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Ημερομηνία απόφασης: 30 Αυγούστου 2018                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης αποτελεί η αυτεπάγγελτη έρευνα που αποφασίστηκε 

αρχικά από την Επιτροπή στις 20/3/2015 αναφορικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 3 

των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») 

και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η 

«ΣΛΕΕ»)  σε σχέση με τη Β’ φάση κατασκευής του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας (στο 

εξής το «ΑΣΛ»). Έναυσμα της υπό αναφορά έρευνας αποτέλεσαν τα στοιχεία που απέστειλε η 

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στην Επιτροπή αναφορικά με το ενδεχόμενο σύμπραξης 

σε σχέση με τα συμβόλαια C12 και C14 της Β’ φάσης του ΑΣΛ. Ειδικότερα, η αυτεπάγγελτη 

έρευνα αφορά πιθανολογούμενη νόθευση δημόσιων διαγωνισμών δια της χειραγώγησης 

προσφορών (bid rigging) εκ μέρους των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές στα πλαίσια της 

Β’ φάσης κατασκευής του ΑΣΛ.  
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1. Ιστορικό της διαδικασίας 

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») κατά τη συνεδρία της 

ημερομηνίας 20/3/2015, αφού μελέτησε το σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 18/3/2015 

όπου καταγράφονται στοιχεία τα οποία αφορούν το ζήτημα που ήγειρε ο Γενικός Ελεγκτής με 

επιστολή του ημερομηνίας 9/3/2015 και έχοντας εξετάσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, 

ομόφωνα αποφάσισε την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας υπό τον εξής τίτλο και αριθμό: 

«Αυτεπάγγελτη έρευνα για διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 3 και του άρθρου 

101 της ΣΛΕΕ αναφορικά με τη Β’ φάση κατασκευής του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας 

(αρ. φακ. 11.17.015.06)». 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 8/6/2015, εξέτασε την υπό αναφορά αυτεπάγγελτη 

έρευνα υπό το φως του σημειώματος της Υπηρεσίας ημερομηνίας 8/6/2015 σε σχέση με την 

αναγκαιότητα διενέργειας επιτόπου αιφνίδιας έρευνας στη βάση του άρθρου 31(1) του Νόμου 

σε αριθμό επιχειρήσεων. Η Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία, ομόφωνα αποφάσισε και 

έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία όπως διεξάγει αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους δυνάμει του 

άρθρου 31(1) του Νόμου, σε συγκεκριμένα υποστατικά επιχειρήσεων για να διαπιστωθούν όλα 

τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τις ενδεχόμενες συμπράξεις που αφορούν προσφορές 

για ολόκληρη τη Β’ Φάση του ΑΣΛ. Η Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία εξουσιοδότησε 

συγκεκριμένα πρόσωπα για να προβούν στη διεξαγωγή της εν λόγω επιτόπιας έρευνας μέχρι 

και τη συμπλήρωση αυτής και έδωσε οδηγίες όπως η σχετική γραπτή εντολή κοινοποιηθεί στις 

επιχειρήσεις προτού αρχίσει η επί τόπου έρευνα.  

Η επί τόπου αιφνίδια έρευνα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 9/6/2015. Η Επιτροπή 

εξουσιοδότησε συγκεκριμένα πρόσωπα για να ασκήσουν τις εξουσίες που καθορίζονται στο 

άρθρο 31 του Νόμου και να διεξάγουν έρευνα δυνάμει του άρθρου 31 στις επιχειρήσεις 

Cybarco Ltd, Iacovou Brothers (Constructions) Limited και Zemco Construction Ltd. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 8/4/2016, συνήλθε υπό την τότε της σύνθεση για να 

εξετάσει την υπό αναφορά αυτεπάγγελτη έρευνα. Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το 

φως της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2016, στη 

Προσφυγή με αρ. 5651/2013 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. και 1. Επιτροπής 

Προστασίας Ανταγωνισμού και 2. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού) με την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της 

συμμετοχής σε αυτήν του κ. Χρίστου Τσίγκη, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και μέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, καθότι τούτο παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των 

εξουσιών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αποφάσεις της σχετικά με την πιο πάνω υπόθεση, 

λήφθηκαν με τη συμμετοχή του κ. Χρίστου Τσίγκη στη σύνθεση της Επιτροπής, γεγονός που 

κρίθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, στην ως άνω απόφαση, ότι συνιστά κακή συγκρότηση 
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της Επιτροπής, καθιστώντας τις ληφθείσες αποφάσεις παράνομες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφάσισε όπως ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις που έλαβε, έχοντας στη σύνθεσή 

της τον κ. Χρίστο Τσίγκη και όπως εξετάσει εξ΄ υπαρχής την υπόθεση δεδομένου ότι η 

ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης εξαφανίζει εξ΄ υπαρχής την πράξη (ex tunc), 

ανατρέχει στο χρόνο της έκδοσής της και αποκαθιστά τη νομική κατάσταση που υπήρχε πριν 

από την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης (Ε. Σπηλιωτόπουλου «Εγχειρίδιο Διοικητικού 

Δικαίου» 12η έκδ., Τόμος 1, σελ. 198). 

Η Επιτροπή κατά την συνεδρία της ημερομηνίας 8/4/2016, έδωσε οδηγίες προς την Υπηρεσία 

για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 3 

του Νόμου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, μέσω νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών ή/και 

χειραγώγησης προσφορών αναφορικά με ολόκληρη τη Β’ φάση του ΑΣΛ και να υποβάλει 

σχετικό σημείωμα. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να ενημερώσει 

σχετικά τις εταιρείες Cybarco Limited, Iacovou Brothers (Consturction) Limited και Zemco 

Construction Ltd, καθότι αυτές ήσαν οι μόνες εταιρείες ενήμερες για την αυτεπάγγελτη έρευνας, 

μιας και σ’ αυτές είχε πραγματοποιηθεί αιφνίδια έρευνα. Η Υπηρεσία ακολούθως, ενημέρωσε 

τις εν λόγω επιχειρήσεις δια των επιστολών ημερομηνίας 15/4/2016.  

Η Επιτροπή υπό νέα σύνθεσή της, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 15/6/2017 εξέτασε 

την υπόθεση υπό το φως της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 2/2016, ημερομηνίας 3/3/2017 με την οποία ανατράπηκε η 

απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 29/1/2016 στην Προσφυγή με 

αρ.5651/2013, (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. και 1. Επιτροπής Προστασίας 

Ανταγωνισμού και 2. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού) με την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της 

συμμετοχής σε αυτήν του κ. Χρίστου Τσίγκη. Η Επιτροπή στην υπό αναφορά συνεδρία της 

αποφάσισε την ανάκληση της ανακλητικής απόφασης της ημερομηνίας 8/4/2016, καθώς και 

όλων των μετέπειτα ληφθεισών αποφάσεων, προς ενεργό συμμόρφωση με την απόφαση του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 2/2016. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με 

σχετική νομολογία, με την απόφαση της Επιτροπής αναβιώνουν όλες οι ληφθείσες αποφάσεις 

που προηγούνται της ανακληθείσας, ήτοι οι αποφάσεις της Επιτροπής που είχαν ληφθεί με τη 

συμμετοχή του κ. Τσίγκη. 

Το Μέλος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Ουστάς, αφού δήλωσε ότι είναι πλήρως ενημερωμένος 

σχετικά με όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης 

και οι οποίες προηγήθηκαν της ανακληθείσας ανακλητικής απόφασης ημερομηνίας 8/4/2016 και 

έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών με αυτές στοιχείων, ιδίως τα πρακτικά των 

συνεδριών της Επιτροπής και τα σχετικά στοιχεία και τα έγγραφα αυτών, τα οποία είναι 

αναγκαία για το χειρισμό της υπόθεσης, τη διαμόρφωση γνώμης και άποψης επί αυτής και τη 
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λήψη αποφάσεων, δήλωσε πως συμφωνεί με όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη και υιοθετεί αυτές. 

Με δεδομένη την απόφαση της Επιτροπής για ανάκληση της ανακλητικής απόφασης και 

αναβίωση όλων των αποφάσεων της Επιτροπής που λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον 

κ. Τσίγκη, καθώς και τη θέση του κυρίου Ουστά ότι συμφωνεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής 

και υιοθετεί αυτές, αναβιώνει η απόφαση για διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με 

το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, μέσω 

νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών ή/και χειραγώγησης προσφορών αναφορικά με ολόκληρη τη 

Β’ φάση του ΑΣΛ. 

H Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να κάνει χρήση του 

εντός του διοικητικού φακέλου της καταγγελίας υλικού που συλλέχθηκε μετά από την 

ανακληθείσα ανακλητική απόφαση και αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο, το οποίο και δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί κατά την τελική εξέταση της υπόθεσης. 

Στις 22/6/2017, η Υπηρεσία ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη αναφορικά με τα ως άνω, ως οι 

οδηγίες της Επιτροπής. 

Στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, η Υπηρεσία ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα 

αναφορικά με την παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας αναλύονται στο 

σημείωμα της ημερομηνίας 30/3/2018. 

Η Επιτροπή υπό τη νέα σύνθεσή της, σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 24/4/2018 και 21/5/2018, συνήλθε σε συνεδρία 

ημερομηνίας 30/8/2018 για να εξετάσει το χειρισμό της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο 

υπόθεσης ενεργώντας στη βάση των περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμων του 

1999 έως 2014. Τα νέα μέλη της Επιτροπής, κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας και κ. 

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες 

αποφάσεις της Επιτροπής, δήλωσαν ότι είναι πλήρως ενημερωμένα σχετικά με όλες τις 

αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης και οι οποίες 

προηγήθηκαν της ανακληθείσας ανακλητικής απόφασης ημερομηνίας 8/4/2016, καθώς και την 

απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 20/3/2015 και έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των 

σχετικών με αυτές στοιχείων, ιδίως τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής και τα σχετικά 

στοιχεία και τα έγγραφα αυτών, τα οποία είναι αναγκαία για το χειρισμό της υπόθεσης, τη 

διαμόρφωση γνώμης και άποψης επί αυτής και τη λήψη αποφάσεων. Οι κ.κ Παλούζας και 

Χαραλαμπίδης, δήλωσαν πως συμφωνούν με όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Χ. Τσίγκη και τον κ. Παναγιώτη Ουστά και υιοθετούν 

αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 20/3/2015 με την 

οποία αποφασίσθηκε η διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας. 
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Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε την υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο καταγγελία, υπό το φως 

του σημειώματος της Υπηρεσίας με ημερομηνία 30/3/2018. 

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και 

ενημερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν εστίασε την 

προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, δοθέντος ότι τα 

δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος 

που προκύπτει, και ομόφωνα αποφάσισε ως ακολούθως:  

2. Αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας 

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης αποτελεί η αυτεπάγγελτη έρευνα που αποφασίστηκε 

αρχικά από την Επιτροπή στις 20/3/2015 αναφορικά με ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 3 

του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση με τη Β’ φάση κατασκευής του ΑΣΛ. Έναυσμα της υπό 

αναφορά έρευνας αποτέλεσαν τα στοιχεία που απέστειλε η Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας στην Επιτροπή αναφορικά με το ενδεχόμενο σύμπραξης σε σχέση με τα 

συμβόλαια C12 και C14 της Β’ φάσης του ΑΣΛ. Ειδικότερα, η αυτεπάγγελτη έρευνα αφορά 

πιθανολογούμενη νόθευση δημόσιων διαγωνισμών δια της χειραγώγησης προσφορών (bid 

rigging) εκ μέρους των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές στα πλαίσια της Β’ φάσης 

κατασκευής του ΑΣΛ.  

Η Β’ Φάση του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων θα εξυπηρετήσει ολόκληρη τη 

δημαρχούμενη περιοχή Λάρνακας, καθώς και την τουριστική περιοχή Πύλας, Ορόκλινης και 

Λειβαδιών μέχρι και τον υπεραστικό δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας καθώς και τις τέσσερις 

κοινότητες Δρομολαξιάς, Μενεού, Κιτίου και Περβολιών1. Το αποχετευτικό σύστημα ομβρίων 

υδάτων θα κατασκευαστεί στην πόλη της Λάρνακας. Τα έργα της Β’ Φάσης στην πόλη της 

Λάρνακας και τις τουριστικές περιοχές Δεκέλειας περιλαμβάνουν την κατασκευή 160 χλμ 

αγωγών λυμάτων, 50 χλμ αγωγών ομβρίων, 10 χλμ αγωγών πίεσης λυμάτων, 2 χλμ αγωγών 

πίεσης ομβρίων, 11 νέα αντλιοστάσια λυμάτων, 2 νέα αντλιοστάσια ομβρίων υδάτων. 

Περιλαμβάνουν επίσης την αναβάθμιση και επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, 

από την υφιστάμενη δυναμικότητα των 8.500 κ.μ. ημερησίως σε δυναμικότητα 18.000 κ.μ. 

ημερησίως (για τις ανάγκες μέχρι το έτος 2027) και 22.000 κ.μ. (για τις ανάγκες μέχρι το έτος 

2047). Τα έργα της Β Φάσης στις τέσσερις κοινότητες Δρομολαξιάς, Μενεού, Κιτίου και 

Περβολιών περιλαμβάνουν την κατασκευή περίπου 130 χλμ αγωγών λυμάτων με τα συναφή 

αντλιοστάσια. 

Η υπό αναφορά έρευνα κάλυπτε τους ακόλουθους διαγωνισμούς:  

                                                             
1 Στοιχεία από ιστοσελίδα του ΣΑΛ http://www.lsdb.org.cy/default.asp?id=240  
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 C5 (κατασκευή αγωγών λυμάτων): Για το συμβόλαιο C5 έχουν ενδιαφερθεί συνολικά 

13 εταιρείες, εκ των οποίων οι 9 υπέβαλαν τελικά προσφορά. Το έργο ανατέθηκε 

στον χαμηλότερο προσφοροδότη, την εταιρεία Miltiades Neophytou (C.E.C.D.) Ltd.  

 C6 (κατασκευή αγωγών λυμάτων): Για το συμβόλαιο C6 ενδιαφέρθηκαν συνολικά 10 

εταιρείες, εκ των οποίων μόνο οι 3 υπέβαλαν προσφορά. Η Κοινοπραξία Iacovou- 

Zemco JV κέρδισε τελικά την προσφορά ως ο χαμηλότερος προσφοροδότης. 

 C7 (κατασκευή αγωγών λυμάτων): Για το συμβόλαιο C7 ενδιαφέρθηκαν συνολικά 11 

εταιρείες, εκ των οποίων οι 7 προχώρησαν εν τέλει στην υποβολή προσφοράς. Το 

συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε στην κοινοπραξία Ε. Π. (Εργολαβοι) ΛΙΜΙΤΕΔ & S. 

Hadjichristofi Constructions Limited Joint Venture όντας ο χαμηλότερος 

προσφοροδότης.  

 C8 (κατασκευή αγωγών λυμάτων): Για το συμβόλαιο C8 ενδιαφέρθηκαν συνολικά 18 

εταιρείες, εκ των οποίων μόνο οι 5 προχώρησαν εν τέλει στην υποβολή προσφοράς. 

Το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε στην κοινοπραξία Ε. Π. (Εργολαβοι) ΛΙΜΙΤΕΔ & S. 

Hadjichristofi Constructions Limited Joint Venture. 

 C9 (κατασκευή αγωγών λυμάτων): Για το συμβόλαιο C9 ενδιαφέρθηκαν συνολικά 13 

εταιρείες, εκ των οποίων οι 9 προχώρησαν εν τέλει στην υποβολή προσφοράς. Το 

συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε στην κοινοπραξία Ε. Π. (Εργολαβοι) ΛΙΜΙΤΕΔ & S. 

Hadjichristofi Constructions Limited Joint Venture ως ο χαμηλότερος 

προσφοροδότης.  

 C10 (επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου επεξεργασίας 

λυμάτων): Για το συμβόλαιο C10 ενδιαφέρθηκαν συνολικά 20 εταιρείες αλλά μόνο οι 

5 προχώρησαν εν τέλει στην υποβολή προσφοράς. Το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε 

αρχικά στην κοινοπραξία Cadagua/Caramondani/Nemesis αλλά μετά από 

προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών το συμβόλαιο ανατέθηκε στην 

κοινοπραξία WTE/Huber/Miltiades. 

 C11 (κατασκευή 3 αντλιοστασίων λυμάτων και 1 αντλιοστασίου ομβρίων): Για το 

συμβόλαιο C11 έχει γίνει προεπιλογή των οικονομικών φορέων που θα συμμετείχαν 

σε αυτό. Ως εκ τούτου, συνολικά υπέβαλαν προσφορά 5 εταιρείες. Το συμβόλαιο 

ανατέθηκε στην κοινοπραξία Iacovou - Zamco JV όντας ο χαμηλότερος 

προσφοροδότης. 

 C12 (κατασκευή 1 αντλιοστασίου λυμάτων) : Για το συμβόλαιο C12 ενδιαφέρθηκαν 

συνολικά 12 εταιρείες, εκ των οποίων οι 10 προχώρησαν εν τέλει στην υποβολή 

προσφοράς. Το συμβόλαιο αυτό  κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία Iacovou-Zemco 
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JV. Η Cybarco Ltd που ήταν ο χαμηλότερος προσφοροδότης, άσκησε προσφυγή 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών την οποία στη συνέχεια απέσυρε και ανέλαβε 

ως υπεργολάβος του συγκεκριμένου έργου. 

 C13 (κατασκευή 2 αντλιοστασίων λυμάτων): Για το συμβόλαιο C13 ενδιαφέρθηκαν 

συνολικά 15 εταιρείες, εκ των οποίων οι 6 προχώρησαν εν τέλει στην υποβολή 

προσφοράς. Το συμβόλαιο αυτό  ανατέθηκε εν τέλει στην κοινοπραξία Iacovou - 

Zemco JV όντας ο χαμηλότερος προσφοροδότης. 

