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Απόφαση ΕΠΑ :  50/2018 

                                             

    Αρ. Φακέλου:  11.17.014.13 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 2014  

 

Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον των 1) CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LIMITED, 2) A. 

PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LIMITED, 3) A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD 

ΚΑΙ CHARILAOS APOSTOLIDES LTD PUBLIC JOINT VENTURE, 4) CYBARCO LIMITED, 5) 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, 6) IACOVOU BROTHERS 

(CONSTRUCTIONS) LIMITED, 7) CYBARCO - IACOVOU JV, 8) NEMESIS ASPHALT CO LIMITED, 

9) LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED, 10) FAP CONSTRUCTIΟN LIMITED, 11) 

GENERAL CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED, 12) MEDCON CONSTRUCTION LIMITED, 

13) MEDCON – NEMESIS ASPHALT J.V., 14) MEDCON – NEMESIS J.V., 15) ZEMCO 

CONSTRUCTION LIMITED, 16) ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, 

17) JOANNOU & PARASKEVAIDES LIMITED, 18) KEDRIS CONSTRUCTION LIMITED, 19) 

ATLASPANTOU CO LIMITED, 20) Α/ΦΟΙ Α & Π ΜΟΥΖΟΥΡΗ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ, 21) 

ΚΥΘΡΟΜΑΚ (ΑΣΦΑΛΤΙΝΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ, 22) ΚΟΚΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, 23) TSIGARIDES ELECTRICAL 

CONSTRACTIONS LIMITED, 24) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ, 25) 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και /ή εναντίον των μητρικών, θυγατρικών και /ή άλλων 

συνδεδεμένων για κάθε μια από τις ως άνω εταιρείες ή/και κοινοπραξίες για 

πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 των περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμων 2008 έως 2014, καθώς και των Άρθρων 101 ή/και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου  Παλούζας    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 
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Ημερομηνία απόφασης:  11 Οκτωβρίου 2018                       

                                                        

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης αποτελεί η αυτεπάγγελτη έρευνα που αποφασίστηκε από την 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 11/9/2014 στη βάση του 

άρθρου 23(2) του Νόμου, εναντίον των εταιρειών 1) CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LIMITED, 

2) A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LIMITED, 3) A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC 

LTD ΚΑΙ CHARILAOS APOSTOLIDES LTD PUBLIC JOINT VENTURE, 4) CYBARCO LIMITED, 5) 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, 6) IACOVOU BROTHERS 

(CONSTRUCTIONS) LIMITED, 7) CYBARCO - IACOVOU JV, 8) NEMESIS ASPHALT CO LIMITED, 

9) LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED, 10) FAP CONSTRUCTIΟN LIMITED, 11) 

GENERAL CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED, 12) MEDCON CONSTRUCTION LIMITED, 13) 

MEDCON – NEMESIS ASPHALT J.V., 14) MEDCON – NEMESIS J.V., 15) ZEMCO 

CONSTRUCTION LIMITED, 16) ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, 

17) JOANNOU & PARASKEVAIDES LIMITED, 18) KEDRIS CONSTRUCTION LIMITED, 19) 

ATLASPANTOU CO LIMITED, 20) Α/ΦΟΙ Α & Π ΜΟΥΖΟΥΡΗ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ, 21) 

ΚΥΘΡΟΜΑΚ (ΑΣΦΑΛΤΙΝΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ, 22) ΚΟΚΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, 23) TSIGARIDES ELECTRICAL 

CONSTRACTIONS LIMITED, 24) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ, 25) 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, και /ή εναντίον των μητρικών, θυγατρικών και /ή άλλων συνδεδεμένων 

για κάθε μια από τις ως άνω εταιρείες, ή/και κοινοπραξίες για πιθανολογούμενες παραβάσεις των 

άρθρων 3 ή/και 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 20018 και 2018(στο εξής 

«ο Νόμος»), καθώς και των Άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (στο εξής «Σ.Λ.Ε.Ε»), ως αποτέλεσμα πιθανολογούμενης νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών 

και χειραγώγησης προσφορών (bid rigging) μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και τις ενέργειες 

και/ή πρακτικές τους μαζί και ξεχωριστά σε σχέση με διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το 

Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική συντήρηση 

δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της Δημοκρατίας, για την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και 

τις 11/9/2014.  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με δημοσίευμα σε καθημερινή εφημερίδα, ημερομηνίας 4/04/2012 σε συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής η Γενική Ελέγκτρια έθεσε ενώπιον των Βουλευτών 

θέμα πιθανής προσυνεννόησης ή καρτέλ μεταξύ των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 

προσφορές μετά από την προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 
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αναφορικά με την προμήθεια και τοποθέτηση ανάμεικτου ασφαλτικού σκυροδέματος σε οδικά έργα. 

