
ΘΕιòßη γτταγωα των διαφοµ,bν µεταξý τηò «ΕΡΓΑ ο.Σ.Ε. ΑΕ.» χα πι5 Ανιßνυµηò

Εταιρεßαò «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»,απü την χτÝλεση τηò σι3µβασηò «ΚατασιαυÞ ιτττοδοµÞò

αΓΓü χ.θ.. 14+000 Ýωò χ.θ, 25+αΕ (ηεγαΤη σÞραγγα) $ιò ΝÝαò ΔτπλÞò

Σιδηρδροµικttò ΓραµιtÞò Υψηλιßν Τα;òυτÞπον ΛιανοκλÜδι _ Δαµοκüò», στη

'διωτηπκÞ 
δαδικασ[α του Ýρθρου 25 Α του Ν.3Ý14Εω7

¸χονταòυπÜµη:

* t. Τò διατÜξειò τQυ Π.Δ,85Ι2012 «lδρýση. και µετονοµασßα Υπουργεßωυ,

µεταφορý και κατιßργηση υπηρΕαιßιν», üπωò τροτοποιÞθηκε µΕ το,Π.Δ.

11sEOi3 (φΕΚ Α,º52) kqI του ΠΔ, 86Εο12 «Δορσµýò Υπουργιßτν,

Αýοτττληρωτ*ν Υττουργιßιν και Υφιτπουργdß,» (ΦΕΚ Α'ß41 },

2. τιò διαπßξπò του π.λ ßr9ι2Oß3 «Διορσµüò Αν1προÝδρου τηò (ßβερνησηò1

ΥπουργιΙιν, Αιmτληρωτιftν Υπουργtßν και Υφιτπουργιbν» (φΕΚ Α,{53),

3. Τη δÞλωα1 - ττρüταση τQ§ Ανι}νιτµηò Εταρεßηò «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» περΙ

υπαγωγÞò τß$γ δ§φ9lριß}ν του Ýχουν αιιαχýψει mπß την εκτÝλεαη

σýµβqσηò αß(ατασιειιÞ υποδοµÞò ατü χθ, Ι4+Φ Üυò χ-θ, 25+ω0

οτßραγγq} τηò ΝÝαò ΔπΙ*τιò ΣιÞροδροµικÞò ΓραµµÞò Υψηλιß,ν

ΑΠοΦΑΣΗ
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4.

ΛιαιρκλÜ& - Αοµοκüφ στη διαδικασßα διαιτησhò υυ Üρθρου 25 Α του

Ν.3614/2ο07,ηοπdια.ατιδüθηκεgτοΓρqφεßοΥττουργοý\fuοδοµιΙτ'
}ßΙεταιροριßν ιφαι Δικτýωγ σηò 09tr9Ε013,

Την ιm. αριθµ. 2g7?Jlσ-la-2013 ασÞγηση του Διοικητικοý Συµβουλßου τιò

τΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε,» σ;òεηκÜ µε,την. υπαγιογÞ διαφορþ ν σε διαιτησßα,

σýµφιυιια µε το Üρθρο 25 Α του Ν.3614Ρω7

Το απü Jι,l.ß.2013 ιδιωπχü συµφιιινητικÝ µεταξý τηò «ΕΡΓΑ Ο,Σ,Ε, Α,Ε,ρ ι<αß

1τò Ανιßητµτò Εταιρεßαò òΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»

.Τò&ατÝξαòτουφθρατ25ΑΨατηδιασκασßαΦατησΙα<fουΝ.36ß4ξ007

{ΦΕΚ Α'Ξδη «Δυµrρση, Þευ(οò κ$ εββµογÞ, αγατττυξιακýν

ταµµβÜσεων τΒg τηγ τφογραµµqικÞ τερßοδο 2Φ7-2013», που προστÝθητ

µε τιò Οιαπßξψ§ του Üρθρου 64 του Ν,4155ΕΟ13 (ΦΕΚ Αº29} «Εθνικü

ΣýσΙηµα Ηλα<τρονικιbυ Δηµοο{ων ΣυµβÜαεων Χα Ýλλεò διατÜβιò» και üπιυò

ηlýει βετÜ την τρQποποßησÞ του ατü τιò διαπßξαò του Üρθρου 44 του Ν,

4177ι2Oº3 (φΕκ Α,τ73} «καþ ιεò ρýθµοτò,τηò αγορÜò προτüντων και τηò

ηαροχικ ιιπηρεσιιfu κω ιßΙ,λεò διατÜξαò, l
Το γεγονüò üτι διαφορÝò Ýχουν wακýψη πριν απü τÞ θÝση σε ßσχý των

διαýξα.ον του ßßρθρου 
'υ 

λ *υ µ, ωΙanO07 (ΦΕΚ Α'2θ7), üπωò αυτÝò
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