 C14 (κατασκευή 1 αντλιοστασίου λυμάτων): Για το συμβόλαιο C14 ενδιαφέρθηκαν 

συνολικά 14 εταιρείες. Οι 8 εξ αυτών προχώρησαν στην υποβολή προσφοράς. 

Αρχικά, το συμβόλαιο αυτό ανατέθηκε στην κοινοπραξία Cybarco – Iacovou - Zemco 

JV, ενώ μετά από παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή ζητήθηκε νέα γνωμάτευση από 

δικηγορικό γραφείο. Σε αυτά τα πλαίσια υποβλήθηκε συμπληρωματική έκθεση 

αξιολόγησης και το Συμβούλιο προσφορών του ΣΑΛ ομόφωνα αποφάσισε να 

συστήσει την εταιρεία Loizos Iordanou Constructions Ltd που ήταν ο χαμηλότερος 

προσφοροδότης στον οποίο και τελικά ανατέθηκε η σύμβαση.  

 C15 (κατασκευή αγωγών λυμάτων και κατασκευή 2 αντλιοστασίων λυμάτων): 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ΣΑΛ το συμβόλαιο αυτό κατά ή περί τις 12/1/2016, 

βρισκόταν στο στάδιο ολοκλήρωσης των εγγράφων των προσφορών. Από την 

προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέχρι τον Φεβρουάριο 2018, δεν έχει 

ανατεθεί το εν λόγω συμβόλαιο σε κατασκευαστική εταιρεία.  

 C16 (κατασκευή 1 αντλιοστασίου λυμάτων και αναβάθμιση 1 αντλιοστασίου 

ομβρίων): Για το συμβόλαιο C16 ενδιαφέρθηκαν συνολικά 14 εταιρείες, εκ των 

οποίων οι 10 προχώρησαν τελικά στην υποβολή προσφορών. To συμβόλαιο C16 

ανατέθηκε στην κοινοπραξία Iacovou - Zemco JV όντας ο χαμηλότερος 

προσφοροδότης. 

 C18 (κατασκευή αγωγών λυμάτων, κατασκευή 2 αντλιοστασίων λυμάτων και 1 

αντλιοστασίου ομβρίων): Το εν λόγω συμβόλαιο ανατέθηκε στις 24/07/2017 στην 

εταιρεία Atlas Pantou Co Ltd. 

 C19 (κατασκευή συστημάτων ομβρίων): Για το συμβόλαιο C19 ενδιαφέρθηκαν 

συνολικά 14 εταιρείες, εκ των οποίων οι 6 προχώρησαν τελικά στην υποβολή 

προσφορών. Το συμβόλαιο C19 ανατέθηκε στην εταιρεία Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd.  

 C20 (κατασκευή συστημάτων ομβρίων): Σύμφωνα με το ΣΑΛ κατά η περί τον 

Ιανουάριο του 2016 το κατασκευαστικό συμβόλαιο C20 βρισκόταν στο στάδιο 
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μελέτης. Από την προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέχρι τον Φεβρουάριο 

2018, δεν έχει ανατεθεί το εν λόγω συμβόλαιο σε κατασκευαστική εταιρεία.  

 C21 (κατασκευή αγωγών λυμάτων): Σύμφωνα με το ΣΑΛ το συμβόλαιο αυτό κατά η 

περί τον Ιανουάριο του 2016 βρισκόταν στο στάδιο ολοκλήρωσης των εγγράφων 

των προσφορών Από την προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέχρι τον 

Φεβρουάριο 2018, δεν έχει ανατεθεί το εν λόγω συμβόλαιο σε κατασκευαστική 

εταιρεία.  

Για την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης του ΑΣΛ απαιτείο η υλοποίηση 16 συμβολαίων. Η διάρκεια 

του έργου από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ολοκλήρωση και των 16 συμβολαίων 

υπολογίζεται από το 2006 μέχρι το 2018 και η δαπάνη του έργου αναμένεται με την 

ολοκλήρωση των κατασκευαστικών συμβολαίων να κυμανθεί στα επίπεδα των €170εκ.. 

Για κάθε συμβόλαιο το Συμβούλιο Αποχετευσεων Λάρνακας (στο εξής «ΣΑΛ»), προκήρυσσε 

ξεχωριστό διαγωνισμό στον οποίο είχαν τη δυνατότητα να προσφοροδοτήσουν εταιρείες που 

πληρούσαν τα κριτήρια του διαγωνισμού.  

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Δεδομένου ότι για κάθε συμβόλαιο, έχει υποβάλει προσφορά ένας σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων, η Επιτροπή καταγράφει όλες τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει προσφορά σε 

περισσότερους από δύο διαγωνισμούς στα πλαίσια της Β’ Φάσης του ΑΣΛ: 

 (α)  Αδελφοί Κάτσιου (Στυλιώτες) Λτδ 

Η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ (ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ (εφεξής η «Α/φοί Κάτσιου»), ιδρύθηκε 

στις 28/4/1987 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Η εταιρεία Α/φοί Κάτσιου είναι κάτοχος 

άδειας για εκτέλεση τεχνικών έργων τάξης Β’ και δραστηριοποιείται σε όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση έργων είτε του δημοσίου (ως ανάδοχος ή ως 

υπεργολάβος) είτε του ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία Α/φοί Κάτσιου στα πλαίσια της Β’ φάσης του 

ΑΣΛ προέβη σε δημιουργία κοινοπραξίας, της ΦΑΠ Κονστρακτιον Λιμιτεδ & Αδελφοί Κάτσιου 

Στυλιώτες Λιμιτεδ για υποβολή προσφορών στα έργα των συμβολαίων {…}*. 

(β)   Atlas Pantou Co Ltd  

Η εταιρεία Atlas Pantou Co Ltd (εφεξής η «Atlas Pantou»), είναι ιδιωτική Εταιρεία 

Περιορισμένης Ευθύνης και δραστηριοποιείται σε όλες της επαρχίες της Κύπρου. Η εν λόγω 

εταιρεία είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης κατηγορίας Α για οικοδομικά και τεχνικά έργα. Οι 

                                                             
*
 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στο σύνολο 
του κειμένου της παρούσας απόφασης είτε καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο είτε 
καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο {….} 
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δραστηριότητες της αφορούν κυρίως οικοδομικά έργα του ιδιωτικού τομέα από το 1975. Η εν 

λόγω εταιρεία είναι συνδεδεμένη και με άλλες εταιρείες. Στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η 

Atlas Pantou για ορισμένα συμβόλαια υπέβαλε μόνη της προσφορά {…} ενώ σε άλλα προέβη 

στη δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προσφορών όπως για παράδειγμα στα συμβόλαια 

{…} με την εταιρεία Medcon Construction Ltd και {…} με την εταιρεία DEGREMONT SA.  

(γ) Cybarco Ltd 

H Cybarco Limited (εφεξής η «Cybarco»), είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία 

ιδρύθηκε το 1945. Οι δραστηριότητες της σχετίζονται με την κατασκευαστική βιομηχανία σε 

ολόκληρη την Κύπρο και αφορούν εργοληψία, διαχείριση και συντήρηση, έργα σύμπραξης 

δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, έργα Τurn – Key, διαχείριση Αμιάντου και Αμιαντούχων υλικών, 

τοποθέτηση ασφάλτου, σχεδιασμός, κατασκευή λειτουργία και συντήρηση περιβαλλοντικών 

έργων. 

Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιρειών Λανίτης και κατέχει ανώτατη άδεια εργολήπτη Α 

και ως εκ τούτου δικαιούται να αναλαμβάνει και να εκτελεί οικοδομικά έργα αλλά και τεχνικά και 

έργα υποδομής απεριορίστου αριθμού και αξίας.  

(δ)  Επιχειρήσεις Α/φοι Στέλιου Κουννά Λτδ 

Η εταιρεία Α/φοί Στέλιου Κουννά Λτδ, συστάθηκε το 1986 και παρέχει οικοδομικές / 

κατασκευαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και δραστηριοποιείται σε όλες τις 

επαρχίες της Κύπρου. Κατέχει επίσης άδεια τάξης Α στα Οικοδομικά Και Τεχνικά Έργα από το 

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. 

Η εν λόγω εταιρεία στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, για ορισμένα συμβόλαια υπέβαλε μόνη 

της προσφορά {…}, ενώ σε άλλα προέβη στη δημιουργία κοινοπραξιών. Συγκεκριμένα για τα 

συμβόλαια {…}, υπέβαλε προσφορά με την εταιρεία FAP Construction Ltd (JV FAP 

Construction Limited and Epichirisis Adelfi Steliou Kounna Limited) και για το συμβόλαιο  {…} 

με την εταιρεία Μεσόγειος ΑΤΕΕ.  

(ε)  Ε.Π. (Εργολάβοι) Λτδ 

Η εταιρεία Ε.Π. (Εργολάβοι) Λτδ (εφεξής η «Ε.Π. Εργολάβοι»), ιδρύθηκε στις 15/5/1984 ως 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η εν λόγω επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα 

των τεχνικών έργων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Στα πλαίσια της Β’ Φάσης του 

ΑΣΛ, η εν λόγω εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία κοινοπραξιών με την εταιρεία S. 

Hadjichristofi Constructions Ltd προς υποβολή προσφορών {…}.  

Στις 12/9/2003 συστάθηκε η κοινοπραξία Ε.Π. (Εργολάβοι) Λτδ & S. Hadjichristofi 

Constructions Ltd Joint Venture, στην οποία έχουν κατακυρωθεί προσφορές (για τα συμβόλαια 

C7, C8 & C9). στα πλαίσια της Β’ Φάσης του ΑΣΛ. Η εν λόγω κοινοπραξία χρησιμοποιεί 
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εγκαταστάσεις των ιδρυτικών εταιρειών για σκοπούς λογιστηρίου, αποθηκευτικών χώρων, 

μηχανουργείων, διαχείριση συμβολαίων για την ομαλή λειτουργία της κοινοπραξίας. Επιπλέον, 

αγοράζει υπηρεσίες όπως μηχανήματα, προσωπικό, υλικά για το σκοπό του έργου.  

(στ)  FAP Construction Ltd  

Η εταιρεία FAP Construction Ltd (εφεξής η «FAP»), συστάθηκε στις 23/10/1978 ως εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης. Η FAP κατέχει άδεια τάξης Α από το συμβούλιο εγγραφής και ελέγχου 

εργοληπτικών οικονομικών και τεχνικών έργων και έχει ως κύριες δραστηριότητες της, την 

εκτέλεση εργοληπτικών εργασιών, τον διαχωρισμό οικοπέδων, τις χωματουργικές εργασίες, την 

παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Η FAP διαθέτει επίσης 

ιδιόκτητο και πλήρως αδειοδοτημένο εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην 

περιοχή Βάσα Κελλακίου που βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού.  

H εν λόγω εταιρεία στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ σε ορισμένα συμβόλαια 

προσφοροδοτούσε μόνη της {…} και σε άλλες περιπτώσεις προέβη στη δημιουργία 

κοινοπραξία προς υποβολή προσφορών. Συγκεκριμένα, υπέβαλε προσφορά ως κοινοπραξία  

με την εταιρεία Α/φοι Κάτσιου Λτδ στα συμβόλαια {…} και με την εταιρεία Επιχειρήσεις Αδελφοί 

Στέλιου Κουννά Λτδ στα συμβόλαια {…}.  

(ζ) General Constructions Company Ltd (GCC) 

Η General Constructions Company Ltd (εφεξής: η «GCC»), είναι εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης που ιδρύθηκε στις 12/2/1973 και παρέχει κατασκευαστικές εργασίες παγκύπρια. Η 

εταιρεία είναι συνδεδεμένη (α) με την εταιρεία SCC Ltd που δραστηριοποιείται με 

κατασκευαστικά έργα στη Σαουδική Αραβία, (β) με την εταιρεία Prometheas United που 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για ιδιωτικά έργα 

στην Κύπρο, (γ) με την εταιρεία Prometheas Asphalt που δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

και προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για δημόσια έργα στην Κύπρο, (δ) με την εταιρεία 

ανάπτυξης γης Wellspeed Holdings στην Κύπρο, (ε) με την εταιρεία Iacovou GCC Construction 

LLC που δραστηριοποιείται στα κατασκευαστικά έργα στο Ομάν και (στ) με την Iacovou GCC 

(Oman) Ltd που είναι η μητρική της Iacovou GCC Construction LLC. 

Στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η GCC υπέβαλε μόνη της προσφορά στα συμβόλαια {…}. 

(η) Iacovou Brothers (Constructions) Ltd  

Η Iacovou Brothers (Constructions) Ltd (εφεξής η «Iacovou»), ιδρύθηκε στις 9/9/1978 ως 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Λάρνακα. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται 

στον τομέα κατασκευής έργων τόσο παγκύπρια όσο και στο εξωτερικό καθώς και στην πώληση 

ασφαλτικού σκυροδέματος, ασφάλτου και οπλισμού (οικοδομικού σιδήρου).  
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Η Iacovou στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, σε ορισμένα συμβόλαια προσφοροδοτούσε μόνη 

της (C5, C10) και σε άλλες περιπτώσεις προέβη στην δημιουργία κοινοπραξιών προς υποβολή 

προσφορών. Συγκεκριμένα, η Iacovou υπέβαλε προσφορά ως κοινοπραξία με την Zemco 

Construction Ltd (Iacovou- Zemco JV) για τα συμβόλαια {…} και με τις εταιρείες Zemco 

Construction Ltd  και Cybarco Plc για το συμβόλαιο C14.  

(θ) Loizos Iordanou Constructions Ltd  

Η Loizos Iordanou Constructions Ltd (εφεξής η «Loizos Iordanou»), αποτελεί Εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στις 5/9/1991. Οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας 

περιλαμβάνουν κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων στις επαρχίες Λευκωσίας, 

Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

Στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η εν λόγω εταιρεία σε ορισμένα συμβόλαια 

προσφοροδοτούσε μόνη της {…} ενώ σε ότι αφορά το συμβόλαιο {…} προσχώρησε στη 

δημιουργία κοινοπραξίας προς υποβολή προσφοράς (Χ.Π.Θ. Αλεξάνδρου Λτδ & Loizos 

Iordanou Constructions Ltd JV).  

(ι) Medcon Construction Ltd  

Η Medcon Construction Ltd (εφεξής η «Medcon»), ιδρύθηκε το 1971 ως εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης και ασχολείται με κατασκευαστικά έργα Α Τάξης (οικοδομικά και τεχνικά), σε όλη την 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ασφαλτικές εργασίες (κυρίως δημοσίου τομέα) και 

διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων. 

Στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η εν λόγω εταιρεία σε ορισμένα συμβόλαια 

προσφοροδοτούσε μόνη της {…} ενώ στις πλείστες περιπτώσεις προσφοροδοτούσε ως 

κοινοπραξία με άλλες εταιρείες. Συγκεκριμένα στα συμβόλαια {…} υπέβαλε προσφορά η 

Medcon Construction Ltd & Kokias Ltd JV, στο {…} η Atlas Pantou Co. Ltd – Medcon 

Construction Ltd JV, και στα συμβόλαια  {…} η Medcon – Nemesis JV. 

(ια) Miltiades Neophytou (Civil Engineering Contractors Developers) Ltd  

Η Miltiades Neophytou (Civil Engineering Contractors Developers) Ltd (εφεξής η «Miltiades 

Neophytou»), είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε στις 23/12/1986. Η εν λόγω 

εταιρεία κατέχει άδεια εργολήπτη τάξης Α τόσο για οικοδομικά όσο και για τεχνικά έργα. Οι 

κύριες δραστηριότητες της, αφορούν την ανάληψη, κατασκευή ή/και λειτουργία τεχνικών και 

οικοδομικών έργων καθώς και την αγορά γης, ανάπτυξη και πώληση ακινήτων σε όλες τις 

επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η Miltiades Neophytou σε ορισμένα συμβόλαια 

προσφοροδοτούσε μόνη της {…} και σε ορισμένες περιπτώσεις προσφοροδοτούσε ως 
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κοινοπραξία με άλλες εταιρείες. Η Miltiades Neophytoy & Nemesis J.V. διεκδίκησε τα 

συμβόλαια {…}, η Consortium WTE/Huber/Miltiades το συμβόλαιο {…}. 

(ιβ)  ΝΕΜΕΣΙΣ Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Ltd  

Η ΝΕΜΕΣΙΣ Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Ltd (εφεξής η «ΝΕΜΕΣΙΣ»), ιδρύθηκε στις 

20/9/1971 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει άδεια Α τάξης τόσο 

στα οικοδομικά όσο και στα τεχνικά έργα και ασχολείται με όλων των ειδών τις εργολαβίες στην 

Κύπρο.   

Στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η ΝΕΜΕΣΙΣ σε ορισμένα συμβόλαια προσφοροδοτούσε 

μόνη της {…}, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προέβη στη δημιουργία κοινοπραξιών προς υποβολή 

προσφορών στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ. Για παράδειγμα προσφορές υποβλήθηκαν 

από τις κοινοπραξίες Miltiades Neophytou & Nemesis J.V. (διεκδίκησε τα συμβόλαια {…}), 

GADAGUA - CARAMONDANI - NEMESIS LARNACA WWTP Consortium (διεκδίκησε το 

συμβόλαιο {…}) και Medcon & Nemesis J.V. (διεκδίκησε τα συμβόλαια {…}).  

(ιγ)  S. Hadjichristofi Construction Ltd  

Η επιχείρηση S.Hadjichristofi Construction Ltd (εφεξής η «S.Hadjichristofi»), ιδρύθηκε στις 

9/1/1986 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και δραστηριοποιείται στον τομέα τεχνικών και 

οικοδομικών έργων σε όλες της επαρχίες της Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία είναι κάτοχος άδειας 

εργοληπτικής τάξης Α.  

Στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η S.Hadjichristofi προέβη στη δημιουργία κοινοπραξιών 

προς υποβολή προσφορών. Συγκεκριμένα, για το συμβόλαιο {…} η προσφορά υποβλήθηκε 

από την κοινοπραξία Ε.Π. (Εργολαβοι) ΛΤΔ & S. Hadjichristofi Construction Ltd Joint Venture & 

FIA Constructions LTD J.V και για τα συμβόλαια {…} από την κοινοπραξία Ε. Π. (Εργολαβοι) 

ΛΤΔ & S. Hadjichristofi Constructions LTD d Joint Venture. 