Σύμφωνα με το υπό αναφορά δημοσίευμα, με τη διαπίστωση αυτή συμφώνησε και «ο πρώην Γενικός 

Διευθυντής του Τμήματος Δημοσιών Έργων, και νυν Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών», ο οποίος δήλωσε τα εξής: «[…] λόγω της περιορισμένης αγοράς στην Κύπρο δεν 

υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και αυτό προδιαθέτει για τέτοιες συνεννοήσεις που παρατηρούνταν 

περισσότερο την προηγούμενη τριετία, αλλά υπάρχουν υποψίες ότι συνεχίζονται.». 

Αυθημερόν, η Πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε επιστολή στην Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας 

με την οποία της ζήτησε να της αποστείλει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της ώστε αυτά να 

μελετηθούν και να αποφασιστεί κατά πόσο ενδείκνυται η έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας. Ταυτόχρονα 

η Πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών 

και Έργων με την οποία του ζήτησε να της αποστείλει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του ώστε 

αυτά να μελετηθούν και να αποφασιστεί κατά πόσο ενδείκνυται η έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας. 

Στις 5/04/2012, λήφθηκε από την Επιτροπή επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών της Βουλής με την οποία 

της ζητούσε να διερευνήσει πιθανή συνεννόηση μεταξύ των εταιρειών που υποβάλλουν προσφορές 

για συμβόλαια ασφαλτόστρωσης του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η Πρόεδρος της Επιτροπής με 

επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής στις 

10/4/2012, τον ενημέρωσε ότι έχει ήδη απευθύνει επιστολές στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων (νύν Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) και στην Γενική 

Ελέγκτρια για την εξασφάλιση στοιχείων αναφορικά με το όλο ζήτημα. 

Στις 23/4/2012 και στις 3/5/2012, και μετά από τη διεξαγωγή συναντήσεων με την Υπηρεσία 

(ημερομηνίας 20/4/2012) η Γενική Ελέγκτρια με επιστολή της απέστειλε στοιχεία στην Επιτροπή 

σχετικά με τις προσφορές εταιρειών που υπέβαλαν για συμβόλαια ασφαλτόστρωσης του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων. 

Στις 21/5/2012 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

απέστειλε στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τις προσφορές εταιρειών που υπέβαλαν για συμβόλαια 

ασφαλτόστρωσης του Τμήματος Δημοσίων Έργων. 

Στις 29/7/2014, η Υπηρεσία με σχετικό Σημείωμα της προς την Επιτροπή, στη βάση όλων των 

προαναφερόμενων στοιχείων που είχε στη διάθεση της και μετά από σχετική μελέτη και ανάλυση 

τους, εισηγήθηκε την έναρξη αυτεπάγγελτης  έρευνας στην αγορά προσφοράς υπηρεσιών 

ασφαλτόστρωσης σε συμβόλαια του Τμήματος Δημοσίων Έργων. 

Στις 11/9/2014, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της, αφού μελέτησε το σημείωμα της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 29/7/2014 ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 23(2)(α) των περί της 

Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος»), ομόφωνα 

αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον εικοσιπέντε (25) επιχειρήσεων και /ή 
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εναντίον των μητρικών, θυγατρικών και /ή άλλων συνδεδεμένων για κάθε μια από τις εν λόγω 

εταιρείες, ή/και κοινοπραξίες για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου, 

καθώς και των Άρθρων 101 ή/και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε, ως αποτέλεσμα της πιθανολογούμενης νόθευσης 

δημόσιων διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών (bid rigging) μεταξύ των επιχειρήσεων και 

τις ενέργειες και/ή πρακτικές τους μαζί και ξεχωριστά σε σχέση με διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν 

από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική 

συντήρηση δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της Δημοκρατίας, για την περίοδο από την 1/1/2007 

μέχρι και 11/9/2014. 

Στις 26/11/2014, η Υπηρεσία με ενημερωτικό Σημείωμα της εισηγήθηκε στην Επιτροπή, όπως εκδοθεί 

απόφαση δυνάμει του άρθρου 31(1) του Νόμου, με την οποία να εντέλλεται η Υπηρεσία να διεξάγει 

επιτόπια αιφνίδια έρευνα στις επιχειρήσεις CYBARCO LIMITED, IACOVOU BROTHERS 

(CONSTRUCTIONS) LIMITED, MEDCON CONSTRUCTION LIMITED, CHARILAOS APOSTOLIDES 

PUBLIC LIMITED, A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LIMITED, LOIZOS IORDANOU 

CONSTRUCTIONS LIMITED, FAP CONSTRUCTIΟN LIMITED, GENERAL CONSTRUCTIONS 

COMPANY LIMITED, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, NEMESIS 

ASPHALT CO LIMITED. 

Στις 27/11/2014, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της εξέτασε το ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 26/11/2014, και στη βάση των διαφορετικών τοποθετήσεων από τα μέλη της Επιτροπής, 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία, όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία κάτω από τον τίτλο της 

προτεραιοποίησης των υποθέσεων. 

