ΝΔ 2726/1953 / Α-325 ΚΩΔ.+Επέκταση αμοιβών μηχανικ. σε διάφορ.εργασίες-ειδικότ.

Αρθρον μόνον.
1. Ο κατά το άρθρον 59 παράγραφος 1 του από 17.7/16.8.1923 Ν. Δ.
"περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών" κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εν γένει
και αρχιτεκτόνων, εφαρμόζεται δι' όλας τας ειδικότητας των
μηχανικών-μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών,καθώς και διά τους βάσει ειδικών διατάξεων νόμων
ασκούντας τα επαγγέλματα ταύτα εν όλω ή εν μέρει. Τα ως άνω ελάχιστα
όρια αμοιβών αποτελούν κατωτέραν διατίμησιν υποχρεωτικήν δι' αμφότερα
τα συμβαλλόμενα μέρη καταργουμένης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του
ως άνω άρθρου.
2. Ο κανονισμός ούτος των αμοιβών εκτείνεται εις την μελέτην,
εφαρμογή, επίβλεψιν, εποπτείαν ή έλεγχον και παραλαβήν πάσης φύσεως
έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και εις πάσης φύσεως τεχνικάς εν γένει
εργασίας και υπηρεσίας, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις,
πραγματογνωμοσύνας κλπ. ή αμοιβάς καταβαλλομένας εις τους μετέχοντας
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και τους κριτάς τούτων.
3. Ο κανονισμός των αμοιβών διά μελέτας κλπ. έργων του δημοσίου
και Ν.Π.Δ.Δ. 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
ανωτέραν των ισχυουσών δι' ιδιωτικά έργα.
4. Εκ της ως άνω αμοιβής μελέτης παρακρατείται υπό του Τ.Ε.Ε.
ποσοστόν 8%, όπερ διατίθεται διά την εθελουσίαν έξοδον εκ του
επαγγέλματος των μη διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και βάσει ειδικών
διατάξεων νόμου αποδεδειγμένως ασκούντων ως άνω το τεχνικόν επάγγελμα
και εγγεγραμμένους εις τα οικεία μητρώα, κατά τα οριζόμενα διά Β.
Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων, μετά
γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων και πρότασιν του Τ.Ε.Ε. Ποσοστόν
μέχρι 2% κρατείται επίσης υπό του Τ.Ε.Ε. διά τας πάσης φύσεως σχετικάς
δαπάνας αυτού. Το υπόλοιπον της αμοιβής της μελέτης καταβάλλεται, εν
όλω ή τμηματικώς, προς τον δικαιούχον υπό του Τ.Ε.Ε. ή του υπό τούτου
εξουσιοδοτουμένου, μετά την υπό της Αρχής έγκρισιν της μελέτης, κατά
τα ορισθησόμενα διά Β. Διατάγματος, ομοίως εκδιδομένου.
"Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των
αμοιβών μελετών ή επιβλέψων από τον εργοδότη μπορεί και το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της
οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα απά αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του
Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας εκπονήσεως τεχνικών μελετών ή των εκάστοτε
συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γροφείων εκπονήσεως τεχνικών
μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης
αμοιβής".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 15 του
Ν.2308/1995 (Α 114)
5. Πάσα διάταξις, αντικειμένη εις το παρόν Ν. Δ., καταργείται.