(ιδ) Zemco Constructions Ltd 

H Zemco Constructions Ltd (εφεξής: η «Zemco») ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου 1966, ως ιδιωτική 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των 

κατασκευών και αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων πολιτικής μηχανικής, οικοδομικών και 

τεχνικών έργων καθώς και έργων οδοποιίας, ενώ ασχολείται και με την παραγωγή, προμήθεια 

και τοποθέτηση διαφόρων τύπων ασφαλτικού σκυροδέματος. Στα πλαίσια της Β’ φάσης του 

ΑΣΛ, η Zemco προέβη σε σύσταση κοινοπραξίας με την εταιρεία Iacovou προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά μέσω κοινοπραξίας στα συμβόλαια {…} και με τις εταιρείες Iacovou  και 

Cybarco Plc για το συμβόλαιο C14.  
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Η Επιτροπή σημειώνει πως οι δύο εταιρείες Iacovou και Zemco δεν έχουν καμία μετοχική 

σχέση. Ο Α.Ι. όμως, διευθυντής της εταιρείας Zemco είναι γιος του κ. Ι.Ι., διευθυντή και μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Iacovou. 

4. Σχετική Αγορά  

4.1. Σχετική Αγορά Προϊόντων/ Υπηρεσιών 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2: 

«Η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν 

μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης 

τους».  

Ο ορισμός της «σχετικής αγοράς» είναι ένα σημαντικό βήμα στην αξιολόγηση του κατά πόσο 

μια ή περισσότερες επιχειρήσεις σε μια αγορά έχουν δεσπόζουσα θέση ή μπορούν να 

αποκτήσουν ή να ενισχύσουν και να διατηρήσουν αυτή. Σύμφωνα όμως με τη νομολογία ο 

ορισμός της σχετικής αγοράς δεν απαιτείται σε περίπτωση πρόδηλων περιορισμών του 

ανταγωνισμού3. Δεδομένου ότι, η υπό κρίση υπόθεσης αφορά συμφωνίες μεταξύ 

ανταγωνιστών, που είχαν ως αντικείμενο και ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού, εκτιμάται ότι δεν απαιτείται ο ορισμός της οικείας αγοράς.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Volkswagen, το 

Δικαστήριο αναφέρει τα εξής: 

«230. Προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της υποχρεώσεως της Επιτροπής να ορίζει τη 

σχετική αγορά πριν διαπιστώσει παράβαση των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού, 

πρέπει να υπομνησθεί ότι ο ορισμός της αγοράς δεν έχει την ίδια σημασία στην περίπτωση 

εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης ή του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 82 

ΕΚ). Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 86 της Συνθήκης, ο προσήκων ορισμός της σχετικής 

αγοράς αποτελεί απαραίτητο και προαπαιτούμενο όρο κάθε κρίσεως αναφερομένης σε 

συμπεριφορά που θεωρείται αντίθετη προς τον ανταγωνισμό, εφόσον, προκειμένου να 

αποδειχθεί η ύπαρξη καταχρηστικής εκμεταλλεύσεως δεσπόζουσας θέσεως, πρέπει 

προηγουμένως να αποδειχθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσεως εντός συγκεκριμένης αγοράς, 

                                                             
2 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997 
3 Βλ. απόφαση του (Δικαστηρίου της Ε.Ε ((ΕΕ, πρώην (ΕΚ) στις συνεκδ. υποθ. Consten and Grundig,56 & 58/64, της 

13.7.1966, Συλλ. 299 & 342 και απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Γενικό, πρώην ΠΕΚ) στην υπόθεση Volkswagen, 
T-62/98, της 6.7.2000, Συλλ. ΙΙ-2707, σκ. 230-231, στις συνεκδ. υποθέσεις Cimenteries CBR κ.α., Τ-25/95 κλπ, τη; 
15.3.2000, Συλλ. ΙΙ-491, σκ. 833 & 1094. Βλ. ακόμη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Γενικού, πρώην ΠΕΚ) στις 
συνεκδ. υποθέσεις European Night Services, T-374/94 κλπ, της 15.9.1998, Συλλ. ΙΙ-3141, σκ. 93-95 & 105, , στην 
υπόθεση CMA CGM κ.α., Τ-213/00, της 19.3.2003, Συλλ. ΙΙ-913, σκ. 206, στις συνεκδ. υποθέσεις Brasserie 
Nationale, T-49/02 & 51/02, της 27.7.2005, Συλλ. ΙΙ-3033, σκ. 144. 
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πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά αυτή πρέπει προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί. Αντιθέτως, 

στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης, σκοπός του ορισμού της σχετικής αγοράς 

είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον η επίμαχη συμφωνία, η απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων ή η 

εναρμονισμένη πρακτική μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και έχει ως 

αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση των όρων του 

ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς».  

Σχετική είναι και η απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής4 στην οποία καταγράφονται τα 

ακόλουθα: «(46) Indeed, in the Mannesmannröhren-Werke5 case, the Court of First Instance of 

the European Communities held that, assuming it is established that “that the Commission 

defined the market affected by the infringement found in Article 1 of the contested decision 

insufficiently or incorrectly in the present case, that circumstance could not have an impact on 

the existence of that infringement”.  (47) In cartel cases, undertakings, by concluding anti-

competitive agreements, de facto determine the parameters within which they compete with 

one another. As the Court of First Instance has held6 “…for the purposes of applying Article 81 

EC, the reason for defining the relevant market, if at all, is to determine whether an agreement 

is liable to affect trade between Member States and has as its object or effect the prevention, 

restriction or distortion of competition within the common market [7]. Consequently, there is an 

obligation on the Commission to define the relevant market in a decision applying Article 81 EC 

only where it is impossible, without such a definition, to determine whether the agreement, 

decision by an association of undertakings or concerted practice at issue is liable to affect trade 

between Member States and has as its object or effect the prevention, restriction or distortion of 

competition within the common market”.  (48) It follows that for the purpose of the establishment 

of an infringement, the definition of the market in a cartel case does not call for the degree of 

precision equal to that which is required when assessing infringements of Article 82 of the 

Treaty or in certain merger cases. By describing the product, the undertakings concerned, the 

supply and the demand as well as the geographic scope of the aluminium fluoride industry, the 

Commission has examined the market and placed the cartel conduct in its relevant context.  

(49) If the actual object of a cartel arrangement is to restrict competition by agreeing on price-

increases or prices, it is not necessary to define the geographic markets in question precisely, 

                                                             
4 COMMISSION DECISION of 25 June 2008 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 

of the EEA Agreement (COMP/39.180 – Aluminium fluoride C(2008) 3043 final). 

5 Case T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG v Commission, [2004] ECR II-2223, paragraphs 132-133; and Case 

T-61/99, Adriatica di Navigazione Spa, [2003] ECR II-5349, paragraph 29. 
6 Case T-213/00 CMA CGM a.o. v Commission (FETTCSA) [2003] ECR II-913, paragraph 206. 
7 Case T-29/92 SPO a.o. v Commission [1995] ECR II-289, paragraph 74; Joined Cases T-25/95 T- 26/95, T-30/95 

to T-32/95, T-34/95 to T-39/95, T-42/95 to T-46/95, T-48/95, T-50/95 to T-65/95, T-68/95 to T-71/95, T-87/95, T-

88/95, T-103/95 and T-104/95 Cimenteries CBR a.o. v Commission [2000] ECR II-491, paragraph 1093. 
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provided that actual or potential competition on the territories concerned was necessarily 

restricted, whether or not those territories constitute "markets" in the strict sense8» 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της παρούσας 

αυτεπάγγελτης έρευνας, παρουσιάζεται επικουρικώς η σχετική αγορά. 

Επί τούτου σημειώνεται ότι ως αναφέρεται στην απόφαση της ομόλογης Ελληνικής Αρχής 

Ανταγωνισμού,9 στην αγορά των δημοσίων έργων, περιλαμβάνονται τα έργα που έχουν ως 

αναθέτουσα αρχή διάφορους φορείς του Δημοσίου και η ανάθεση, επίβλεψη, κατασκευή και 

συντήρησή τους διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων 

έργων. Πρόκειται κυρίως για έργα υποδομής, τα οποία δύνανται να υλοποιηθούν μόνο από τις 

εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά ειδικότερα στην αγορά των δημοσίων έργων, αυτή 

δύναται να διακριθεί  περαιτέρω σε επιμέρους σχετικές αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα 

παρακάτω:   

«• τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η εργοληπτική εταιρία προκειμένου να αναλάβει 

την εκτέλεση δημόσιου έργου δηλ. το ύψος του προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου 

έργου, την νομική της μορφή, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της, την κατασκευαστική της 

ικανότητα και εμπειρία και ιδιαίτερα την τάξη (πτυχίο εργοληπτικής ικανότητας) της,   

την εγγραφή της ημεδαπής εργοληπτικής εταιρίας, αναλόγως των προϋποθέσεων 

που συγκεντρώνει (ίδια κεφάλαια, πάγια, εμπειρία κλπ) και τη νομική της μορφή στο 

Μ.Ε.ΕΠ,  

τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι εγγεγραμμένη μία εργοληπτική επιχείρηση 

δηλ. α) Οδοποιίας, β) Οικοδομικά, γ) Υδραυλικά, δ) Λιμενικά, ε) 

Ηλεκτρομηχανολογικά και στ) Βιομηχανικά – Ενεργειακά,   

τις τάξεις από τις οποίες καθορίζονται και οι δυνατότητες συμμετοχής των 

εργοληπτικών εταιριών στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων τεχνικών 

έργων, βάσει του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες είναι επτά (7) ενώ 

προβλέπονται και δύο (2) ειδικές τάξεις, οι Α1 και Α2, για μικρές επιχειρήσεις.» 

Στην προκειμένη περίπτωση όπως υπέδειξε το ΣΑΛ, για την υλοποίηση της Β' Φάσης του ΑΣΛ 

απαιτείται η επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 

δυναμικότητας 8500m3/day, η κατασκευή συστήματος λυμάτων αποτελούμενο από 220km 

περίπου αγωγούς λυμάτων και 12 αντλιοστάσια λυμάτων καθώς επίσης και η κατασκευή 

συστήματος όμβριων, αποτελούμενο από 55km περίπου αγωγούς όμβριων και 5 αντλιοστάσια 

όμβριων. 

                                                             
8 Case T-241/01 SAS v Commission [2005] ECR II-2917, paragraph 99; Case T-213/00 CMA CGM (FETTCSA), 

cited above, paragraph 206; and Case T-348/94 Enso Española v Commission, [1998] ECR II-1875, paragraph 232. 
9 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού αρ. 644/2017 
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Τα Συμβόλαια αρ. C5, C6, C7, C8, C9, C15, C18 και C21 αφορούν αποκλειστικά την κατασκευή 

αγωγών λυμάτων. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι το Συμβόλαιο αρ. C15 συμπεριλαμβάνει επίσης 

και την κατασκευή δύο αντλιοστασίων λυμάτων ενώ το Συμβόλαιο αρ. C18 την κατασκευή δύο 

αντλιοστασίων λυμάτων και ενός αντλιοστασίου όμβριων. 

Τα Συμβόλαια αρ. C19 και C20, αφορούν αποκλειστικά την κατασκευή συστημάτων όμβριων 

και περιλαμβάνουν την κατασκευή αγωγών όμβριων και ενός αντλιοστασίου όμβριων το 

καθένα. 

Τα Συμβόλαια αρ. C11, C12, C13, C14 και C16 περιλαμβάνουν την κατασκευή συστημάτων 

λυμάτων και όμβριων, δηλαδή την τοποθέτηση αγωγών λυμάτων και αγωγών όμβριων και την 

κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων και αντλιοστασίων όμβριων. Συγκεκριμένα, στο Συμβόλαιο 

αρ. C11 προνοείται η κατασκευή τριών αντλιοστασίων λυμάτων και ενός αντλιοστασίου 

όμβριων, στο Συμβόλαιο αρ. C12 η κατασκευή ενός αντλιοστασίου λυμάτων, στο Συμβόλαιο αρ. 

C13 η κατασκευή δύο αντλιοστασίων λυμάτων, στο Συμβόλαιο αρ. C14 η κατασκευή ενός 

αντλιοστασίου λυμάτων, και τέλος στο Συμβόλαιο αρ. C16, η κατασκευή ενός αντλιοστασίου 

λυμάτων και η αναβάθμιση ενός αντλιοστασίου όμβριων. 

Το Συμβόλαιο αρ. C10 αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου 

επεξεργασίας λυμάτων. 

Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις 

της10  έκρινε δυνατό των πιο κάτω διαχωρισμό προϊόντων στον κατασκευαστικό τομέα: 

«(i) construction of residential buildings covering blocks of flats, other multi-household 

buildings and single household buildings, (ii) construction of non-residential buildings (such 

as, e.g., industrial buildings, offices, shopping centres and hospitals) and (iii) construction of 

infrastructure/civil engineering (such as roads, bridges, railroads, sewage systems, etc.)» 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς δεν αποτελεί 

κρίσιμο στοιχείο για τη νομική αξιολόγηση της υπό εξέταση πιθανολογούμενης σύμπραξης. Και 

τούτο, διότι κατά πάγια κοινοτική νομολογία και πρακτική δεν απαιτείται η ακριβής οριοθέτηση 

της σχετικής αγοράς για την εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, όταν οι κρινόμενες συμφωνίες ή 

εναρμονισμένες πρακτικές έχουν ως αντικείμενό τους τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

ανταγωνισμού.11 Η αρχή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά και στην περίπτωση του 

άρθρου 3 του Νόμου. 

                                                             
10 Βλ. υποθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής: M.5200 - Strabag/ Kirchner; M.5158 - Strabag / Kirchhoff; M.4687 - Sacyr 
Vallehermoso / Eiffage; M.3864 - Fimag / Züblin; M.874 - Amec / Financière spie Batignolles / Spie Batignolles. 
11 βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις ΠΕΚ T-38/02 Groupe Danone κατά Επιτροπής, σκ. 99, και T-48/02 Brouwerij Haacht NV 
κατά Επιτροπής, σκ. 58 
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Η Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω δεδομένων ομόφωνα αποφασίζει ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος είναι η αγορά κατασκευής δημοσίων έργων υποδομής αποχετευτικού συστήματος. 

4.2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην προσφορά και τη ζήτηση των σχετικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί 

να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών 

συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σ’ αυτές12. Η σχετική γεωγραφική αγορά ταυτίζεται με 

την περιοχή, μέσα στα όρια της οποίας δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται (ή τουλάχιστον 

έχουν τη δυνατότητα αυτή) οι επιχειρήσεις ως πωλητές ή αγοραστές των σχετικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της για τον προσδιορισμό της σχετικής 

αγοράς υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού ορίζει ότι: 

«η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι 

επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις 

εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά»13. 

Η Επιτροπή θεωρεί πως για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας 

μπορεί να οριστεί ως σχετική γεωγραφική αγορά η επαρχία Λάρνακας, δεδομένου ότι η Β’ 

Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας αφορά την εν λόγω επαρχία, αφού όλες οι 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη συγκεκριμένη 

περιοχή. 

5. Νομική ανάλυση  

5.1. Επιχείρηση  

Ο Νόμος στο άρθρο 2 δίδει την ακόλουθη ερμηνεία όσον αφορά τον ορισμό της επιχείρησης: 

«επιχείρηση» περιλαμβάνει, κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα 

από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του∙14 

Στον όρο «επιχείρηση» στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού εμπίπτει κάθε φυσικό 

πρόσωπο ή οικονομική ενότητα που ασκεί εμπορική ή άλλη οικονομική δραστηριότητα, 

                                                             
12  Βλ. υποθέσεις United Brands, παράγραφος 44, Michelin, παράγραφος 26, υπόθεση 247/86 Alsatel κατά Novasam 
[1988], συλλογή 5987, παράγραφος 15 Tiercé Ladbroke κατά Επιτροπής, ο.π., παράγραφος 102. 
13 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997. 
14 Σύμφωνα με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με τον περί 
της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποιητικός) Νόμος αρ. 41(Ι)/2014. 
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ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του και από τον τρόπο χρηματοδοτήσεώς του15. 

Ειδικότερα, η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει αυτονομία οικονομικής δράσης και 

συνακόλουθα πλήρη ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε 

οικονομική δραστηριότητα16. 