Στις 8/4/2015, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της εξέτασε το ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 26/11/2014, και ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για 

προετοιμασία για διεξαγωγή αιφνίδιων ελέγχων δυνάμει του άρθρου 31(1) του Νόμου, στις 

επιχειρήσεις CYBARCO LIMITED, IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED, MEDCON 

CONSTRUCTION LIMITED, CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LIMITED, A. PANAYIDES 

CONTRACTING PUBLIC LIMITED, LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED, FAP 

CONSTRUCTIΟN LIMITED, GENERAL CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED, ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, NEMESIS ASPHALT CO LIMITED και /ή εναντίον 

των μητρικών, θυγατρικών και /ή άλλων συνδεδεμένων τους. 

Στις 8/6/2015, η Υπηρεσία με ενημερωτικό Σημείωμα της ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έχει προβεί 

στην απαραίτητη προετοιμασία για τη διεξαγωγή της αιφνίδιας έρευνας, ως οι οδηγίες της 

ημερομηνίας 8/4/2015.  

Στις 8/6/2015, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της, υπό το φως της προετοιμασίας της Υπηρεσίας 

καθώς και των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν με το Σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 8/6/2015, 

ομόφωνα αποφάσισε όπως, πέραν των δέκα (10) επιχειρήσεων στις οποίες έχει ήδη αποφασιστεί 
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από την Επιτροπή στις 8/4/2015 η διεξαγωγή αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας, διενεργηθεί  και στην 

επιχείρηση ZEMCO CONSTRUCTION LIMITED και /ή εναντίον των μητρικών, θυγατρικών και /ή 

άλλων συνδεδεμένων της αιφνίδια έρευνα. 

Στις 9/6/2015 η Υπηρεσία, στη βάση των πιο πάνω οδηγιών, πραγματοποίησε αιφνίδια επιτόπια 

έρευνα σε έντεκα συνολικά εταιρείες, όπως αυτές καταγράφονται πιο πάνω. 

Στις 21/12/2015 η Επιτροπή στη συνεδρία της εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής ημερομηνίας 

10/12/2015 η οποία αποστάληκε από το δικηγορικό γραφείο Χάρης Κυριακίδης Δ.Ε.Π.Ε., εκ μέρους 

της εταιρείας Zemco Construction Ltd, καθώς επίσης και το περιεχόμενο της επιστολής ημερομηνίας 

14/12/2015 η οποία αποστάληκε από το δικηγορικό γραφείο Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., 

νομικούς εκπροσώπους της A.Panayides Contracting Limited. Η Επιτροπή κατά την εν λόγω 

συνεδρία αποφάσισε  κατά πλειοψηφία με απόφαση των Μελών της Επιτροπής κ.κ. Χ. Παστελλή, Α. 

Καρύδη και Χ. Τσίγκη, όπως τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κατά την αιφνίδια έρευνα μη 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας από την Υπηρεσία, 

ενημερώνοντας σχετικά όλα τα μέρη, και όπως αποσυρθούν τα ερωτηματολόγια που έχουν 

αποσταλεί από την Υπηρεσία, στην έκταση που αυτά αφορούν στοιχεία της αιφνίδιας έρευνας.  

Για την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής ενημερώθηκαν γραπτώς όλες οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις, με επιστολή ημερομηνίας 7/1/2016. 

Στις 20/4/2016, η Επιτροπή υπό προηγούμενη της σύνθεση, ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει 

όλες τις αποφάσεις που έλαβε, έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Χρίστο Τσίγκη και όπως εξετάσει εξ΄ 

υπαρχής την υπόθεση, προς ενεργό συμμόρφωση με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, 

ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 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, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και μέλος της 

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

Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 29/5/2017 σημείωσε ότι στις 3/3/2017 εκδόθηκε η 

απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 2/2016, με 

την οποία ανατράπηκε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 29/1/2016 στην 

Προσφυγή με αρ. 5651/2013. Με την εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

στην Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 2/2016 κρίθηκε νόμιμη η σύνθεση της Επιτροπής με τη συμμετοχή 

σε αυτή του κ. Τσίγκη.  

Συνακόλουθα, στις 29/5/2017 η Επιτροπή υπό τη νέα σύνθεσή της σε συνεδρία της, εξέτασε την υπό 

αναφορά αυτεπάγγελτη έρευνα, 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. 
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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 20/4/2016, καθώς και όλων των μετέπειτα ληφθεισών αποφάσεων, προς ενεργό 

συμμόρφωση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 2/2016, 

και ως εκ τούτου, σύμφωνα με σχετική νομολογία, με την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής 

αναβίωσαν όλες οι ληφθείσες αποφάσεις που προηγούνται της ανακληθείσας, ήτοι οι αποφάσεις της 

Επιτροπής που είχαν ληφθεί με τη συμμετοχή του κ. Τσίγκη. 

