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Αριθ. Πρωτ. 26360/ΕΒ/εβ     Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 

 

Π Ρ Ο Σ Τον  

 Αν. Υπουργό Ανάπτυξης,  
  Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
  Μεταφορών & ∆ικτύων 

 κ. Στ. Καλογιάννη  

 

ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Έργων, 

κ. Στρ. Σιµόπουλο  

 

 

Θέµα: ∆ιαδικασία διαιτησίας για την επίλυση διαφορών στις συγχρηµατοδοτούµενες 
συµβάσεις δηµοσίων έργων (άρθρο 64 του Ν.4155/2013) - Αίτηµα παράτασης 
προθεσµιών επίλυσης.   

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Με άρθρο 64 του Ν.4155/2013 εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή η εισήγησή σας περί 
καθορισµού της διαδικασίας διαιτησίας επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ του 
Κυρίου του Έργου ή/και του Φορέα Κατασκευής και του Αναδόχου για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων, στις οποίες ο Κύριος του Έργου ή/και 
Φορέας Κατασκευής είναι δηµόσια επιχείρηση του Ν.3429/2005. 

Στο υπόψη άρθρο τίθενται οι σχετικές προθεσµίες ως ακολούθως:  

1) Με το εδάφιο γ) της παραγράφου 13 του ως άνω άρθρου τίθεται προθεσµία 2 µηνών από 
την θέση σε ισχύ του νόµου, για την επιλογή των δύο µερών για την προσφυγή στην 
διαδικασία διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών για τις Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων στις 
οποίες έχουν ήδη ανακύψει διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών προ της έναρξης 
ισχύος του Ν.4155/2013, ήτοι προ τις 29/05/2013.  

2) Ο Υπουργός αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών, σχετικά µε την  
επιλογή της διαδικασίας διαιτησίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω 
άρθρου, σύµφωνα µε την οποία, γίνεται µε έγγραφη δήλωση- πρόταση κοινοποιούµενη µε 
δικαστικό επιµελητή στον αντισυµβαλλόµενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου 
Υπουργό.  

3) Στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου ορίζεται επόµενη  προθεσµία 30  ηµερών (λόγω 
της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης), µέσα στην οποία πρέπει να υποβληθεί από τον 
προσφεύγοντα, αίτηση περί υποβολής της διαφοράς σε ∆ιαιτησία µε σαφή περιγραφή της 
διαφοράς και ορισµό ∆ιαιτητή για λογαριασµό του προσφεύγοντος καθώς επίσης και να 
κοινοποιηθεί η αίτηση υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας. 
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Οι ανωτέρω προθεσµίες [2 µηνών, 30 ηµερών και 30 ηµερών] συµπίπτουν, λόγω της 
έναρξης ισχύος του νόµου από 29/05/2013, µε τις ηµεροµηνίες 29/07/2013, 29/08/2013 και 
29/09/2013, δηλαδή εντός των θερινών µηνών.  

∆εδοµένου του µεγάλου πλήθους των διαφωνιών προς επίλυση, τόσο για τα έργα που είναι 
σε εξέλιξη, όσο και για αυτά τα οποία έχουν παραδοθεί αλλά εκκρεµούν διαφωνίες και 
δεδοµένου ότι τα θέµατα είναι εξαιρετικά περίπλοκα, εκφράζουµε την ανησυχία ότι οι 
ανωτέρω ασφυκτικές προθεσµίες δεν επαρκούν για τις Συµβάσεις των ∆ηµοσίων Έργων, στις 
οποίες ήδη έχουν ήδη ανακύψει διαφορές προ της εφαρµογής του Ν.4155/2013.  

Με δεδοµένη την επιθυµία σας να επιλυθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι 
ανακύπτουσες διαφορές, όπως αναδεικνύει και η θέσπιση των υπόψη διατάξεων, σας 
ζητούµε, την κατ’ εξαίρεση επιµήκυνση των υπόψη προθεσµιών του Ν.4155/2013 κατά δύο 
µήνες, ειδικά για τις Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων, στις οποίες οι διαφορές προς επίλυση είχαν 
ανακύψει προ της εφαρµογής του. 

 
Με τιµή, 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