Η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών σε 

συγκεκριμένη αγορά.17 Η έννοια της «επιχείρησης» είναι περισσότερο οικονομική παρά νομική 

και το αποφασιστικό κριτήριο για την έννοια αυτή στο δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού 

είναι η οικονομική, και όχι η νομική της αυτοτέλεια. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην προκειμένη περίπτωση, τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέρη 

είναι νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομικής φύσεως δραστηριότητες αφού 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων ή/και ιδιωτικών έργων με ανάληψη των 

οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η δραστηριότητα τους αυτή. Οι εν λόγω επιχειρήσεις 

δρουν αυτόνομα στην αγορά και η άσκηση των δραστηριοτήτων τους συνδέεται με κάποιο 

αντιστάθμισμα που συνίσταται στην πληρωμή αμοιβής έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες εμπίπτουν στην 

έννοια της «επιχείρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 

5.2. Εξέταση ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου και του άρθρου 

101 της ΣΛΕΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου «τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, 

απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι 

αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο 

ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της 

Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται – 

                                                             
15 Βλ. μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 23ης Απριλίου 1991, C-41/90, Höfner και Elser (Συλλογή 1991, σ. I-1979, σκέψη 
21), της 16ης Μαρτίου 2004, C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01, AOK Bundesverband κ.λπ. (Συλλογή 
2004, σ. I-2493, σκέψη 46), της 10ης Ιανουαρίου 2006, C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (Συλλογή 2006, 
σ. I-289, σκέψη 107), της 23ης Μαρτίου 2006, C-237/04, Enirisorse (Συλλογή 2006, σ. I-2843, σκέψη 28), και Ente 
Tabacchi Italiani κ.λπ. (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 20, σκέψη 38). 
16 Βλ. ενδεικτικά υπόθ. Τ-23/09 Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Conseil central de la section G 
de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ. 70-71, υπόθ. C-55/96, Job Centre 
coop.arl, Συλλογή 1997, σελ. Ι-7119, σκ.21, συνεκδ. υποθ. C-180-184/98, Pavel Pavlov κ.ά. κατά Stichting 
Pensioenfonds Medische Specialisten, Συλλ. 2000 σ. Ι-6451, σκ. 74, υπόθ. C-118/85 Επιτροπή κατά Ιταλίας Συλλ. 
1987 σ. 2599, σκ. 7, υπόθ. C-41/90 Klaus Höfner and Fritz Elser κατά Macrotron GmbH Συλλ. 1991 σ. I-1979, σκ. 
21, υπόθ. C-35/96 Επιτροπή κατά Ιταλίας (CNSD) Συλλ. 1998 σ. I-3851, σκ. 36, υπόθ. C-244/94 Fédération 
Française des Sociétés d’Assurance κ.ά. κατά Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Συλλ. 1995 σ. I-4013, σκ. 14, 
απόφαση ΕΑ 292/IV/2005 υπό 2.1. 
17 Αποφάσεις της 18ης Ιουνίου 1998, C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας (Συλλογή 1998, σ. I-3851, σκέψη 36), της 12ης 
Δεκεμβρίου 2000, C-180/98 έως C-184/98, Pavlov κ.λπ. (Συλλογή 2000, σ. I-6451, σκέψη 75), της 25ης Οκτωβρίου 
2001, C-475/99, Ambulanz Glöckner (Συλλογή 2001, σ. I-8089, σκέψη 19), Cassa di Risparmio di Firenze 
(προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 21, σκέψη 108), και Enirisorse (προπαρατεθείσα στην υποσημείωση 21, 
σκέψη 29). 
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(α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή  πώλησης ή άλλων όρων 

συναλλαγής. 

(β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης ή των επενδύσεων. 

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή των πηγών προμήθειας. […]» 

Σύμφωνα με το άρθρο 101(1) της ΣΛΕΕ: 

«Είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ 

επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, 

που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως 

αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: 

α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 

συναλλαγής 

β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής 

αναπτύξεως ή των επενδύσεων 

(γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού.[…]» 

Συνεπώς, το άρθρο 3 του Νόμου και το αντίστοιχο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ απαγορεύει όλες τις 

συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, όλες τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε 

εναρµονισµένη πρακτική που έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον 

περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται στον 

άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής, στον 

περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής και των αγορών, ή στην κατανοµή των αγορών ή 

των πηγών εφοδιασµού.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για μια σύμπραξη ή συμφωνία να εμπίπτει 

στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και συνεπώς να κριθεί 

απαγορευμένη, είναι ότι πληρούται το κριτήριο του περιορισμού του ανταγωνισμού18. Η διάταξη 

του άρθρου 3 του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, εξειδικεύει την έννοια της 

παρεμπόδισης, του περιορισμού και της νόθευσης του ανταγωνισμού και προνοεί ότι οι εν 

λόγω αντιανταγωνιστικές συνέπειες πρέπει να συνιστούν είτε αντικείμενο είτε αποτέλεσμα των 

κρινόμενων συμφωνιών.  

Η Επιτροπή περαιτέρω επισημαίνει ότι στην περίπτωση του ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο 

εμπίπτουν οι συμπράξεις που πλήττουν τον ανταγωνισμό στον πυρήνα του. Πρόκειται δηλαδή 

                                                             
18 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 242. 
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για συμφωνίες ή πρακτικές που έχουν ως αντικείμενο κεντρικές παραμέτρους της 

επιχειρηματικής δράσης, όπως η τιμή, η παραγωγή, η πελατεία και η δράση στην αγορά. Αυτοί 

οι περιορισμοί είναι per se αντι-ανταγωνιστικοί, και τεκμαίρεται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στη λειτουργία του ανταγωνισμού. Κατά τη νομολογία και σύμφωνα με την Gonsten και Grundig 

κατά Επιτροπής19, όταν μια συμφωνία έχει ως αντικείμενό της τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού, δε χρειάζεται να αποδειχτεί και το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό προκειμένου 

να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ20.  

Διαπιστώνεται περιορισμός του ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο, όταν ο στόχος της συμφωνίας, 

λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και νομικών συνθηκών, υπό τις οποίες υπεγράφη, 

καθώς και της συμπεριφοράς των μερών είναι εμφανώς ο περιορισμός του ανταγωνισμού στην 

κοινή αγορά. Για τη διάγνωση της παράβασης δεν απαιτείται αντι-ανταγωνιστική πρόθεση, 

αλλά, εφόσον το αντι-ανταγωνιστικό αποτέλεσμα είναι αντικειμενικά ενδεχόμενο, η σχετική 

πρακτική είναι απαγορευμένη21. Πέραν από το στόχο μιας σύμπραξης, η έννοια του 

περιορισμού του ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο προσανατολίζεται και σε πρακτικές οι οποίες 

από τη φύση τους έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Αποφασιστικό 

κριτήριο είναι το αντικείμενο της συμφωνίας αυτής καθεαυτής, συμπεριλαμβανομένων των 

στόχων και του περιεχομένου αυτής22.  

Κατά την πάγια ενωσιακή νομολογία, στην κατηγορία των απαγορευμένων οριζόντιων 

συμφωνιών στη βάση άρθρου 3(1)(γ) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(γ) της ΣΛΕΕ, 

εμπίπτουν συμφωνίες μεταξύ διαγωνιζομένων να προβούν, μεταξύ άλλων, σε εδαφική 

κατανομή ή/και κατανομή αγορών με στόχο τη νόθευση διαγωνισμών. Τέτοιου είδους 

παραβατικές συμπεριφορές είναι εξ αντικειμένου απαγορευμένες καθότι πλήττουν τον 

ανταγωνισμό στο πυρήνα του.23 

Κλασσική περίπτωση εξ αντικειμένου νόθευσης του ανταγωνισμού υπό την έννοια του άρθρου 

3 του Νόμου είναι οι λεγόμενες συμφωνίες νόθευσης / χειραγώγησης / καταδολίευσης 

δημόσιων διαγωνισμών (bid rigging), όπου οι συναγωνιζόμενοι στο πλαίσιο δημόσιων 

διαγωνισμών καθορίζουν τιμές, λοιπούς όρους συναλλαγής, προβαίνουν σε εδαφική κατανομή 

ή κατανομή πελατείας.24 

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή παραπέμπει στο βιβλίο του Richard Wish, 

Competition Law όπου αναφέρονται τα εξής: 

                                                             
19ΔΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
20 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 250. 
21 Ibid. και βλ. C-209/07, Competition Authority κατά Beef Industry Development Society και Barry Brothers 

(Carrigmore) meats Ltd, Συλλ 2008, Ι-8637, σελ 21. 
22 Ibid. 
23 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 253-254. 
24 Βλέπε Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Δημήτριος Τζουγανάτος, Νομική Βιβλιοθήκη σελ 297. 
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«Collusive tendering is a practice whereby firms agree among themselves to collaborate 

over their response to invitations to tender. It is particularly likely to be encountered in the 

engineering and construction industries where firms compete for very large contracts; often 

the tenderee will have the powerful bargaining position and the contractors feel the need to 

concert their bargaining power. From a contractor’s point of view collusion over tendering 

has other benefits apart from the fact that it can lead to higher prices: it may mean that 

fewer contractors actually bother to price any particular deal (tendering itself can be costly 

business) so that overheads are kept lower; it may mean that a contractor can make a 

tender which it knows will not be accepted (because it has been agreed that another firm 

will tender at a lower price) and yet which indicates that it is still interested in doing 

business, so that it will not be crossed off the tenderee’s list; and it may mean that a 

contractor can retain the business of its established, favoured customers without worrying 

that they will be poached by its competitors.»25 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην υπόθεση Elevators and Escalators26, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους €992 εκατομμυρίων σε αριθμό επιχειρήσεων 

αναφορικά με τη συνομολόγηση απαγορευμένων συμφωνιών στο πλαίσιο διαγωνισμών 

αναφορικά με ασανσέρ και σκαλωσιές στο Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Γερμανία. Οι 

συμφωνίες αυτές αφορούσαν καθορισμό τιμών, διανομή έργων, εδαφική κατανομή και 

ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έκρινε ότι υπήρχε επικοινωνία των επιχειρήσεων πριν από τους διαγωνισμούς έτσι ώστε να 

μοιράζονται εκ των προτέρων τα έργα και οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν ακριβότερες 

προσφορές προκειμένου να μην ματαιώσουν τη συμφωνία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 

υποβάλλονταν εικονικές προσφορές, ήτοι μια επιχείρηση υπέβαλλε μια προσφορά, η οποία 

ήταν πολύ υψηλότερη από την προσφορά της επιχείρησης που ορίσθηκε ότι θα επιτύγχανε το 

διαγωνισμό. Περαιτέρω, μοιράζονταν λίστες μεταξύ των ανταγωνιστών και υπήρχε η συμφωνία 

ότι εάν μέλος του καρτέλ είχε μακροχρόνια σχέση με ένα πελάτη ή πολύ καλή σχέση, θα 

έπαιρνε τις περισσότερες αναθέσεις. 

Επίσης, παρόμοιες πρακτικές έχουν καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση 

Building and Constructions Industry in the Netherlands27, όπου επιβλήθηκε πρόστιμό ύψους 

€22.500,000 για καθορισμό τιμών και νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών στην Ολλανδία. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(στο εξής «ΟΟΣΑ») «Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της νόθευσης Διαγωνισμών διά 

της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις» (Φεβρουάριος του 2009), οι 

                                                             
25 Βιβλίο του Richard Wish, Competition Law, 6 έκδοση, σελίδα 519-520. 
26 Case COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators. 
27 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, [1973] Λ140/17, [1973] CMLR D65. 
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συχνότερες μορφές ή τεχνικές που εφαρμόζονται από τις εταιρείες, οι οποίες δυνατόν να 

εφαρμοστούν σε συνδυασμό δημιουργώντας ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο συμπεριφοράς, 

είναι οι ακόλουθες 28: 

(α) Προσφορά –κάλυψη (εικονική προσφορά): Η υποβολή εικονικής προσφοράς αποτελεί 

τη συχνότερη μορφή υλοποίησης ενός σχεδίου νόθευσης διαγωνισμών. Αυτή προκύπτει 

όταν οι επιχειρήσεις συμφωνούν να υποβάλουν προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία (i) ένας ανταγωνιστής συμφωνεί να υποβάλει 

μια προσφορά που είναι υψηλότερη από την προσφορά του ορισθέντα ως επιτυχόντα 

μειοδότη, (ii) ένας ανταγωνιστής υποβάλλει μια προσφορά που είναι πολύ υψηλή και ως εκ 

τούτου είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ή (iii) ένας ανταγωνιστής υποβάλλει 

μια προσφορά, η οποία περιέχει ειδικούς όρους οι οποίοι ως γνωστόν είναι μη αποδεκτοί 

από την Αναθέτουσα Αρχή. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να δώσουν την 

εντύπωση στις Αναθέτουσες Αρχές ότι επικρατούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 

(β) Καταστολή προσφοράς: Η καταστολή προσφοράς προκύπτει όταν οι εταιρείες 

αποφασίζουν και συμφωνούν να απέχουν από τη διαδικασία ούτως ώστε να γίνει αποδεκτή 

η προσφορά του συμφωνηθέντος αναδόχου. 

(γ) Υποβολή προσφορών εκ περιτροπής: Η υποβολή προσφορών εκ περιτροπής 

προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις συμφωνούν να συνεχίζουν να υποβάλουν προσφορές αλλά 

συμφωνούν να καθίστανται εκ περιτροπής ανάδοχοι. Οι τρόποι εφαρμογής ποικίλουν, π.χ. 

οι επιχειρήσεις μπορεί να επιλέξουν να κατανείμουν σε κάθε εταιρεία ίση χρηματική αξία 

από μια συγκεκριμένη ομάδα συμβάσεων ή να κατανείμουν ποσότητες που αντιστοιχούν 

στο μέγεθος της κάθε εταιρείας. 

(δ) Κατανομή αγορών: Η κατανομή αγορών προκύπτει όταν οι εταιρείες συμπράττουν με 

σκοπό να καταμερίσουν την αγορά, συμφωνώντας να απέχουν (πραγματικά ή εικονικά) από 

την ανταγωνιστική διαδικασία σε σχέση με ορισμένους πελάτες ή ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι «Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν  μια συμφωνία έχει ως αντικείμενο 

τον περιορισμό του ανταγωνισμού, δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθεί ποιο από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη είχε την πρωτοβουλία να προβλέψει τη συγκεκριμένη ρήτρα ή να 

εξακριβωθεί ότι τα μέρη είχαν από κοινού πρόθεση το χρονικό διάστημα υπογραφής της 

συμφωνίας.»29 Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται πως, οι κανόνες ανταγωνισμού δεν απαιτούν την 

ύπαρξη σύμβασης ή επίσημης συμφωνίας για να στοιχειοθετούνται υποθέσεις παράβασης του 

άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Συνεπώς υπάγονται στην απαγόρευση του εν λόγω άρθρου άτυπες 

                                                             
28 http://www.oecd.org/daf/competition/cartels  
29 Compagnie Royale Asturienne dew Mines and Rheinzink V Commission, Συλλ. 1984, 1679, σκέψη 26. 
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συμφωνίες που δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της σύμβασης. Σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το αντικείμενο μίας συμφωνίας αποσκοπεί στον περιορισμό του ανταγωνισμού, τότε 

αυτές οι περιπτώσεις εμπίπτουν αυτομάτως στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 3(1) του 

Νόμου, του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ χωρίς να είναι απαραίτητη η εξ αποτελέσματος εξέταση της 

απόφασης.30  

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας, συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν τους 

διαγωνισμούς της Β’ Φάσης του ΑΣΛ, για σκοπούς διερεύνησης αφενός της συνεργασίας 

Iacovou – Zemco - Cybarco, σε σχέση με τα όσα παρατήρησε ο Γενικός Ελεγκτής, καθώς και 

γενικότερα το ενδεχόμενο νόθευσης και άλλων διαγωνισμών που αφορούσαν την Β’ φάση του 

ΑΣΛ. Επίσης, συλλέχθηκαν στοιχεία τόσο στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας όσο και με 

ερωτηματολόγια που απεστάλησαν στις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις.  

Η Επιτροπή εξέτασε τα όλα τα ενώπιον της στοιχεία τα οποία αφορούν στοιχεία, έγγραφα και 

δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διερεύνησης της υπόθεσης 

και ομόφωνα διαπιστώνει τα ακόλουθα: 

Α. Σε σχέση με τα συμβόλαια C12 και C14 της Β’ φάσης του ΑΣΛ. 

Η Επιτροπή από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρεί ότι ο Γενικός Ελεγκτής στις επιστολές 

ημερομηνίας 9/3/2015 και 10/3/2015, είχε αναφερθεί εκτενώς στις προσφορές που είχαν 

υποβληθεί σε σχέση με τα συμβόλαια C12 και C14 της Β’ Φάσης του ΑΣΛ. Οι προσφορές για το 

συμβόλαιο C12 υποβλήθηκαν στις 16/11/2012. Το συμβόλαιο C12 κατακυρώθηκε από το 

Συμβούλιο Προσφορών του ΣΑΛ στις 15/3/2013 και επικυρώθηκε από την Ολομέλεια του ΣΑΛ 

στις 23/4/2013 στην Κοινοπραξία Iacovou – Zemco JV, μετά από σχετική γνωμάτευση που 

απέκλειε τον χαμηλότερο προσφοροδότη, την εταιρεία Cybarco. 

Εν συνεχεία, η Cybarco στις 3/6/2013 καταχώρησε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών κατά της απόφασης του ΣΑΛ σχετικά με το συμβόλαιο C12. Στις 15/7/2013, δια 

επιστολής του νομικού της εκπροσώπου, η Cybarco απέσυρε την εν λόγω προσφυγή και αφού 

εν τω μεταξύ είχαν χορηγηθεί προσωρινά μέτρα για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης μέχρι 

την τελική έκδοση της απόφασης31.  

Σε σχέση με ζήτημα της απόσυρσης της προσφυγής, η εταιρεία Cybarco ανέφερε κατά την 

αιφνίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της, ότι η απόφαση λήφθηκε από τη 

Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και ότι «Με την εξέταση των Διοικητικών Φακέλων και των 

                                                             
30 Βλέπε π.χ. υπόθεση Nederlande Federative Vereniging voor de  Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and 

Technische Unie (FEG and TU)[2000] L39/1. 
31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή 
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 23/2013  
http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/8515346980E77E83C2257DDC0041FA94/$file/interim%20order%2023-
2013.pdf?OpenElement  
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άλλων εγγράφων συνειδητοποιήσαμε ότι πέραν από την τιμή η προσφορά μας απορρίφθηκε και 

για τεχνικούς λόγους. Αξιολογώντας την τεχνική αξιολόγηση της Αναθέτουσας Αρχής και 

δεδομένης της πρόσφατης εμπειρίας της εταιρείας μας με άλλη απόφαση της Αναθεωρητικής 

Αρχής με βάση την οποία η Αναθεωρητική αδυνατούσε να τοποθετηθεί επί τεχνικών θεμάτων 

(Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων λάρνακας), κρίθηκε ότι oi πιθανότητες επιτυχίας ήταν πολύ 

περιορισμένες. Για αποφυγή περαιτέρω εξόδων σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή, σε συνεννόηση 

με τους νομικούς συμβούλους η προσφυγή αποσύρθηκε». 