Κατά την εν λόγω συνεδρία, επισημάνθηκε ότι αναβιώνει και η απόφαση της πλειοψηφίας της 

Επιτροπής ημερομηνίας 21/12/2015 (κ. Χρ. Τσίγκης, κ. Α. Καρύδης, κ. Χ. Παστελλής), όπως τα 

στοιχεία που είχαν συλλεχθεί κατά την αιφνίδια έρευνα μη χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή της 

προκαταρκτικής έρευνας από την Υπηρεσία. Όπως επισημάνθηκε περαιτέρω, η σύνθεση της 

Επιτροπής κατά τη λήψη των αποφάσεων που έχουν αναβιώσει ήταν διαφορετική, λαμβανομένου 

υπόψη ότι ο κ. Τσίγκης παραιτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2016. Δεδομένης της αλλαγής της σύνθεσής 

της, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως συνεχίσει την περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης σε 

επόμενη συνεδρία της. 

Στις 6/6/2017 σε συνεδρία της Επιτροπής, το νέο Μέλος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Ουστάς 

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 20/4/2016 και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών με αυτές 

στοιχείων, ιδίως τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής και σχετικά στοιχεία και έγγραφα αυτών, 

τα οποία είναι αναγκαία για το χειρισμό της υπόθεσης, τη διαμόρφωση γνώμης και άποψης επί αυτής 

και τη λήψη αποφάσεων. Ο κ. Παναγιώτης Ουστάς, κατά την εν λόγω συνεδρία δήλωσε πως 

συμφωνεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής που λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη, 

πλην της απόφασης ημερομηνίας 21/12/2015. Ο κ. Παναγιώτης Ουστάς περαιτέρω δήλωσε πως, 

πλην της απόφασης ημερομηνίας 21/12/2015, υιοθετεί τις αποφάσεις της Επιτροπής που λήφθηκαν 

έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Επιτροπής 

ημερομηνίας 11/9/2014 για διεξαγωγή της υπό αναφορά αυτεπάγγελτης έρευνας.  

Στις 15/6/2017 η Επιτροπή σε συνεδρία της, εξέτασε το περιεχόμενο των επιστολών ημερομηνίας 

10/12/2015 και 14/12/2015, της Zemco Construction Ltd και της A.Panayides Contracting Limited, 

αντίστοιχα, και μετά από ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δώσει οδηγίες στην 

Υπηρεσία να κάνει χρήση και των στοιχείων του διοικητικού φακέλου που συλλέχθηκαν κατά τη 

διεξαγωγή της αιφνίδιας έρευνας. 
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Στις 29/6/2017 η Επιτροπή, σε συνέχεια των αποφάσεων της στις 29/5/2017, 6/6/2017 και 15/6/2017, 

ομόφωνα αποφάσισε όπως, με δεδομένη την απόφαση της Επιτροπής για ανάκληση της ανακλητικής 

απόφασης ημερομηνίας 20/4/2016 και αναβίωση όλων των αποφάσεων της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη, καθώς και τη θέση του κύριου Ουστά ότι συμφωνεί 

με τις αποφάσεις της Επιτροπής και υιοθετεί αυτές, πλην της απόφασης ημερομηνίας 21/12/2015, 

δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να διερευνηθεί κατά πόσο προκύπτουν ζητήματα ενδεχόμενης 

παράβασης των άρθρων 3 και / ή 6 του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και ή 102 της ΣΛΕΕ και όπως 

υποβάλει σχετικό σημειώμα. Η Επιτροπή, αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μετά από 

την ανακληθείσα ανακλητική απόφαση ημερομηνίας 20/4/2016, (πλην των στοιχείων των αιφνίδιων 

ερευνών για τα οποία έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία απόφαση ημερομηνίας 15/6/2017), σημείωσε πως 

η νομολογία επιτρέπει στην Υπηρεσία να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού που 

αποτελεί νόμιμο αντικειμενικό στοιχείο. Συνακόλουθα, η Επιτροπή 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 και να ενημερώσει σχετικά τις 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.  

Στις 2/8/2017, η Υπηρεσία ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη αναφορικά με τις αποφάσεις που 

λήφθηκαν στις συνεδρίες της στις 29/5/2017, 6/6/2017, 15/6/2017 και 29/6/2017, ως οι οδηγίες της 

Επιτροπής. 

Στις 17/7/2018, η Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 24/4/2018 και 21/5/2018, εξέτασε την υπόθεση 

ενεργώντας στη βάση του άρθρου 22 των περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου. Κατά 

την εν λόγω συνεδρία τα νέα Μέλη της Επιτροπής, κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας και κ. Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, δήλωσαν ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με όλες τις αποφάσεις 

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

ανακληθείσας ανακλητικής απόφασης ημερομηνίας 20/4/2016 αλλά και οι οποίες έπονται της 

απόφασης ημερομηνίας 29/5/2017, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας, 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. Συνακόλουθα, ο κ. Άριστος 

Αριστείδου Παλούζας και ο κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης δήλωσαν πως συμφωνούν με 

όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής που λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη και τον κ. 

