοιβής μιας
μελέτης, καθίσταται κύριος αυτής και μπορεί να την
εφαρμόσει εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε,
οποτεδήποτε και οσεσδήποτε φορές χωρίς καταβολή
πρόσθετης αμοιβής στον Μελετητή με την προϋπόθεση
ότι δεν θα ζητηθεί ουδεμία σχετική πρόσθετη εργασία
από τον Μελετητή.
Άρθρο 13
Προεκτειμώμενη αμοιβή σήμανσης
και ασφάλισης δασικών οδικών έργων.
Για τον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης σήμανσης
και ασφάλισης δασικών οδικών έργων, εφαρμόζονται ως
έχουν, οι διατάξεις του άρθρου ΟΔΟ.4 «Σήμανση, ασφά−
λιση οδικών έργων…» του Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.
Άρθρο 14
Τεχνικά έργα δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων.
Για τα τεχνικά έργα των δασικών μεταφορικών εγκα−
ταστάσεων, εφαρμόζονται ως έχουν οι διατάξεις των

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος.
Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις συμβάσεις, που
θα συναφθούν μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι προγενέστερες συμβάσεις
εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι’αυτές
διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ
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(6)
Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ντοκι−
μαντέρ Θεσσαλονίκης 2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2557/1997 (άρθρο 4 παρ. 1 περίπτ. β΄) «Θεσμοί,
μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης » (Φ.Ε.Κ. Α΄
271).