Ακολούθως, η Cybarco ανέλαβε μέρος της σύμβασης κατόπιν ανάθεσης από τον επιτυχόντα 

προσφοροδότη, ως υπεργολάβος του. H συμφωνία ανάθεσης υπογράφηκε τον Αύγουστο του 

2013. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ιacovou στο πλαίσιο της αιφνίδιας 

έρευνας η απόφαση για να δοθεί η υπεργολαβία ήταν προφορική και η συμφωνία 

υπεργολαβίας υπογράφηκε τελικά στις 31/10/2013 κατόπιν συζήτησης των όρων αυτής.  

Σε σχέση με το ζήτημα ανάθεσης υπεργολαβίας στη Cybarco για το συμβόλαιο C12, η Iacovou 

ανέφερε ότι μετά την ανάθεση του έργου στην κοινοπραξία Iacovou - Zemco JV, η εταιρεία 

Cybarco ζήτησε να αναλάβει υπεργολαβικά ένα τμήμα του έργου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα ρίσκα του έργου, τις σοβαρές και αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις των πληρωμών καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε σε προηγούμενα 

συμβόλαια παρόμοιας φύσης, η Iacovou αποφάσισε την ανάθεση της υπεργολαβίας, με σκοπό 

να περιοριστεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος και οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης. Η 

υπεργολαβική ανάθεση έγινε μέσα στα πλαίσια του ποσοστού 30% που προβλεπόταν στο 

συμβόλαιο και αφού εξασφάλισε την έγκριση της αναθέτουσας αρχής.  

Σύμφωνα με την εταιρεία ο λόγος που δεν είχε δηλωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς ότι 

θα προέβαινε η εταιρεία Iacovou σε σύναψη συμφωνίας υπεργολαβίας σχετίζεται με το ότι δεν 

είχε προγραμματιστεί κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι μια τέτοια απόφαση λαμβάνεται μετά την 

ανάθεση του έργου. Η εταιρεία Iacovou στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας, σημείωσε ότι, «Μετά 

την υπογραφή του συμβολαίου με τον εργοδότη η Cybarco μας εζήτησε δουλειά και την 

εδώσαμε» και ότι «έγινε προφορική επικοινωνία μεταξύ διευθυντών Iacovou και Zemco». 

Επίσης, η εταιρεία Iacovou, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της υπόθεσης 

ισχυρίστηκε επιπρόσθετα ότι η απόφαση για ανάθεση της υπεργολαβίας στο συμβόλαιο C12 

ήταν ορθή λαμβανομένων υπόψη των καθυστερήσεων στις πληρωμές από το ΣΑΛ, της 

οικονομικής κρίσης και το κούρεμα των καταθέσεων που μεσολάβησε μεταξύ της ημερομηνίας 

υποβολής της προσφοράς και της υπογραφής του συμβολαίου, καθώς επίσης και των 

σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες. Η μείωση του εμπορικού ρίσκου και τα 

προβλήματα ταμειακής ροής οδήγησαν την εταιρεία Iacovou ως ισχυρίζεται η ίδια, στην 

απόφαση για ανάθεση υπεργολαβίας στην Cybarco. 
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Σχετικά με το συμβόλαιο C12, η εταιρεία Zemco δήλωσε ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 

υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή πληρωμών από τον ΣΑΛ σε σχέση με 

εκκρεμή συμβόλαια της κοινοπραξίας. Επιπρόσθετα, είχε προηγηθεί πριν λίγους μήνες η 

απομείωση καταθέσεων, η οποία επηρέασε σοβαρά και την κοινοπραξία Iacovou  - Zemco 

αλλά και την εταιρεία Zemco ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά 

προβλήματα ταμειακής ροής και να καταστεί αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για να προστατευθεί η 

εταιρεία, όπως για παράδειγμα η μείωση του εμπορικού ρίσκου και των χρηματοδοτικών 

αναγκών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Iacovou πρότεινε ανάθεση μέρους του έργου ως 

υπεργολαβίας στην έκταση που αυτό είναι επιτρεπτό από τις πρόνοιες του συμβολαίου. Αν και 

η Zemco αρχικά ήταν αρνητική, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες οικονομικές επιλογές και εν πάση 

περιπτώσει η τελική απόφαση ανήκε στην Iacovou  που ήταν ο leader του έργου. Για τους 

ίδιους λόγους, η Zemco δηλώνει ότι έγινε και η προσφορά για το συμβόλαιο C14 από την 

κοινοπραξία Iacovou  - Zemco – Cybarco. 

Το συμβόλαιο C14 προκηρύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και οι εταιρείες Cybarco και 

Iacovou υπέβαλαν προσφορά ως κοινοπραξία μαζί με την εταιρεία Zemco. Όπως ανέφερε ο κ. 

Ιακώβου στα πλαίσια της αιφνίδιας έρευνας δεν υπάρχει πιστοποιητικό σύστασης Iacovou – 

Cybarco – Zemco, διότι δεν ήταν επιτυχής η προσπάθεια και δεν κατακυρώθηκε το έργο. 

Η Iacovou ανέφερε επιπλέον, τόσο κατά την αιφνίδια έρευνα όσο και κατά την προκαταρκτική 

διερεύνηση της υπόθεσης κατόπιν αποστολής ερωτηματολογίου, πως σε σχέση με το 

συμβόλαιο C14, υπέβαλε προσφορά ως κοινοπραξία με τις εταιρείες Cybarco και Zemco με 

στόχο τον περιορισμό του επιχειρηματικού κινδύνου και των χρηματοδοτικών αναγκών. 

Ακριβώς λόγω των μεγάλων ρίσκων που είχε αντιμετωπίσει γενικά στα αποχετευτικά έργα, των 

αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στις πληρωμές καθώς και των δυσκολιών που αντιμετώπιζε 

σε προηγούμενα συμβόλαια παρόμοιας φύσης, η εταιρεία Iacovou οδηγήθηκε στην υποβολή 

προσφοράς δια κοινοπραξίας για το συμβόλαιο C14. Σημαντικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο 

στην απόφαση της εταιρείας Iacovou ήταν η οικονομική κρίση και το κούρεμα καταθέσεων που 

έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2013 καθώς και οι εμπειρίες από έργα που είχε εκτελέσει στην ίδια 

αναθέτουσα αρχή.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το Γαλλικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού, εάν οι 

επιχειρήσεις που συνδέονται με σχέσεις υπεργολαβίας έχουν καταθέσει ευδιάκριτες 

προσφορές, δεν είναι αυταπόδεικτο ότι η κατάθεση αυτών των προσφορών έχει προηγηθεί 

κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε αυτές τις επιχειρήσεις.32 Το Γαλλικό Συμβούλιο 

μετατοπίζει έτσι το πρόβλημα στο επίπεδο της απόδειξης της ανταλλαγής των επιλήψιμων 

                                                             
32 Βλ.Aπόφαση Γαλλικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού υπ ‘αριθμόν 05-D-04 
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πληροφοριών, όταν η ύπαρξη μιας συμφωνίας υπεργολαβίας δεν αρκεί από μόνη της για να 

παρουσιάσει και να στοιχειοθετήσει μια αντιανταγωνιστική πρακτική.  

Παράλληλα. η Επιτροπή σημειώνει ότι το Γαλλικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού σημείωσε σε δύο 

αποφάσεις του,33 την αρχή σύμφωνα με την οποία  στα πλαίσια πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών σε μια δημόσια σύμβαση, στοιχειοθετείται ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν διαπράξει αντιανταγωνιστική συνεννόηση και σύμπραξη, από τη στιγμή που 

θα αναφερθεί και θα αποδειχθεί ότι έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες πριν την προθεσμία 

κατάθεσης των προσφορών, οποιοιδήποτε και αν είναι οι ανταγωνιστές και ανεξαρτήτως του 

ονόματος τους, της διαθεσιμότητας τους σε προσωπικό και πρώτες ύλες, το ενδιαφέρον ή την 

απουσία ενδιαφέροντος τους για τη συγκεκριμένη δημοπρασία ή για τις τιμές που προτίθεντο 

να προτείνουν.  

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εταιρείες διαφοροποιήθηκαν ως 

προς τους λόγους ή και τις συνθήκες που προέκυψαν για τη μεταξύ τους συνεργασία και τη 

σύναψη υπεργολαβίας. Παρόλα αυτά, από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε  στα γραφεία 

των εταιρειών Zemco, Iacovou και Cybarco, δεν ανευρέθηκαν οποιαδήποτε στοιχεία που να 

τεκμηριώνουν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις προχώρησαν σε παράνομη μεταξύ τους σύμπραξη  

είτε πριν είτε μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού C12. Συνακόλουθα, η Επιτροπή ομόφωνα 

διαπιστώνει ότι από τα ενώπιον της στοιχεία δεν προκύπτει το ενδεχόμενο συνεννόησης των 

εταιρειών Iacovou, Cybarco και Zemco με στόχο τη νόθευση των διαγωνισμών που αφορούν τα 

συμβόλαια C12 και C14, καθότι οι εταιρείες Iacovou – Zemco και Cybarco υπέβαλαν προσφορά 

ξεχωριστά ως ανταγωνιστές, σε σχέση με το συμβόλαιο C12, με την Cybarco να υποβάλλει την 

χαμηλότερη προσφορά, αλλά τελικά η Ανάθεση της Σύβασης να γίνεται στην κοινοπραξία 

Iacovou – Zemco. Ακολούθως, η εταιρεία Cybarco αντέδρασε στην κατακύρωση του 

Διαγωνισμού με την υποβολή προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  

Είναι εύλογο να γίνει η υπόθεση ότι εάν προϋπήρχε συνεννόηση μεταξύ των υπό αναφορά 

εταιρειών για τη νόθευση του διαγωνισμού, η Cybarco δεν θα υπέβαλε προσφυγή στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Αξίζει, περαιτέρω, να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία της 

έρευνας προκύπτει ότι στους προηγούμενους Διαγωνισμούς  {…}, η Cybarco υπέβαλλε 

προσφορές που ήταν πάντα υψηλότερες τόσο από την εκτιμώμενη αξία του έργου όσο και από 

την αξία της Σύμβασης (πλην της {…}), οπότε εύλογα μπορεί να ειπωθεί ότι επιθυμούσε να της 

ανατεθεί η Σύμβαση του έργου C12 αφού υπέβαλε σχετικά χαμηλή τιμή. Επίσης, στους 

προηγούμενους Διαγωνισμούς {…}, η Iacovou από μόνη της ή ως κοινοπραξία με την Zemco 

υπέβαλλε προσφορές χαμηλότερες από την αξία της Σύμβασης, χωρίς όμως να επιτύχει, οπότε 

                                                             
33 Βλ. Aπόφασεις Γαλλικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού υπ ‘αριθμόν 00-D-34 και 01-D-31 και αναφορά στο 
σύγγραμμα ‘’Δημόσιες Συμβάσεις & Δίκαιο του ελεύθερου Ανταγωνισμού σελ. 203. 
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εύλογα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι και αυτή επιθυμούσε να της ανατεθεί η Σύμβαση 

του έργου C12. 

Η υπεργολαβία στη Cybarco δόθηκε σε κατοπινό στάδιο, αφού είχε ήδη κατακυρωθεί η 

προσφορά στην κοινοπραξία Iacovou – Zemco και μετά από απόσυρση της προσφυγής που 

είχε υποβάλει. Η εξαγωγή νομικά ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την απόσυρση της 

προσφυγής της Cybarco , ελλείψει στοιχείων και τεκμηρίων δεν μπορεί και ούτε και πρέπει να 

γίνει. Ούτε και δύναται να αποτελέσει στοιχείο συνεννόησης ή πρόθεσης νόθευσης δημόσιου 

διαγωνισμού αφού φαίνεται να επεσυνέβη μετά τη κατακύρωση του διαγωνισμού και όχι πριν. 

Επίσης, η απόσυρση φαίνεται να υπήρξε επωφελής για το έργο, καθότι δεν προέκυψαν 

ακυρώσεις και καθυστερήσεις και πράγματι ο επιχειρηματικός κίνδυνος διαμοιράστηκε. 

Περαιτέρω, παρόλο που οι εταιρείες Iacovou – Zemco – Cybarco προσφοροδότησαν ως 

κοινοπραξία στον επόμενο διαγωνισμό του συμβολαίου C14, δεν είχαν επιτύχει, αλλά ούτε και 

φαίνεται να συνέχισε ενδεχόμενη συνεργασία τους αφού δεν υπέβαλαν ξανά προσφορά ως 

κοινοπραξία. 

Περαιτέρω, φαίνεται ότι υπήρχαν και πολλές άλλες εταιρείες που έλαβαν μέρος σε κάθε 

διαγωνισμό και αν οι Iacovou και Cybarco προχώρησαν σε οποιαδήποτε συμφωνία αυτό δεν 

είχε ως αποτέλεσμα τον επηρεασμό του ανταγωνισμού.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι δεν τεκμηριώνεται ύπαρξη συνεννόηση των 

εταιρειών Iacovou, Cybarco και Zemco με στόχο τη νόθευση των Διαγωνισμών που αφορούν τα 

συμβόλαια C12 και C14. 

B. Σε σχέση με τα λοιπά συμβόλαια της Β’ φάσης του ΑΣΛ. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας κλήθηκαν οι  

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να καταγράψουν τους παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη για 

σκοπούς υπολογισμού του ύψους έκαστης προσφοράς για τα έργα της Β΄ Φάσης του 

Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι υπό διερεύνηση 

επιχειρήσεις ανέφεραν ότι για τον υπολογισμό του ύψους των προσφορών τους λαμβάνουν 

υπόψη διάφορους παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την τοποθεσία, τη 

δυσκολία του έργου, τα διάφορα κόστη και άλλους παράγοντες.  

Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τους Πίνακες και τις αναλύσεις που καταρτίστηκαν στο 

πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για την αξιολόγηση και διερεύνηση τυχόν ύπαρξης 

μοτίβου συμπεριφοράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων στη διαδικασία υποβολής των 

προσφορών που να υποδηλώνει κάποιου είδους συνεννόηση, ως προς την πρόθεση 

κατακύρωσης της προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα κατόπιν προσφοράς-

κάλυψης ή καταστολής προσφοράς ή υποβολής προσφοράς εκ περιτροπής.  
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Ειδικότερα μέσα από την ανάλυση εξετάστηκε το ενδεχόμενο να: 

 Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οικονομικών φορέων για υποβολή υψηλότερης 

προσφοράς από αυτή του οικονομικού φορέα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους να 

είναι ο ανάδοχος. 

 Υπάρχει υποβολή προσφοράς από έναν οικονομικό φορέα, η οποία είναι εκ των 

προτέρων γνωστό ότι είναι υψηλή ή τεχνικά άκυρη και δεν θα μπορούσε να γίνει 

αποδεκτή. 

 Υπάρχει συμφωνία μεταξύ ανταγωνιστών, ώστε ένας ή περισσότεροι οικονομικοί 

φορείς να απέχουν από τη διαδικασία υποβολής προσφοράς με στόχο να ανατεθεί η 

σύμβαση στον συμφωνηθέντα ανάδοχο. 

 Πραγματοποιήθηκε εκ περιτροπής υποβολή χαμηλότερης προσφοράς, ώστε οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εκ περιτροπής ανάδοχοι. 

 Υπάρχει μεγάλη διαφορά τιμής ανάμεσα στην κατακυρωθείσα προσφορά και τις 

άλλες προσφορές. 
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Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί καταγράφονται συγκεντρωτικά οι διαγωνισμοί για την Β’ φάση κατασκευής των αποχετευτικών συστημάτων 

λυμάτων και όμβριων υδάτων, στην περιοχή Λάρνακας. Παρουσιάζονται ποιες εταιρείες έλαβαν έγγραφα προσφοράς, ποιες υπέβαλαν 

προσφορά τελικά, καθώς και σε ποια εταιρεία κατακυρώθηκε η προσφορά και για ποιο ποσό σύμβασης συγκριτικά με την εκτίμηση της 

δαπάνης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΦΑΣΗ Β' 

Συμβόλ

αια 

Οικονομικοί Φορείς 

που ενδιαφέρθηκαν 

αλλά δεν υπέβαλαν 

προσφορά 

Οικονομικοί Φορείς που 

υπέβαλαν προσφορά 

Ποσό 

Προσφοράς 

(πριν από τον 

έλεγχο)  

Ποσό 

Προσφοράς 

(μετά από 

τον έλεγχο)  

Εισήγηση 

Επιτροπή

ς 

Αξιολόγη

σης για 

κατακύρ

ωση της 

προσφορ

άς 

Απόφα

ση 

Συμβου

λίου για 

κατακύ

ρωση 

της 

προσφο

ράς 

Εκτίμηση 

δαπάνης 

Ποσό 

Σύμβασης 

Ημερομη

νία 

πρόσκλησ

ης για 

υποβολή 

προσφορ

ών 

Τελευταία 

ημερομηνί

α υποβολής 

προσφορώ

ν 

C5 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

1/9/2006 27/10/2006 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd 

{…} {…} {…} 
√ 900.000,00 684.707,09 
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 {…} {…} {…}     

 
{…} {…} {…} {…} 

   

 

{…} {…} {…} {…} 
   

 {…} {…} {…} {…}    

 
{…} {…} {…} {…} 

   

C6 

{…} 
Iacovou - Zemco JV 

{…} {…} {…} 
√ 2.000.000,00 1.765.647,02 

1/9/2006 29/10/2006 

{…} 
{…} 

{…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} 
     

{…} 
       

{…}        

{…}        

{…}        

C7 

{…} S. Hadjichristofi 

Construction Ltd & E.P. 

(Ergolavi) Ltd JV 

{…} {…} {…} 

√ 1.500.000,00 1.088.000,00 15/4/2010 28/6/2010 
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{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

C8 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

11/7/2011 16/9/2011 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} E.P. (Ergolavi) Ltd & S. 

Hadjichristofi 

Construction Ltd JV 

{…} {…} {…} 

√ 1.350.000,00 1.545.572,00 

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…}        

{…}        

{…}        
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{…}        

{…} 
       

{…}        

{…}        

{…} 
       

C9 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

24/7/2012 14/11/2012 

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

{…} E.P. (Ergolavi) Ltd & S. 