Παναγιώτη Ουστά και υιοθέτησαν αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης της Επιτροπής 

ημερομηνίας 11/9/2014 με την οποία αποφασίσθηκε η διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας, όπως 

επίσης και με την κατά πλειοψηφία απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 15/6/2017, καθώς και την 

ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 29/6/2017.  
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Η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής διεξήγαγε τη δέουσα προκαταρκτική 

έρευνα της παρούσας αυτεπάγγελτης υπόθεσης και υπέβαλε σχετικό Σημείωμα ημερομηνίας 

30/7/2018. 

Στις 14/9/2018, σε συνεδρία της Επιτροπής τέθηκε ενώπιον της το σημείωμα της Υπηρεσίας καθώς 

και ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης, για να μελετηθούν τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτόν. Η 

Επιτροπή κατά την υπό αναφορά συνεδρία της έκρινε ομόφωνα ότι τα ενώπιον της στοιχεία πρέπει 

να μελετηθούν περαιτέρω πριν από την οποιαδήποτε τοποθέτησή της και/ή τη λήψη οποιασδήποτε 

απόφασης επί της υποθέσεως και ανέβαλε την συζήτηση της υπόθεσης σε επόμενη συνεδρία. 

Στις 24/9/2018, η Επιτροπή συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και αποφάσισε να αναβάλει για επόμενη 

συνεδρία τη συζήτηση της απόφασης.  

Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 11/10/2018, συνεκτιμώντας τα γεγονότα που 

συνθέτουν την υπό αναφορά αυτεπάγγελτη έρευνα, επικέντρωσε την προσοχή της στα ακόλουθα: 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης αποτελεί η αυτεπάγγελτη έρευνα που αποφασίστηκε από την 

Επιτροπή στις 11/9/2014 στη βάση του άρθρου 23(2) του Νόμου, εναντίον των ως άνω 

αναφερόμενων εταιρειών και /ή εναντίον των μητρικών, θυγατρικών και /ή άλλων συνδεδεμένων για 

κάθε μια από τις ως άνω εταιρείες, ή/και κοινοπραξίες για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 

3 ή/και 6 του Νόμου, καθώς και των Άρθρων 101 ή/και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε, ως αποτέλεσμα 

πιθανολογούμενης νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών και χειραγώγησης προσφορών (bid rigging) 

μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και τις ενέργειες και/ή πρακτικές τους μαζί και ξεχωριστά σε 

σχέση με διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της 

Δημοκρατίας, για την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και τις 11/9/2014.  

Έναυσμα της υπό αναφορά έρευνας αποτέλεσαν πληροφορίες που είχε ενώπιον της η Επιτροπή, 

όπως τα στοιχεία που αποστάληκαν από την Γενική Ελέγκτρια της Δημοκράτης και τον Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς επίσης και των όσων 

καταγράφονταν στην ετήσια έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2010 αναφορικά με το εν λόγω θέμα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας για το έτος 2010, το 

Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεδρία του ημερομηνίας 

3/7/2009, εξέτασε το θέμα της τιμολόγησης των έργων περιοδικής συντήρησης δρόμων, 

αυτοκινητοδρόμων και κόμβων για τα έτη 2007-2009 και διαπίστωσε ότι: «η όλη εικόνα δίνει την 

εντύπωση πως υπάρχει προσυνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων, με αποτέλεσμα να 

καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού. Το Συμβούλιο προβληματίστηκε επίσης από το 
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γεγονός ότι συχνά προσφοριοδότες συμπράττουν μεταξύ τους και υποβάλουν προσφορές ως 

κοινοπραξία περιορίζοντας ακόμη περαιτέρω τον ήδη μικρό ανταγωνισμό. Το Συμβούλιο κάλεσε τον 

Διευθυντή του Τμήματος όπως λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός και το δημόσιο 

συμφέρον προτρέποντας τον να αναζητήσει νομική καθοδήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα για το 

ενδεχόμενο να παραπεμφθεί το θέμα για εξέταση στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.»  

Στις 23/4/2012, με επιστολή της προς την Επιτροπή, η Γενική Ελέγκτρια αναφερόμενη στους 

διαγωνισμούς για την προμήθεια και τοποθέτηση προανάμεικτου ασφαλτικού σκυροδέματος σε οδικά 

έργα, διαβίβασε, στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων, αντίγραφα των Ετήσιων της Εκθέσεων για τα έτη 

2008-2010, την αλληλογραφία και τα πρακτικά των συναντήσεων μεταξύ της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή/και του Τμήματος Δημοσιών Έργων. 

