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Αθήνα, 24-06-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την αίτηση με ημερομηνία 27-05-2019, η οποία κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του κ.
Υπουργού Οικονομικών στις 07-06-2019 η εταιρεία «KRAUSS-MAFFEI WEGMANN
GMBH & CO.KG» ζήτησε τη διεξαγωγή διεθνούς διαιτησίας στο Διεθνές Διαιτητικό
Δικαστήριο του ICC, για την επίλυση διαφορών που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση
σύμβασης προμήθειας πολεμικού εξοπλισμού μεταξύ αυτής και του Ελληνικού
Δημοσίου (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Η διαιτησία θα διεξαχθεί στην Αθήνα και
γλώσσα διεξαγωγής θα είναι η αγγλική.
Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της παραπάνω διαφοράς τίθενται σοβαρά και πολύπλοκα
τόσο νομικά όσο και οικονομικά θέματα, δικηγορικές εταιρείες/δικηγορικά γραφεία με
ανάλογη εμπειρία στον τομέα αυτό που θα ενδιαφέρονταν να αναλάβουν την
υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας από κοινού με μέλη του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, παρακαλούνται για την υποβολή σχετικών προσφορών
μέχρι την Παρασκευή 28-06-2019 λόγω ύπαρξης στενής χρονικής προθεσμίας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση hragent@nsk.gr.

Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ιωάννης - Κωνσταντίνος Γ. Χαλκιάς
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Athens, 24 June 2019

INVITATION

“KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO.KG” (Claimant) have communicated to
the Hellenic Republic (Respondent) a Notice of Arbitration dated May 27 2019 under
the Rules of International Chamber of Commerce (ICC) for the settlement of disputes which
have arised between the Government of the Hellenic Republic (Ministry of Defense)

and Krauss-Maffei Wegmann GmbH&Co.Kg, linked to the implementation of the
main contract no 016A/2003 for the supply of military equipment. The arbitration
procedure will be conducted in Athens and the language will be English.
Bearing in mind that in the context of the arbitration above they have been raised
serious and complex legal and financial issues the effective support of the Hellenic
Republic’s interests calls upon specialized knowledge and experience on the
investment arbitration. We invite therefore law firms which have such experience and
are interested in representing the Hellenic Republic in the above mentioned case
along with members of the Legal Council of the State to declare their interest and
introduce their financial offer, by mail to the following address hragent@nsk.gr, the
latest by June 28 2019 due to the narrow time limit for responding to the above
notice.

The President of the Legal Council of the State

IOANNIS-KONSTANTINOS G. CHALKIAS