Hadjichristofi 

Construction Ltd JV 

{…} {…} {…} 

√ 2.800.000,00 1.875.000,00 
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C10 

{…} {…} {…} {…} 
  

Από τα έγγραφα που μας 

έχουν υποβληθεί για το 

Συμβόλαιο με αρ. C10, 

δεν προκύπτουν 

ξεκάθαρα οι 

ημερομηνίες αυτές.  

Η Υπηρεσία μετά από 

έρευνα στο e-

procurment κατέληξε 

στις ακόλουθες 

ημερομηνίες: 

27/9/2010         

28/2/2011 

{…} {…} {…} {…} 
  

{…} {…} {…} {…}   

{…} Consortium 

WTE/Huber/Miltiades 

{…} {…} 
38.000.000,00 37.651.770,70 

{…} {…} {…} {…} 
  

{…}        

{…}        

{…} 
       

{…}        

{…}        

{…}        

{…}        

{…}        

{…}        

{…}        
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C11 

Για τον διαγωνισμό 

αυτό, είχε γίνει 

προεπιλογή των 

Οικονομικών Φορέων 

που θα συμμετείχαν σε 

αυτόν. 

{…} {…} {…} {…} 
   

31/12/200

9 
1/3/2010 

{…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} 
   

Iacovou - Zemco JV {…} {…} {…} √ 13.000.000,00 12.681.859,00 

{…} {…} {…} {…}    

C12 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

20/8/2012 16/11/2012 

{…} 
Iacovou - Zemco JV 

{…} {…} {…} 
√ 13.000.000,00 7.476.000,00 

 
{…} {…} {…} {…} 

   

 
{…} {…} {…} {…} 

   

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    
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 {…} {…} {…} {…}    

 
{…} {…} {…} {…} 

   

 {…} {…} {…} {…}    

 
{…} {…} {…} {…} 

   

C13 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

5/11/2010 17/1/2011 

{…} 
Iacovou - Zemco JV 

{…} {…} {…} 
√ 7.250.000,00 7.197.000,00 

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…}      

{…}        

{…} 
       

{…}        

C14 {…} {…} {…} {…} {…}    20/9/2013 25/11/2013 
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{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} Loizos Iordanou 

Constructions Ltd2 

{…} {…} {…} 
√ 9.000.000,00 6.875.061,30 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 
{…} {…} {…} {…} 

   

C16 

{…} {…} {…} {…} {…}    

14/4/2011 4/7/2011 

{…} 
Iacovou - Zemco JV 

{…} {…} {…} 
√ 7.000.000,00 7.923.000,00 

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

 

{…} {…} {…} {…} 
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{…} {…} {…} {…} 

   

 {…} {…} {…} {…}    

 {…} {…} {…} {…}    

C19 

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

6/7/2011 16/9/2011 

{…} Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd 

{…} {…} {…} 
√ 3.000.000,00 3.822.381,11 

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} {…}    

{…} {…} {…} {…} {…} 
   

{…} 
       

{…}        
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Σημειώσεις:           

α) Τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω είναι σε Ευρώ, εκτός από το Συμβόλαιο C5, του οποίου τα ποσά είναι σε Λίρες Κύπρου.   

β) Με γκρίζα σκίαση, δεικνύονται οι προσφορές με τη χαμηλότερη τιμή.   

1: Οι προσφορές αυτές απορρίφθηκαν, πριν από το στάδιο της οικονομικής τους αξιολόγησης.   

2: Οι προσφορές αυτές απορρίφθηκαν, μετά από γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του ΣΑΛ.  
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Έχοντας ως βάση τον Πίνακα 1, η Επιτροπή στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας αυτεπάγγελτης 

έρευνας προέβη σε υπολογισμούς αναφορικά με το ύψος των προσφορών. Συγκεκριμένα, η 

Επιτροπή υπολόγισε την απόκλιση έκαστης προσφοράς από την εκτίμηση της δαπάνης, την 

απόκλιση από το ποσό της σύμβασης καθώς και την απόκλιση από τον Μέσο Όρο των 

προσφορών. 

Από τα στοιχεία που καταγράφονται στον Πίνακα 1, φαίνεται ότι η εταιρεία Cybarco υπέβαλλε 

πολύ υψηλές προσφορές για τα συμβόλαια {…}, με απόκλιση από το ποσό της σύμβασης γύρω 

στο {…} ενώ στα υπόλοιπα συμβόλαια πλησίαζαν οι προσφορές της περισσότερο το ποσό της 

σύμβασης. Ήταν ο χαμηλότερος προσφοροδότης στο συμβόλαιο C12, αλλά τελικά η προσφορά 

της απορρίφθηκε και το συμβόλαιο ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα Iacovou-Zemco. Η εταιρεία 

Cybarco υπέβαλε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, την οποία μετά απέσυρε και 

ενεπλάκη στο συμβόλαιο C12 ως υπεργολάβος. Στην υποβολή προσφοράς στο επόμενο 

συμβόλαιο C14 υποβλήθηκε κοινή προσφορά από τις εταιρείες Iacovou – Zemco – Cybarco, η 

οποία όμως απέτυχε.  

Η εταιρεία Cybarco όμως δεν είναι η μόνη εταιρεία που υποβάλλει προσφορές αρκετά 

μεγαλύτερες από το ποσό της σύμβασης. Συγκεκριμένα για το συμβόλαιο C5, δύο (2) στους εννιά 

(9) οικονομικούς φορείς απέκλιναν πάνω από 20% από το ποσό της σύμβασης {…}, για το 

συμβόλαιο C7, τέσσερις (4) στους επτά (7) οικονομικούς φορείς απέκλιναν πάνω από 20% από 

το ποσό της σύμβασης {…}, για το συμβόλαιο C9, δύο (2) στους εννιά (9) οικονομικούς φορείς 

απέκλιναν πάνω από 20% από το ποσό της σύμβασης {…}, για το συμβόλαιο C12, δύο (2) στους 

δέκα (10) οικονομικούς φορείς απέκλιναν πάνω από 20% από το ποσό της σύμβασης {…}, για το 

συμβόλαιο C14, δύο (2) στους οκτώ (8) οικονομικούς φορείς απέκλιναν πάνω από 20% από το 

ποσό της σύμβασης {…}. Ταυτόχρονα υπήρχαν και προσφορές πολύ κοντά στο ποσό της 

σύμβασης για όλα τα παραπάνω συμβόλαια, καθώς και συμβόλαια που δεν παρουσίασαν 

καθόλου εξαιρετικά υψηλά αποκλίνουσες τιμές προσφοράς (C6, C8, C10, C11, C13, C16, C19). 

Η Επιτροπή περαιτέρω διαπιστώνει ότι, στο σύνολο των διαγωνισμών που προκηρύχτηκαν, μόνο 

σε τρεις διαγωνισμούς η επιτυχούσα προσφορά ήταν πάνω από την εκτιμώμενή αξία (C8, C16, 

C19). Στην πλειάδα των περιπτώσεων, η επιτυχούσα προσφορά ήταν χαμηλότερη από την 

εκτιμώμενη αξία του έργου και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η τιμή κατακύρωσης του  

διαγωνισμού, ήταν κατά πολύ χαμηλότερη της Εκτιμώμενης Αξίας. (π.χ. -23,9% στο C5, -27,5% 

στο C7 και -33% στο C9).  

Επίσης, από την ανάλυση των δεδομένων των διαγωνισμών ως αυτά καταγράφονται στο Πίνακα 

2 που ακολουθεί, δεν προκύπτει ότι ο επιτυχών προσφοροδότης κάθε Διαγωνισμού της Β Φάσης 

του ΣΑΛ, απέχει πάντοτε συγκεκριμένο ποσοστό (%) από την εκτίμηση της δαπάνης, ούτε ότι 

υπάρχει μοτίβο στις αποκλίσεις από τον μέσο όρο των προσφορών που υπέβαλαν οι υπόλοιποι 
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προσφοροδότες, ώστε να υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ανταγωνιστές υπέβαλαν προσφορές κατά 

πολύ υψηλότερες από αυτές των επιτυχόντα για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι εταιρείες 

υπέβαλαν προσφορές εικονικές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΦΑΣΗ Β' 

Συμβόλα

ια 

Οικονομικοί Φορείς 

που υπέβαλαν 

προσφορά 

Ποσό 

Προσφοράς 

(πριν από τον 

έλεγχο)  

Ποσό 

Προσφοράς 

(μετά από 

τον έλεγχο)  

Εισήγηση 

Επιτροπής 

Αξιολόγησ

ης για 

κατακύρω

ση της 

προσφορ

άς 

Απόφαση 

Συμβουλίου 

για 

κατακύρωσ

η της 

προσφοράς 

Εκτίμηση 

δαπάνης 

Ποσό 

Σύμβασης 

ΜΟ 

Προσφορ

ών 

Απόκλι

ση από 

Εκτίμη

ση 

δαπάν

ης 

Απόκλιση 

από Ποσό 

Σύμβασης 

Απόκλιση 

από ΜΟ 

Προσφορώ

ν 

C5 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd 

{…} {…} 
{…} √ 900.000,00 684.707,09 {…} -23,92% {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 



 42 / 60 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

C6 

Iacovou - Zemco JV 
{…} {…} 

{…} √ 2.000.000,00 1.765.647,02 {…} -11,72% {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} 
         

C7 

S. Hadjichristofi 

Construction Ltd & 

E.P. (Ergolavi) Ltd JV 

{…} {…} {…} 

√ 1.500.000,00 1.088.000,00 {…} 
-

27,47% 
{…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

C8 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 
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E.P. (Ergolavi) Ltd & 

S. Hadjichristofi 

Construction Ltd JV 

{…} {…} {…} 

√ 1.350.000,00 1.545.572,00 {…} 14,49% {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

C9 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

E.P. (Ergolavi) Ltd & 

S. Hadjichristofi 

Construction Ltd JV 

{…} {…} {…} 

√ 2.800.000,00 1.875.000,00 {…} 
-

33,04% 
{…} {…} 

C10 

{…} {…} {…} 
      

{…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} 
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{…} {…} {…}    {…} {…} {…} 

Consortium 

WTE/Huber/Miltiade

s 

{…} {…} 

38.000.000,00 37.651.770,70 {…} -0,92% {…} {…} 

{…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} 

C11 

{…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}    {…} {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
   

{…} {…} {…} {…} 

Iacovou - Zemco JV {…} {…} {…} √ 13.000.000,00 12.681.859,00 {…} -2,45% {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

C12 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

Iacovou - Zemco JV 
{…} {…} {…} 

√ 13.000.000,00 7.476.000,00 {…} 
-

42,49% 
{…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 
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{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

C13 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

Iacovou - Zemco JV 
{…} {…} {…} 

√ 7.250.000,00 7.197.000,00 {…} -0,73% {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…}          

C14 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

Loizos Iordanou 

Constructions Ltd2 

{…} {…} {…} 
√ 9.000.000,00 6.875.061,30 {…} 

-

23,61% 
{…} {…} 
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{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

C16 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

Iacovou - Zemco JV 
{…} {…} {…} 

√ 7.000.000,00 7.923.000,00 {…} 13,19% {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 

    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 
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C19 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd 

{…} {…} {…} 
√ 3.000.000,00 3.822.381,11 {…} 27,41% {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…}     {…} {…} {…} 

{…} {…} {…} {…} 
    

{…} {…} {…} 

            

Σημειώσεις:   

α) Τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω είναι σε Ευρώ, εκτός από το Συμβόλαιο C5, του οποίου τα ποσά είναι σε Λίρες Κύπρου.    

β) Με γκρίζα σκίαση, δεικνύονται οι προσφορές με τη χαμηλότερη τιμή.    

1: Οι προσφορές αυτές απορρίφθηκαν, πριν από το στάδιο της οικονομικής τους αξιολόγησης.     

2: Οι προσφορές αυτές απορρίφθηκαν, μετά από γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του ΣΑΛ.    
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Στην συνέχεια η Επιτροπή παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας τοποθετήθηκαν σε σειρά τα συμβόλαια ανάλογα με τη 

χρονική στιγμή προκήρυξης τους με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρχε εκ περιτροπής 

κατανομή των συμβολαίων.  

Από τα στοιχεί του Πίνακα 3, που ακολουθεί η Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι από το 2010 

και μετά, δηλαδή με εξαίρεση τα συμβόλαια C5 και C6 που προκηρύχτηκαν το 2006, τα 

μικρότερα έργα της τάξης των €1-€2 εκατομμυρίων, κατακυρώνονται στην κοινοπραξία Ε.Π 

(Εργολάβοι) Λτδ & S. Hadjichristofi Construction Ltd JV και τα μεγαλύτερα, πάνω από €7 

εκατομμύρια κατακυρώνονται κατά κύριο λόγο στην κοινοπραξία Iacovou - Zemco JV. Ακόμα και 

το συμβόλαιο C14 που τελικά κατακυρώθηκε στην εταιρεία Loizos Iordanou Constructions Ltd 

ήταν αρχικά η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης να κατακυρωθεί στην κοινοπραξία Cybarco 

- Iacovou - Zemco JV. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η εταιρεία Miltiades Neophytou (C.E.C.D) Ltd, συμμετείχε 

κατά 29% στην κοινοπραξία Consortium WTE/Huber/Miltiades η οποία ανέλαβε το μεγαλύτερο 

συμβόλαιο της Β’  φάσης του ΑΣΛ C10, αξίας περίπου €37,5 εκατομμυρίων.  

Επίσης, από τον Πίνακα 3, προκύπτει ότι στα περισσότερα έργα το ποσό της προσφοράς που 

κέρδισε ήταν χαμηλότερο από την εκτιμώμενη αξία. Σε περίπτωση χειραγώγησης προσφορών, 

σκοπός είναι να επιτευχθούν υψηλότερες προσφορές.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Οικονομικοί Φορείς που 

κέρδισαν προσφορά 

Ποσό Προσφοράς 

(πριν από τον 

έλεγχο)  

Ποσό Προσφοράς 

(μετά από τον 

έλεγχο)  

Εισήγηση 

Επιτροπής 

Αξιολόγησης για 

κατακύρωση της 

προσφοράς 

Απόφαση 

Συμβουλίου για 

κατακύρωση της 

προσφοράς 

Εκτίμηση δαπάνης Ποσό Σύμβασης € 

 

c14 

Loizos Iordanou 

Constructions Ltd2 
{…} {…} 

{…} 
√ 9.000.000,00 6.875.061,30 

 

 

Loizos Iordanou 

Constructions Ltd Total 
  

 
  6.875.061,30 

 

c10 

Consortium 

WTE/Huber/Miltiades 
{…} {…} 

{…} 
√ 38.000.000,00 37.651.770,70 

 

 

Consortium 

WTE/Huber/Miltiades 

Total 

  

 

 

 37.651.770,70 

 

c7 

E.P. (Ergolavi) Ltd & S. 

Hadjichristofi Construction 

Ltd JV 

{…} 

{…} 

{…} 

√ 1.500.000,00 1.088.000,00 

 

c8 

E.P. (Ergolavi) Ltd & S. 

Hadjichristofi Construction 

Ltd JV 

{…} 

{…} 

{…} 

√ 1.350.000,00 1.545.572,00 

 

c9 

E.P. (Ergolavi) Ltd & S. 

Hadjichristofi Construction 

{…} 
{…} 

{…} 
√ 2.800.000,00 1.875.000,00 
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Ltd JV 

 

E.P. (Ergolavi) Ltd & S. 

Hadjichristofi Construction 

Ltd JV Total 

  

 

  4.508.572,00 

 

c6 Iacovou - Zemco JV {…} {…} {…} √ 2.000.000,00 1.765.647,02  

c11 Iacovou - Zemco JV {…} {…} {…} √ 13.000.000,00 12.681.859,00  

c12 Iacovou - Zemco JV {…} {…} {…} √ 13.000.000,00 7.476.000,00  

c13 Iacovou - Zemco JV {…} {…} {…} √ 7.250.000,00 7.197.000,00  

c16 Iacovou - Zemco JV {…} {…} {…} √ 7.000.000,00 7.923.000,00  

 Iacovou - Zemco JV Total      37.043.506,02  

c5 

Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd 

{…} {…} {…} 
√ 900.000,00 1.169.890,53 £684.707,09  

c19 

Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd 

{…} {…} {…} 
√ 3.000.000,00 3.822.381,11 

 

 

Miltiades Neophytou 

(C.E.C.D) Ltd Total 
  

 
  4.992.271,64 

 

 Grand Total      91.071.181,66  
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Η Επιτροπή, αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα και ιδίως τις 

αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ομόφωνα 

διαπιστώνει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ή και τεκμηριωμένα στοιχεία για την ύπαρξη προσφορών 

κάλυψης /εικονικών προσφορών από μέρους των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, ούτε ύπαρξης ενός 

συγκεκριμένου μοτίβου συμπεριφοράς που είναι απόρροια συμπαιγνίας.  Περαιτέρω, η Επιτροπή 

ομόφωνα διαπιστώνει ότι τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα δεν συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης 

κατανομής μεταξύ των διαγωνισμών μεταξύ συγκεκριμένων επιχειρήσεων.  

Ακόμη και στην περίπτωση των κοινοπραξιών Consortium WTE/Huber/Miltiades και IACOVOU-

ZEMCO, οι οποίες είχαν κερδίσει ισότιμης αξίας έργα, ήτοι περί τα €37 εκατομμύρια, διαπιστώθηκε 

ότι η εταιρεία Iacovou Brothers (Construction) Ltd {…} 

{…} 

{…} 

Συνακόλουθα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Iacovou Brothers (Construction) Ltd για τον εν λόγω 

διαγωνισμό αυτό καθ’ εαυτό είχε προβεί είτε σε καταστολή προσφοράς είτε σε εικονική προσφορά, 

που να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών για νόθευση ή χειραγώγηση των εν 

λόγω διαγωνισμών. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι κάθε εταιρεία λαμβάνει υπόψη της πληθώρα παραγόντων για τον 

υπολογισμό του ύψους έκαστης προσφοράς, ενώ βάσει των υφιστάμενων και διαθέσιμων 

στοιχείων, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχει οποιοδήποτε 

είδος χειραγώγησης των δημοσίων προσφορών τόσο γενικότερα για τους διαγωνισμούς της Β 

φάσης του ΣΑΛ όσο και ειδικότερα τους διαγωνισμού C12 και C14. Συνακόλουθα ομόφωνα 

διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν σύμπραξη μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών 

αναφορικά με το ύψος υποβολής των προσφορών. 