Στις 27/4/2012, με επιστολή της προς την Επιτροπή, η Γενική Ελέγκτρια, αναφερόμενη στους 

διαγωνισμούς για την προμήθεια και τοποθέτηση προανάμεικτου ασφαλτικού σκυροδέματος σε οδικά 

έργα και σε συνέχεια της προγενέστερης της επιστολής διαβίβασε, μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή, τις 

Εκθέσεις Αξιολόγησης Διαγωνισμών για Έργα Περιοδικής Συντήρησης Δρόμων σε όλες τις επαρχίες 

οι οποίοι προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσιών Έργων τα έτη 2010-2012 και καταλόγους 

Εργοληπτικών Εταιρειών Τεχνικών Έργων κατά Επαρχία και Τάξη. 

Στις 21/5/2012, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων απέστειλε στοιχεία 

στην Επιτροπή σχετικά με τους διαγωνισμούς για την προμήθεια και τοποθέτηση προανάμεικτου 

ασφαλτικού σκυροδέματος σε οδικά έργα ή/και την περιοδική συντήρηση των δρόμων για την περίοδο 

2007-2011.  

Η Επιτροπή στις 11/9/2014, αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα ενώπιον της στοιχεία έκρινε σκόπιμο 

να εξετάσει το ενδεχόμενο νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών (bid 

rigging) σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων και 

κόμβων εντός της Δημοκρατίας για την περίοδο από το 2007 μέχρι και 11/9/2014, στη βάση του 

Νόμου, καθότι δυνατόν οι ενέργειες και/ή πρακτικές των ως άνω προαναφερόμενων εταιρειών και /ή 

των μητρικών, θυγατρικών και /ή άλλων συνδεδεμένων για κάθε μια από τις ως άνω εταιρείες, ή/και 

κοινοπραξίες, δυνατόν να παρακωλύουν, νοθεύουν και περιορίζουν τον ανταγωνισμό. 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η ενδεχόμενη νόθευση δημόσιων διαγωνισμών και χειραγώγηση 

προσφορών (bid rigging) σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για την περιοδική συντήρηση δρόμων, 

αυτοκινητόδρομων και κόμβων εντός της Δημοκρατίας, δύναται να εξεταστεί παράλληλα και υπό το 

πρίσμα του επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εφαρμογή των κοινοτικών Άρθρων 101 και/ή 102 της Σ.Λ.Ε.Ε.. Η Επιτροπή σημείωσε περαιτέρω ότι 
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δεν είναι αναγκαίο η συμφωνία ή η πρακτική να έχει επηρεάσει πραγματικά το εμπόριο μεταξύ κρατών 

μελών, αλλά αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα αισθητού επηρεασμού του. 

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Η Επιτροπή καταγράφει πιο κάτω τα εμπλεκόμενα μέρη της παρούσας υπόθεσης, διαχωρίζοντας τα 

1) σε αυτά τα οποία υπέβαλαν τουλάχιστον μία φορά προσφορά στους υπό εξέταση διαγωνισμούς 

και αφορούν τις επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες που παρουσιάζονται στο υπό κεφάλαιο 3.1, από το 

3.1.1 μέχρι και το 3.1.18, και 2) σε αυτά τα οποία υπέδειξαν ενδιαφέρον με την παραλαβή των 

εγγράφων των υπό εξέταση διαγωνισμών, αλλά ουδέποτε υπέβαλαν προσφορά, και αφορούν τις 

επιχειρήσεις που παρουσιάζονται  στο υπό κεφάλαιο 3.2, από το 3.2.1 μέχρι και 3.2.6.  

3.1. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις / κοινοπραξίες οι οποίες υπέβαλαν προσφορά  

3.1.1. CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LIMITED 

H CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LIMITED (στο εξής η «CHAPO») είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο και αποτελεί δημόσια εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε στις 

27/5/1969 και δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του τομέα κατασκευών και στον τομέα ανάπτυξης 

γης και ακινήτων σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέχρι τα μέσα του 2008 όπως ανάφερε, 

δραστηριοποιείτο στην παραγωγή ασφάλτου και σχετικών προϊόντων για τις δικές της ανάγκες, 

δηλαδή ως κατασκευαστική εταιρεία και εταιρεία ανάπτυξης γης και ακινήτων, η οποία είναι και η 

κύρια της εργασία μέχρι σήμερα, σημειώνοντας παράλληλα ότι περί τα τέλη του 2008 οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής ασφάλτου της εταιρείας καταστράφηκαν σε πυρκαγιά.1  

Η εν λόγω εταιρεία, έχει τρεις θυγατρικές εταιρείες και συγκεκριμένα τις: (α) Getian General Services 

Ltd (GGS), εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα έτοιμου σκυροδέματος2, (β) Getian General 

Transport Ltd, εταιρεία η οποία παρέχει στη CHAPO υλικοτεχνική υποστήριξη μεταφορών (logistical 

transport support)3 και (γ) Chapomed Ltd, εταιρεία εξειδικευμένης μηχανικής και ηλεκτρονικής 

μηχανολογίας (specialist mechanical and electrical engineering company)4. 

