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Η "ΑΡΝΗΤΙΚΗ" ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

δεν µειώνει τις συµβατικές τιµές του έργου 

Γράφει ο Βαγγέλης Ρίζος 
Μέλος του ∆.Σ. ιης ΠΕΣΕ∆Ε 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν σε κάποιο έργο έχουµε συντελεστές αναθεώρησης Αν/Αο<1, υπολογίζεται "αρνητική" για τον ανάδοχο 
αναθεώρηση (ως ζηµιά δήθεν του ∆ηµοσίου), και αν δύναται να παρακρατείται αυτή από το συµβατικό λαβείν του αναδόχου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ο "σκοπός της αναθεωρήσεως είναι η άρση και µόνον των εις βάρος του 
εργολήτττου συνήθως δυσµενών οικονοµικών επιπτώσεων από τις µεταγενέστερες της προσφοράς του και της αναλήψεως του έργου 
αυξήσεις των τιµών υλικών και ηµεροµισθίων και µάλιστα η άρση της ζηµίας του από τις αυξηµένες τιµές του χρόνου εκτελέσεως 
του έργου. Εποµένως... πρέπει να γίνει δεκτό ότι (ακόµα και) στην περίπτωση που από την εφαρµογή του τύπου της αναθεωρήσεως 
προκύπτει µείωση αυτής, τότε καταβάλλεται ακέραιο στον ανάδοχο του έργου το εργολαβικό αντάλλαγµα και δεν µειώνεται τούτο 
υπέρ του κυρίου του έργου, ούτε το ποσό της εν λόγω µειώσεως αναζητείται απ' αυτόν". 

Αγαπητοί συνάδελφοι. 
Η ερώτηση είναι γενική και αφορά πλήθος έργων και πάρα πολλούς από µας. Απ1 όλους µας έχουν παρακρατηθεί ποσά 

από "αρνητική11 αναθεώρηση και µάλιστα την υπολογίσαµε µόνοι µας και υποβάλαµε µόνοι µας τον αντίστοιχο λογαριασµό και 
πιστοποίηση. ∆ηλαδή µε λίγα λόγια -µόνοι µας βγάλαµε τα µάτια µας. Ας προσέχαµε-. 

Η απάντηση δόθηκε µε απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων µετά από σχετική λεπτοµερή και 
εµπεριστατωµένη προσφυγή Γιαννιώτη συναδέλφου, που από παλιά διακρίνεται για τις σωστές θέσεις του επί της νοµοθεσίας. 
Ολόκληρη η παραπάνω απόφαση θα δηµοσιευθεί στις αντίστοιχες σελίδες του περιοδικού, για να τη µελετήσουν και να την 
εφαρµόσουν οι συνάδελφοι που έχουν τέτοιες περιπτώσεις.- 

Μ' αυτό το σηµείωµα θέλω απλά να σας ενηµερώσω για τη σηµαντική αυτή απόφαση που θα σας δώσει τη δυνατότητα να 
αρνηθείτε τη µείωση του εργολαβικού σας ανταλλάγµατος από την "αρνητική" αναθεώρηση. Κάθε φορά που παρουσιάζονται 
συντελεστές αναθεώρησης µικρότεροι της µονάδας, εσείς πρέπει να τους αγνοείτε και να τους θεωρείτε ως µονάδα. 