Γ. Υποβολή προσφορών μέσω Κοινοπραξιών. 

Η Επιτροπή περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας εξέτασε τους λόγους για 

τους οποίους αποφάσισαν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς της Β΄ 

Φάσης του ΑΣΛ, να υποβάλουν μόνες τους προσφορά ενώ σε κάποιους άλλους διαγωνισμούς σε 

συνεργασία με άλλη/ άλλες εταιρείες ως κοινοπραξία. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας οι 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κλήθηκαν να καταγράψουν σε ποιες περιπτώσεις αποφασίζουν να 

αναλάβουν υπεργολαβίες είτε από μόνες τους είτε σε συνεργασία με άλλη ή άλλες εταιρείες ως 

κοινοπραξία. Οι υπό διερεύνηση επιχειρήσεις επικαλέστηκαν διάφορους λόγους αναφορικά με την 

απόφαση τους είτε για δημιουργία κοινοπραξιών προς υποβολή προσφορών είτε για ανάληψη 

υπεργολαβιών, όπως αναγράφονται πιο κάτω.: 
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Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσον οι εν λόγω οικονομικοί φορείς - επιχειρήσεις στις οποίες ανατέθηκε 

η εκτέλεση των συμβολαίων θα μπορούσαν να υποβάλουν προσφορά από μόνοι τους, ως νομικά 

πρόσωπα, αποφεύγοντας δηλαδή τη δημιουργία κοινοπραξιών. Με άλλα λόγια, εξετάστηκε το 

ενδεχόμενο η δημιουργία κοινοπραξιών ανάμεσα στους οικονομικούς φορείς να οδήγησε στη 

μείωση του ανταγωνισμού και συνακόλουθα στην υποβολή υψηλότερων προσφορών.  

Η εταιρεία Iacovou  στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ανέφερε ότι αποφασίζει κατά πόσο 

θα υποβάλει προσφορά, είτε από μόνη της (όπως έγινε για παράδειγμα στα συμβόλαια {…}) είτε σε 

κοινοπραξία με άλλη / άλλες εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε διαθέσιμους πόρους και 

το φόρτο εργασίας, όπως επίσης και τις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του κάθε έργου, όπως η 

μορφολογία του εδάφους, το ‘’water table’’, ο περιορισμένος χώρος εργασίας, το κατά πόσο 

χρειάζεται ‘’shoring’’ ή ‘’planking’’ και ‘’strutting’’, εάν υπάρχει βράχος ή κίνδυνος κατολισθήσεων ή ο 

κίνδυνος των υπηρεσιών (CYTA, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια), μεταξύ άλλων.  

Επιπλέον, οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει προσφορά με άλλες 

εταιρείες μέσω κοινοπραξίας, (συμβόλαια {…}), ήταν οι σοβαρές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 

των πληρωμών καθώς και οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενα συμβόλαια 

παρόμοιας φύσης, όπως και η καθυστέρηση λήψεως αποφάσεων από πλευράς των επιβλεπόντων 

μηχανικών ή/και εργοδοτών με σκοπό να περιοριστεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος και το αυξημένο 

κόστος χρηματοδότησης. 

Σε ότι αφορά την ανάληψη εκ μέρους της εταιρείας Iacovou υπεργολαβιών, σημειώθηκε ότι η 

εταιρεία λαμβάνει μια τέτοια απόφαση είτε μόνη της είτε με άλλες εταιρείες ως κοινοπραξία αφού 

λάβει υπόψη τα δεδομένα του κάθε έργου, το φόρτο εργασίας σε κάθε περίοδο, τους διαθέσιμους 

πόρους καθώς και τη γεωγραφική θέση του κάθε έργου. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι η διατήρηση 

της εμπειρίας στον τομέα είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τον οποίο η εταιρεία 

αποφασίζει την ανάληψη υπεργολαβιών, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε μελλοντικούς 

διαγωνισμούς. Η Iacovou Brothers ανέφερε παράλληλα ότι δεν θα μπορούσε να εκτελέσει όλα τα 

έργα της Β’ Φάσης του ΑΣΛ, ήτοι των συμβολαίων {…} ταυτόχρονα.  

Σύμφωνα με την Iacovou Brothers, η δημιουργία κοινοπραξίας είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η 

έκθεση της εταιρείας σε κίνδυνο αφού το επιχειρηματικό ρίσκο θα κατανεμόταν στις ιδρυτικές 

εταιρείες και δεν θα το επωμιζόταν εξολοκλήρου η εταιρεία. Παράλληλα, σε τέτοιου είδους 

συμβόλαια, ανέφερε η Iacovou, προβλέπονται ρήτρες καθυστέρησης σε περίπτωση μη παράδοσης 

ή/και εκτέλεσης του έργου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, γεγονός το οποίο είχε 

ληφθεί σοβαρά υπόψη από την εταιρεία αναφορικά με το αν θα υπέβαλε από μόνη της προσφορά ή 

σε κοινοπραξία. Η απόφαση της για δημιουργία κοινοπραξίας τελικά, πρόσφερε ασφάλεια ότι τα 

έργα θα εκτελούνταν εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, αποφεύγοντας την έκθεση της 

σε ρήτρες καθυστέρησης περιορίζοντας έτσι τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Εκ του αποτελέσματος η 
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Iacovou θεωρεί ότι η απόφαση της για υποβολή προσφοράς σε κοινοπραξία ήταν ορθή ένεκα των 

σοβαρών καθυστερήσεων στις πληρωμές και των διάφορων προβλημάτων που υπάρχουν με τους 

επιβλέποντες μηχανικούς του εργοδότη.  

H εταιρεία Zemco στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι αποφασίζει την ανάληψη 

υπεργολαβιών είτε από μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες ως κοινοπραξία για 

διάφορους λόγους. Για παράδειγμα αν υφίστανται από την εταιρεία διαθέσιμοι πόροι σε 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο που μπορούν να διατεθούν προς υπεργολαβία ή διότι κρίνεται αυτό 

χρήσιμο για να διατηρηθεί ή επεκταθεί η εμπειρία της εταιρείας ή όταν γενικότερα αυτό κριθεί υπό 

τις περιστάσεις επωφελές για την εταιρεία.  

Η Zemco υπέδειξε παράλληλα ότι αποφασίζει να αναλάβει μια υπεργολαβία είτε από μόνη της είτε 

σε συνεργασία με άλλες εταιρείες ως κοινοπραξία για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα αν 

υφίστανται από την εταιρεία διαθέσιμοι πόροι σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο που μπορούν να 

διατεθούν προς υπεργολαβία ή διότι κρίνεται αυτό χρήσιμο για να διατηρηθεί ή επεκταθεί η εμπειρία 

της εταιρείας ή όταν γενικότερα κριθεί υπό τις περιστάσεις επωφελές για την εταιρεία. Στα πλαίσια 

της Β’ φάσης του ΑΣΛ, η Zemco δεν ανέλαβε καμιά υπεργολαβία.  

Σε ότι αφορά την κοινοπραξία Zemco – Iacovou,η Επιτροπή σημείωσε πως ενώ δεν υπάρχει 

μετοχική σχέση των δύο εταιρειών, εντούτοις υπάρχει συγγενική σχέση καθώς ο κ. Α.Ι., διευθυντής 

της εταιρείας Zemco είναι γιος του κ. Ι.Ι., διευθυντή και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας Iacovou. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις θέσεις του κ. Ι.Ι., Managing Director της 

εταιρείας Iacovou, ο οποίος ανέφερε στα πλαίσια της αιφνίδιας έρευνας ότι η σχέση της εταιρείας 

του με την Zemco είναι κοινοπρακτική, δεν υπάρχει μετοχική σχέση και ότι ο Α.Ι. είναι γιος του. 

Επίσης, η Zemco, ανέφερε στα πλαίσια της αιφνίδιας έρευνας, ότι δεν υπάρχει ουδεμία μετοχική 

σχέση, ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος της Zemco Construction Ltd συμμετέχει στο διοικητικό 

συμβούλιο της Iacovou Brothers (Construction) Ltd.  

Η Zemco επισήμανε περαιτέρω ότι, κατά τον χρόνο προκήρυξης των διαγωνισμών, δεν διέθετε το 

σύνολο όλων των μέσων που θα της επέτρεπαν να είναι σε θέση να εκτελέσει από μόνη της τις 

εργασίες της Β’ Φάσης του Αποχετευτικού Λάρνακας. Οι ελλείψεις της σε επιστημονικό προσωπικό 

και μηχανήματα αποτελούσαν, μεταξύ άλλων, λόγους που δεν της επέτρεπαν να υποβάλει από 

μόνη της προσφορά. 

Ειδικότερα, η Zemco ισχυρίστηκε ότι δεν διέθετε το σύνολο των απαιτούμενων πόρων για να είναι 

σε θέση να υποβάλει προσφορά από μόνη της αφού δεν εργοδοτούσε όλο το προσωπικό που 

πληρούσε τα προσόντα που απαιτούσε η Αναθέτουσα Αρχή καθώς επίσης και ότι δεν διέθετε το 

σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείτο για την εκτέλεση του έργου.  

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι υπήρχε ανάγκη μείωσης του εμπορικού ρίσκου, αφού οι προκηρύξεις 

των συγκεκριμένων έργων συνέπιπταν εντός της περιόδου οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα, η 
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Zemco ισχυρίστηκε ότι δεν πληρούσε το σύνολο των κριτηρίων/απαιτήσεων των εγγράφων για την 

οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, γεγονός το οποίο δυσχέραινε περισσότερο τη θέση 

της να υποβάλει αυτόνομα προσφορά. 

Η Zemco παρείχε αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με κάθε συμβόλαιο που της ανατέθηκε 

(συμβόλαια {…}), καταγράφοντας τον εξοπλισμό που θα έπρεπε βάσει των όρων έκαστου 

διαγωνισμού να διαθέτει ένας προσφοροδότης καθώς και τον εξοπλισμό και την ποσότητα του 

εξοπλισμού που διέθετε η ίδια η Zemco. Περαιτέρω, η Zemco παρείχε πληροφορίες σχετικά με το 

επιστημονικό προσωπικό που ήταν αναγκαίο να δηλώσει ένας προσφοροδότης για την εκτέλεση 

εκάστου συμβολαίου καθώς επίσης, και πληροφορίες σχετικά με το επιστημονικό προσωπικό της 

Zemco που πληρούσε τις απαιτήσεις των εγγράφων έκαστου διαγωνισμού. 

Η εταιρεία Α/φοί Κάτσιου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της Β’ 

φάσης του ΑΣΛ δεν έχει αναλάβει την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών ως υπεργολάβος αλλά 

ούτε και της έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο από ανάδοχο του έργου. Ως επακόλουθο, η εν λόγω εταιρεία 

ανέφερε ότι εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάποιο ανάδοχο έργου, μπορεί να προβεί σε 

υποβολή προσφοράς εξετάζοντας και εκτιμώντας το σχετικό κόστος για εκτέλεση των έργων. 

Η εταιρεία Α/φοί Κάτσιου επισήμανε ότι όταν οι προδιαγραφές (όροι και απαιτήσεις) διαγωνισμών 

θέτουν τέτοιους περιορισμούς (λ.χ. τάξη άδειας) που καθιστούν ανέφικτη την υποβολή σχετικής 

προσφοράς από την ίδια την εταιρεία, τότε εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς μέσω της 

δημιουργίας κοινοπραξίας με άλλες εργοληπτικές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους 

παράγοντες μεταξύ των οποίων, η πείρα, ο βαθμός άδειας που κατέχουν, η οικονομική τους 

κατάσταση και ο εξοπλισμός που διαθέτουν. Συνακόλουθα, η Α/φοί Κάτσιου, δυνατό να προβεί σε 

υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς μέσω κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες για να διεκδικήσει 

έργα τα οποία από μόνη της δε θα μπορούσε να διεκδικήσει. Ειδικότερα, η εταιρεία Α/φοί Κάτσιου 

κατόπιν σύναψης συμφωνιών κοινοπραξίας με την εταιρεία ΦΑΠ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, 

υπέβαλε προσφορές για τη διεκδίκηση έργων σχετικά με τη Β’ φάση του ΑΣΛ (συμβόλαια {…})34. 

Η Atlas Pantou στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι, {…}.  

H Atlas Pantou, πρόσθεσε ότι {…}. 

Η Cybarco ανέφερε ότι η συμμετοχή της σε κάθε διαγωνισμό αναφορικά με τη Β’ φάση του ΑΣΛ, 

εξαρτάται από το κάθε έργο ξεχωριστά και λαμβάνει υπόψη της το μέγεθος και τη δυσκολία του 

έργου, τα ελάχιστα κριτήρια (ποιοτικά, τεχνικά, εμπειρία, χρηματοοικονομικά) που απαιτεί το ΣΑΛ 

και κατά πόσο η εταιρεία ικανοποιεί τα εν λόγω κριτήρια, αξιοποίηση συνεργειών και εμπειριών 

άλλων εταιρειών, τα έργα που έχει στο ‘’χέρι’’ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η εταιρεία και την 

εποχικότητα, την ανάγκη διατήρησης ή/και βελτίωσης του βιογραφικού της, τη μείωση του κόστους 

                                                             
34 {…} 
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και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, κατά πόσο η εκτέλεση του έργου συμπίπτει και είναι 

ταυτόχρονη με άλλα έργα, οπόταν αναγκαστικά η εταιρεία επιδιώκει συνεργασίες με άλλες εταιρείες 

με σκοπό την εκτέλεση των έργων και την κατανομή και τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου, των 

χρηματοδοτικών εξόδων τόσο για το κεφάλαιο όσο και τη λειτουργία. Επίσης, λαμβάνει υπόψη της 

τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη αυτές που είναι σε ισχύ και 

αυτές που θα απαιτηθούν μελλοντικά και για σκοπούς ανάπτυξης καινοτομίας και τεχνολογίας στον 

τομέα των αποχετευτικών. 

Η εταιρεία Επιχειρήσεις Α/φοι Στ. Κουννά, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι 

αποφάσισε να υποβάλει μόνη της προσφορά σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς (συμβόλαια {…}) για 

να διευρύνει τις δραστηριότητες της ενώ σε άλλες περιπτώσεις που υπέβαλε προσφορά σε 

συνεργασία με άλλες εταιρείες (συμβόλαια {…}), το έπραξε γιατί είτε δεν πληρούσε η ίδια τα κριτήρια 

είτε γιατί το άλλος μέρος της κοινοπραξίας δεν πληρούσε τα κριτήρια (π.χ. κύκλος εργασιών, 

εμπειρία σε παρόμοια έργα με μηχανικό εξοπλισμό κλπ). 

Η εν λόγω εταιρεία ανέφερε επιπρόσθετα ότι αναλαμβάνει υπεργολαβίες όταν δεν πληροί τα 

κριτήρια ώστε να είναι ο κύριος εργολάβος ενός έργου ενώ στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ σε 

καμία περίπτωση δεν έχει αναλάβει ούτε και έχει αναθέσει σε άλλη εταιρεία οποιαδήποτε 

υπεργολαβία. 

Η εταιρεία FAP, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο 

συμμετοχής σε διαγωνισμούς μέσω της δημιουργίας κοινοπραξίας με άλλες εργοληπτικές εταιρείες 

που έχουν προς τούτο ενδιαφέρον, σε περίπτωση που η συμμετοχή της ίδιας σε διαγωνισμούς δεν 

είναι εφικτή λόγω περιορισμών που τίθενται από τις προδιαγραφές (όρους και προϋποθέσεις) των 

σχετικών προκηρύξεων (π.χ. τάξη άδειας και πείρα). Επομένως σημείωσε η FAP, αν και εφόσον η 

δημιουργία κοινοπραξίας καθιστά εφικτή τη συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό, η εταιρεία 

διαβουλεύεται προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας αναφορικά 

με τη διεκδίκηση έργων τα οποία σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούσε να διεκδικήσει. 

Επιπρόσθετα, η FAP ανέφερε ότι η επιλογή των συνεργαζομένων εταιρειών βασίζεται στη 

διαθεσιμότητα τους, τα προσόντα τους (π.χ. κύκλος εργασιών πέραν ενός ποσού, εκτέλεση 

παρόμοιων έργων με αξία πέραν ενός ποσού, αριθμοδείκτες), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που 

κατέχουν, την εμπειρία τους σε συγκεκριμένους τομείς, το ιστορικό συνεργασίας (π.χ. καλή 

συνεργασία χωρίς προβλήματα), και την οικονομική τους κατάσταση (π.χ. μη προβληματικές 

χρηματοοικονομικά εταιρείες). 

Οι πιο πάνω λόγοι επισήμανε η FAP, λήφθηκαν υπόψη και στις περιπτώσεις διεκδίκησης 

συγκεκριμένων διαγωνισμών αναφορικά με τη Β' Φάση του ΑΣΛ μέσω κοινοπραξιών με την εταιρεία 

Αδελφοί Κάτσιου (Στυλιώτες) Λτδ και την εταιρεία Επιχειρήσεις Αδελφοί Στέλιου Κουννά Λτδ. 

Παράλληλα η εν λόγω εταιρεία τόνισε ότι δεν αποκλείει στο μέλλον να συμμετέχει σε διαγωνισμούς 
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μέσω κοινοπραξίας εάν τα οφέλη από συνέργειες και/ή την αντιμετώπιση δυσαναλόγων κινδύνων 

(που σχετίζονται με δύσκολα και απαιτητικά έργα) είναι τέτοια που η συμμετοχή μέσω κοινοπραξίας 

να κριθεί συμφέρουσα. 