Επιπρόσθετα, η CHAPO έχει συνολικά έξι συνδεδεμένες εταιρείες, δύο στην Κύπρο, ήτοι Hermes 

Airports Limited και Prometheas Asphalt Ltd, και τέσσερις στο εξωτερικό, ήτοι  Charilaos Apostolides 

 
1 Η Επιτροπή σημειώνει ότι η εν λόγω εταιρεία επιπρόσθετα ανάφερε ότι: «Έκτοτε, η CHAPO δεν δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ασφάλτου, και συνεπώς οι όποιες γνώσεις της σε σχέση με την αγορά ασφάλτου και σχετικών προϊόντων 
(αναφορικά με την οποία απασχολείται το ερωτηματολόγιο της Επιτροπής) πηγάζουν: (α) είτε από τις γενικές γνώσεις που 
απέκτησε από τη μακρόχρονη εμπειρία της ως εταιρεία που ασχολείται από το 1969 σε όλο το φάσμα του τομέα κατασκευών 
και στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία, (β) είτε από τις γνώσεις που απέκτησε 
ως παραγωγός, σχετικά χαμηλών ποσοτήτων, ασφάλτου και συναφών προϊόντων μέχρι τα μέσα του 2008 (δηλαδή κατά την 
περίοδο που η CHAPO είχε εσωτερική παραγωγή για δικές της ανάγκες), (γ) είτε από την συμμετοχή της (κατά 50%) στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Chapo Farmakas Asphalt Limited («CHAPO-FARMAKAS») που με τη σειρά της συμμετέχει 
(κατά 40%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Prometheas Asphalt Limited («Prometheas»).» 
2 http://www.chapogroup.com/index.php?link=companies_details.php&syclt_serial=13 
3 http://www.chapogroup.com/index.php?link=companies_details.php&syclt_serial=14 
4 http://www.chapogroup.com/index.php?link=companies_details.php&syclt_serial=15 
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(Bahrain) W.L.L. (Building and Civil Engineering Contractors), Chapo Trading & Contracting-Qatar 

W.L.L. (Building and Civil Engineering Contractors), CHAPO UAE–LLC (Building and Civil 

Engineering Contractors Abu Dhabi), και την Chapo Kanoo Ltd (Building and Civil Engineering 

Contractors Saudi Arabia).  

Όσον αφορά τη Prometheas Asphalt Ltd η οποία ασχολείται με την παραγωγή και την επί τόπου 

τοποθέτηση ασφάλτου σε όλη την Κύπρο5, η CHAPO επισημαίνει ότι είναι μέτοχος κατά 50% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της CHAPO-FARMAKAS ASPHALT LTD6, που με τη σειρά της συμμετέχει (κατά 

40%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Prometheas Asphalt Ltd. Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Prometheas 

Asphalt Ltd είναι οι CYBARCO και G.C.C.. Όσον αφορά την CHAPO-FARMAKAS ASPHALT LTD, 

διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας είναι η διαχείριση της μετοχικής συμμετοχής 

στην Prometheas Asphalt Ltd και η ενοικίαση μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην 

Prometheas Asphalt Ltd. 

Παρουσιάζεται πιο κάτω ο Όμιλος Εταιρειών CHAPO: 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η CHAPO είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου από το 

1969. 

3.1.2. A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD 
 

Η εταιρεία A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD (στο εξής η «PANAYIDES») είναι δεόντως 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο και μέχρι περίπου τις 30/1/2015 αποτελούσε δημόσια εταιρεία, ενώ τώρα 

είναι πλέον ιδιωτική και το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται από τρία φυσικά πρόσωπα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την PANAYIDES, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται 

σε όλα τα είδη οικοδομικών και τεχνικών έργων ως επίσης και στον τομέα ανάπτυξης γης σε 

 
5 http://www.chapogroup.com/index.php?link=companies_details.php&syclt_serial=18  
6 Το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της CHAPO-FARMAKAS ASPHALT LTD κατέχεται από την FARMAKAS 
KEDRIS ASPHALT LTD (η οποία στις 28/3/2014 μετονομάστηκε σε PHARMAKAS CONSTRUCTION LTD), η οποία 
διαμέσου άλλων ανήκει κατά 50% στην A. PANAYIDES CONTRACTING LTD. 
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παγκύπρια βάση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, οι δραστηριότητες της 

αφορούν κυρίως εργολαβίες οικοδομών και έργων πολιτικού μηχανικού, αναπτυξιακές 

δραστηριότητες ακίνητων περιουσιών και επιχειρήσεις λατομείων. Επίσης, η εταιρεία PANAYIDES 

έχει συναφείς δραστηριότητες που αφορούν τις μονάδες έτοιμου μείγματος (ready mix units), λατομεία 

και την παραγωγή ασφάλτου διαμέσου της Pharmakas Quarries Ltd7.  