Σε ότι αφορά την ανάληψη από μέρους της FAP υπεργολαβιών, σημειώθηκε ότι δεν εκδηλώθηκε 

οποιοδήποτε ενδιαφέρον από ανάδοχο για ανάληψη μέρους έργων σε σχέση με τη Β’ φάση του  

ΑΣΛ. Η εν λόγω εταιρεία σημείωσε ότι εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τον ανάδοχο ενός 

έργου θα υποβάλει σχετική προσφορά, αφού προηγουμένως εκτιμήσει το κόστος των εργασιών 

που θα εκτελέσει.  

Η GCC στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι αναλαμβάνει υπεργολαβίες όταν ο 

όγκος εργασίας της εταιρείας τη δεδομένη στιγμή είναι χαμηλός αναλόγως με το προσωπικό και 

τους πόρους που διαθέτει αλλά και όταν θα μπορούσε να εξασφαλίσει τιμές με λογικές τιμές. 

Η Loizos Iordanou στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι σε συγκεκριμένους 

διαγωνισμούς (π.χ για τα έργα των συμβολαίων {…}), πληρούσε τα κριτήρια και τους όρους του 

διαγωνισμού για να υποβάλει μόνη της προσφορά. Αντίθετα, για το διαγωνισμό {…}, η εταιρεία δεν 

πληρούσε τα κριτήρια για συμμετοχή στο διαγωνισμό από μόνη της και έτσι έγινε συνεργασία με 

άλλη εταιρεία. 

Σε ότι αφορά την ανάληψη υπεργολαβιών, η Loizos Iordanou ανέφερε ότι γενικά δεν αναλαμβάνει 

υπεργολαβίες από μόνη της ή με άλλες εταιρείες ως κοινοπραξία εκτός και αν υπάρξει ανάγκη 

εργασίας για τη διατήρηση του προσωπικού της εταιρείας ή σε περίπτωση που ο ανάδοχος του 

έργου είναι άλλης ειδικότητας (π.χ. ηλεκτρομηχανολόγος) και δεν είναι σε θέση να εκτελέσει 

οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες. Η Loizos Iordanou υπέδειξε ότι, δεν ανέλαβε καμιά υπεργολαβία 

για την εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους έργου στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ αλλά ούτε και η 

ίδια ανέθεσε υπεργολαβία σε οποιαδήποτε εταιρεία σε ότι αφορά το συμβόλαιο {…}, το οποίο 

κατακυρώθηκε στην ίδια.  

Η Medcon, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με έργα 

Αποχετευτικών Συστημάτων αυτού του τύπου περί το 2005. Επειδή το κύριο μέρος των εργασιών 

υπό της επιφάνειας του εδάφους και οι τοπογραφικές και γεωτεχνικές συνθήκες διαφέρουν από 

περιοχή σε περιοχή, η τοποθεσία του έργου έχει μεγάλη σημασία στην εκτίμηση του τεχνικού 

ρίσκου και κατ’ επέκταση στο ύψος της προσφοράς. Η Medcon δεν έχει εμπειρία στην κατασκευή 

αποχετευτικών συστημάτων στη Λάρνακα και επειδή ήταν εις γνώση της ότι η Λάρνακα έχει 

δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα σκληρά πετρώματα και ψηλό υδροφόρο 

ορίζοντα, η εταιρεία ήταν πιο συντηρητική στην εκτίμηση του κινδύνου σε προσφορές. Η συμμετοχή 

σε κοινοπραξία ήταν κατά την εν λόγω εταιρεία ένας τρόπος μείωσης του ρίσκου.  

Σε σχέση με τα συμβόλαια {…} της B’ Φάσης του ΑΣΛ, η Medcon επικαλέστηκε τεχνική αδυναμία 

της εταιρείας λόγω έλλειψης πείρας στην κατασκευή αντλιοστασίου, η οποία απαιτείτο από την εν 
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λόγω προσφορά ενώ σε σχέση με τα συμβόλαια {…}, ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να εκτελέσει το 

έργο από μόνη της λόγω φόρτου εργασίας. Για το συμβόλαιο {…}στο οποίο προσφοροδότησε ως 

κοινοπραξία με την ΚΟΚΙΑS Ltd, δεν έχει αναφέρει κάτι η Medcon. 

H εταιρεία Miltiades Neophytou, επισήμανε ότι σε ορισμένους διαγωνισμούς (συμβόλαια {…}) 

υπέβαλε μόνη της προσφορά επειδή πληρούσε τα κριτήρια και μπορούσε να εκτελέσει μόνη της τα 

έργα αυτά σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και γιατί μπορούσε να εξασφαλίσει τα ποσά 

των εγγυητικών που απαιτούντο σε περίπτωση κατακύρωσης προσφοράς. Αντίθετα, για τα 

συμβόλαια {…} του ΑΣΛ, η εν λόγω εταιρεία είχε προεπιλεγεί και υπέβαλε προσφορά ως 

κοινοπραξία με την εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ λόγω του ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι 2 

εταιρείες είχαν αναλάβει από κοινού και άλλα αποχετευτικά έργα (του Συμβουλίου Αποχετεύσεως 

Λευκωσίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού –Αμαθούντος) και έκριναν ότι η μεταξύ 

τους κοινοπραξία θα ήταν επωφελής για τη βέλτιστη αξιοποίηση των τότε διαθέσιμων τους πόρων. 

Για το συμβόλαιο C10, η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε προσφορά ως κοινοπραξία με τις εταιρείες WTE 

WASSERTECHNIK GMBH και HUBER SE επειδή η ίδια δεν διέθετε την απαιτούμενη τεχνογνωσία 

και εμπειρία για την επεξεργασία λυμάτων ως προέβλεπαν οι Όροι του διαγωνισμού.  

H εταιρεία Miltiades Neophytou, υπέδειξε ότι σε καμία περίπτωση δεν ανέλαβε υπεργολαβίες αλλά 

επειδή σε όλα τα αποχετευτικά έργα σε αστικές περιοχές απαιτείτο η επανόρθωση των αυλακιών με 

ασφαλτικό οδόστρωμα και επειδή η εταιρεία δεν διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου ούτε και 

εξειδικευμένα μηχανήματα για τη διάστρωση και συμπίεση της, ανέθετε σε διάφορες εταιρείες 

παρασκευής και τοποθέτησης ασφαλτικών τις εργασίες αυτές.  

Η Miltiades Neophytou σημείωσε ότι, διέθετε τους απαιτούμενους πόρους και πλήρη επάρκεια για 

να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις κτιριακές/ βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις καθώς και τις υπηρεσίες υποδομής. Ωστόσο, η εν λόγω εταιρεία επισήμανε ότι δεν 

θα μπορούσε να υποβάλει μόνη της προσφορά για το έργο του συμβολαίου C10, αφού δεν 

πληρούσε τα κριτήρια που τέθηκαν στους όρους του σχετικού διαγωνισμού καθώς δεν διέθετε την 

εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες προς τους 

προσφοροδότες (Volume I, Section I, Instruction to Tenderers), ο προσφοροδότης θα έπρεπε να 

πληροί όλα τα κριτήρια που απαιτούνταν, που μεταξύ άλλων ήταν και η προηγούμενη εμπειρία σε 

παρόμοιας φύσεως έργα, ήτοι μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, 

προαπαιτούμενο που η εν λόγω εταιρεία δεν διέθετε. Ως εκ τούτου, προχώρησε στη δημιουργία 

κοινοπραξίας με δύο άλλες γερμανικές εταιρείες ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό.  

Η ΝΕΜΕΣΙΣ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι, οι λόγοι που στις συγκεκριμένες 

εργασίες (αναφορικά με τα συμβόλαια {…} του ΑΣΛ) υπέβαλε προσφορά από μόνη της είναι διότι 

δεν είχε αρκετή εργασία τις συγκεκριμένες περιόδους και τα έργα ήταν ‘’στα μέτρα’’ της.  Για τα 
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υπόλοιπα συμβόλαια ({…}), προχώρησε στην υποβολή προσφοράς δια κοινοπραξίας λόγω του 

φόρτου εργασίας που είχε τις συγκεκριμένες περιόδους, και των απαιτήσεων των έργων. 

Σε ότι αφορά την ανάληψη εκ μέρους της ΝΕΜΕΣΙΣ υπεργολαβιών σημειώθηκε ότι οι παράγοντες 

που συνήθως λαμβάνονται υπόψη είναι ο φόρτος εργασίας την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το 

χρονοδιάγραμμα εργασίας καθώς και άλλοι όροι της προσφοράς π.χ. απαιτήσεις σε ηλεκτρολογικά, 

μηχανολογικά κ.α. Η ΝΕΜΕΣΙΣ στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, ανέλαβε υπεργολαβία στο 

συμβόλαιο με αριθμό C11 το οποίο είχε κερδίσει η κοινοπραξία Iacovou – Zemco JV.  

Οι επιχειρήσεις Ε.Π. Εργολάβοι και η S. Hadjichristofi Construction Ltd σημείωσαν ότι, η 

κοινοπραξία την οποία συνέστησαν δεν αντιμετώπιζε ελλείψεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό καθότι 

αγόραζε υπηρεσίες από τις ιδρυτικές της εταιρείες. Πάρα ταύτα οι εν λόγω εταιρείες σημείωσαν ότι 

δεν μπορούσαν να υποβάλουν προσφορά από μόνες τους για τον λόγο ότι δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια της (α) εμπειρίας, (β) της τάξης και (γ) του οικονομικού φακέλου. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα διαπιστώνει ότι οι οικονομικοί 

φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση των συμβολαίων στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΑΣΛ, δεν είχαν 

τη δυνατότητα και δεν μπορούσαν να υποβάλουν προσφορά μόνο για ένα τμήμα του έργου, καθότι 

υπήρχαν περιορισμοί βάσει συμβολαίων. Για παράδειγμα στους όρους 5.3 των συμβολαίων {…} 

προβλέπονται τα ακόλουθα: «5.3 Tenders for part of the Project Tenders for part of the Project shall 

not be admitted». 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε ενδελεχώς τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, ομόφωνα διαπιστώνει 

ότι οι οικονομικοί φορείς – επιχειρήσεις στις οποίες κατακυρώθηκαν τα έργα υλοποίησης της Β’ 

φάσης του ΑΣΛ, προέβησαν στη σύσταση κοινοπραξιών για διάφορους λόγους, που εστιάζονται 

κυρίως στην έλλειψη παραγωγικής ικανότητας συνεπεία των όρων και προϋποθέσεων που 

απαιτούσε η προκήρυξη εκάστου συμβολαίου στα πλαίσια της Β’ φάσης υλοποίησης του ΑΣΛ.  

Όλες οι επιχειρήσεις με εξαίρεση την Iacovou, σημείωσαν ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία 

κοινοπραξιών άπτονται των όρων και των απαιτήσεων που θέτονταν στα συμβόλαια έκαστου 

διαγωνισμού και που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν αν δεν προέβαιναν στη σύσταση 

κοινοπραξιών.  

Οι επιχειρήσεις Ε.Π. Εργολάβοι και S. Hadjichristofi Construction Ltd σημείωσαν ότι, δεν 

μπορούσαν να υποβάλουν προσφορά από μόνες τους καθότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της (α) 

εμπειρίας, (β) της τάξης και (γ) του οικονομικού φακέλου. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα 

αναφέρθηκαν από τις δύο εταιρείες, η Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι αυτές δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ούτε πραγματικοί ούτε και δυνητικοί ανταγωνιστές, σε σχέση με τους εν λόγω 

διαγωνισμούς. Συνεπώς η Επιτροπή εκτιμά ότι με την υποβολή προσφοράς ως κοινοπραξίας και 

όχι ξεχωριστά, δεν επήλθε μείωση του ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία των συμβολαίων 

{…}. Αντιθέτως, υπήρξε αύξηση του ανταγωνισμού αφού αυξήθηκε ο αριθμός των ενδιαφερόμενων 
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οικονομικών φορέων. Εξάλλου, οι δύο αυτές επιχειρήσεις δεν διέθεταν καν τη δυνατότητα να 

εκτελέσουν το έργο τμηματικά αφού κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στα συμβόλαια των διαγωνισμών.  

Σε ότι αφορά την επιχείρηση Miltiades Neophytou στην οποία κατακυρώθηκε το συμβόλαιο C10, η 

Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να 

υποβάλει προσφορά από μόνη της, χωρίς να προβεί στη δημιουργία κοινοπραξίας, διότι δεν διέθετε 

προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσεως έργα, ήτοι μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών 

επεξεργασίας λυμάτων, προϋπόθεση απαραίτητη βάσει των όρων του διαγωνισμού για να μπορεί 

ένας οικονομικός φορέας να υποβάλει έγκυρη προσφορά. Συνεπώς, η Επιτροπή εκτιμά ότι η 

κοινοπραξία την οποία συνέστησε η Miltiades Neophytou με τις δύο άλλες γερμανικές εταιρείες 

συνέβαλε στην αύξηση του ανταγωνισμού στη διαδικασία υποβολής προσφορών για το 

συγκεκριμένο έργο, καθώς διασφάλιζε τη συμμετοχή ενός ακόμα ανταγωνιστή στο διαγωνισμό.  

Σε ότι αφορά τις εταιρείες Iacovou Brothers και Zemco, οι οποίες συνέστησαν την κοινοπραξία 

Iacovou - Zemco JV στην οποία κατακυρώθηκαν τα έργα των συμβολαίων {…}, μέσα από την 

έρευνα της διαπιστώνει ότι η Iacovou Brothers είχε την ικανότητα να υποβάλει και μόνη της 

προσφορά για την υλοποίηση των ως άνω έργων, δεν το έπραξε εντούτοις για δύο ουσιαστικούς 

λόγους: πρώτον για να μετριάσει το επιχειρηματικό της ρίσκο και δεύτερον για να προλάβει 

ουσιαστικά τους χρόνους ολοκλήρωσης και να μην τεθούν σε εφαρμογή οι ρήτρες καθυστέρησης. 

Από την άλλη, η Zemco αδυνατούσε να εκτελέσει μόνη της τα έργα όλων των υπο αναφορά 

συμβολαίων, καθότι δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθεντο στους 

διαγωνισμούς, αφού δεν διέθετε το σύνολο των απαιτούμενων πόρων. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, 

αφ’ ής στιγμής δεν πληρούσε αφ’ εαυτής τους όρους των συμβολαίων θα έπρεπε να υποβάλει 

προσφορά σε κοινοπραξία αν και εφόσον επιθυμούσε να συμμετέχει στην ανταγωνιστική διαδικασία 

υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σημειώνει ότι η Zemco δεν διέθετε τους {…} σε 

ότι αφορά το συμβόλαιο {…}, αλλά ούτε και πληρούσε τα οικονομικά κριτήρια αναφορικά με το 

Δείκτη Κυκλοφοριακής Ρευστότητας και το Δείκτη Κάλυψης Πληρωτέων Τόκων. Περαιτέρω, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία που προσκόμισε η Zemco, σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια {…}, η εν λόγω 

εταιρεία παρουσίαζε ελλείψεις σε εξοπλισμό / μηχανήματα και σε επιστημονικό προσωπικό καθώς 

το προσωπικό που διέθετε η Zemco δεν πληρούσε τα κριτήρια της εμπειρίας που απαιτούσε 

έκαστος διαγωνισμός. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Zemco επισήμανε ότι, η αγορά εξοπλισμού 

είναι πολυέξοδη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός του 

σύντομου χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας προκήρυξης εκάστου διαγωνισμού και της 

ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Επίσης, η Zemco αναφορικά με τα συμβόλαια {…} παρουσίαζε 

και οικονομικές ελλείψεις σε σχέση με τον Δείκτη Κυκλοφοριακής Ρευστότητας της35.  

                                                             
35 Ενδεικτικά αναφέρεται στο πλαίσιο του αιφνίδιου ελέγχου στα γραφεία της εταιρείας Ιακώβου, συλλέχθηκε {…}. Το έργο 
εν τέλει ανατέθηκε στην εταιρεία Atlas Pantou Co Ltd 
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Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις Iacovou και Zemco δεν 

ήταν πραγματικοί ανταγωνιστές, καθότι η τελευταία αδυνατούσε να υποβάλει μόνη της προσφορά 

για την υλοποίηση των συμβολαίων που είχαν κατακυρωθεί στην κοινοπραξία Iacovou-Zemco JV.  

Συμπερασματικά, η Επιτροπή εκτιμά ότι λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις οποίες 

δημιουργήθηκαν οι κοινοπραξίες για την εκτέλεση όλων των έργων προς υλοποίηση της Β’ φάσης 

του ΑΣΛ δεν προκύπτουν οποιαδήποτε μεμπτά στοιχεία που να συνηγορούν υπερ της κατάληξης 

ότι οι οικονομικοί φορείς στους οποίους κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί αποσκοπούσαν στο να 

μειώσουν τον ανταγωνισμό κατά τη διαδικασία υποβολής των συγκεκριμένων προσφορών και κατά 

συνέπεια στην αύξηση του ποσού της προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι από το σύνολο 12 

διαγωνισμών μόνο σε 3 περιπτώσεις η κατακύρωση έγινε σε τιμή ανώτερη από την εκτιμώμενη αξία 

του έργου.  

6. Καταληκτικό της απόφασης 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν στο 

πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη, και στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, 

ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις των άρθρων 3 του Νόμου ή/και 101 της 

ΣΛΕΕ εκ μέρους των εμπλεκομένων στην παρούσα υπόθεση επιχειρήσεων. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι κάθε φορά που η Επιτροπή εφαρμόζει το άρθρο 3 του Νόμου, οφείλει να 

εφαρμόζει παράλληλα και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, εφόσον η εν λόγω σύμπραξη δύναται να επηρεάσει 

το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών36. Εν προκειμένω, δεν προέκυψαν περιοριστικές του 

ανταγωνισμού συμφωνίες / πρακτικές κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου και κατά συνέπεια, 

δεν συντρέχει και ή εκλείπει η εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ37. 

 

 

 

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 

                                                             
36 βλ. Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003, άρθρο 3, παρ. 1. 
37 Βλ. υπόθεση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 514/VI/2011. 