Στον όμιλο εταιρειών PANAYIDES (Group APC), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, 

περιλαμβάνονται οι εταιρείες Pharmakas Quarries, Advancestar Real Estate, Kazanos Holdings, 

Birds Transports, Powermix Concrete, APC (Romania) SA, Domus Lux Imobiliarese, APC Dezvoltare 

Srl, Forum Investitil Srl, APC (Hellas) SA, Pankor, Panibor, SNSA.  

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής της PANAYIDES σε άλλες εταιρείες: 

 

Όπως ανάφερε η ίδια η PANAYIDES, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι οι Σ. Θ., Μ. Π., Χ. 

Π., Δ. Κ. και Χ. Χ. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υπό εξέταση περίοδο, η PANAYIDES ήταν 

δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κατά την περίοδο αυτή, διορίζονταν από τους μετόχους της εταιρείας μέσω των γενικών 

τους συνελεύσεων. Η εταιρεία PANAYIDES είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών 

Κύπρου (ΣΕΟΚ) από την ημερομηνία ίδρυσης του, το 1988.  

 
7 http://www.apco.com.cy/apco/Portal.aspx?PageID=6&HTMLItem=12  
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3.1.3. A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD ΚΑΙ CHARILAOS APOSTOLIDES 
LTD PUBLIC JOINT VENTURE 

Η κοινοπραξία A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD ΚΑΙ CHARILAOS APOSTOLIDES LTD 

PUBLIC JOINT VENTURE8 (στο εξής «PANAYIDES - CHAPO JV») είναι εγγεγραμμένη ως 

συνεταιρισμός στην Κύπρο από τις 21/5/2009. Η εν λόγω κοινοπραξία αποτελείται από τις εταιρείες 

PANAYIDES και CHAPO, οι οποίες αποτελούν και οι δύο ομόρρυθμο συνέταιρο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τις εν λόγω εταιρείες, η PANAYIDES - CHAPO JV 

εγκαθιδρύθηκε με σκοπό την εξασφάλιση και εκτέλεση έργων αυτοκινητοδρόμων, καθώς και την 

αύξηση ικανότητας εκτέλεσης τέτοιων έργων με γνώμονα τη μείωση του ρίσκου, τον αυξημένο έλεγχο 

κόστους και τη μεγιστοποίηση της τεχνογνωσίας στην εκτέλεση τους. Οι αποφάσεις σε επίπεδο 

κοινοπραξίας λαμβάνονταν από κοινού και ομόφωνα, και το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείτο από 

ένα αντιπρόσωπο της κάθε εταιρείας, ενώ επισημαίνεται ότι η κοινοπραξία δεν χρησιμοποιεί 

εγκαταστάσεις οι οποίες είναι κοινές για την CHAPO και την PANAYIDES, αλλά αγοράζει υπηρεσίες 

ανθρώπινου δυναμικού και μηχανημάτων. 

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ανάφεραν οι εμπλεκόμενες εταιρείες CHAPO και PANAYIDES, με 

επιστολές ημερομηνίας 18/12/2015 και 6/9/2016 αντίστοιχα, έχει αποφασιστεί η διάλυση της 

PANAYIDES - CHAPO JV, παρόλο που η διαδικασία διάλυσης της κοινοπραξίας έχει καθυστερεί 

λόγω του ότι η κοινοπραξία αναμένει την επιστροφή ποσών ως ΦΠΑ, τα οποία ποσά έχει απαιτήσει 

και αναμένει την καταβολή τους. 

3.1.4. CYBARCO LTD 
 

Η CYBARCO LIMITED (στο εξής η «CYBARCO») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο, 

της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη (στο εξής ο «Έφορος Εταιρειών») κατέχεται εξ’ ολοκλήρου από την εταιρεία CYBARCO 

HOLDINGS LIMITED (στο εξής «CYBARCO HOLDINGS»).  

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η ίδια η CYBARCO, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην 

κατασκευαστική βιομηχανία, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, στα ακόλουθα: (α) εργοληψία, (β) 

διαχείριση & συντήρηση, (γ) διαχείριση έργων & εγκαταστάσεων, (ε) έργα σύμπραξης δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα (PPP/PFI), (στ) έργα "Turn-key’, (η) διαχείριση αμιάντου και αμιαντούχων υλικών, (θ) 

 
8 Η Επιτροπή σημειώνει ότι για την υπό αναφορά κοινοπραξία έχει διεξαχθεί έρευνα στη βάση του άρθρου 14 του περί 
Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99 και του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου 83(Ι)/2014 κατά πόσον εμπίπτει μέσα στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 22(Ι)/99 ή του Νόμου 
83(Ι)/2014 ή/και κατά πόσο αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία εκπληρεί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης 
οικονομικής οντότητας, και ως εκ τούτου όφειλε να είχε κοινοποιηθεί στα πλαίσια των εν λόγω Νόμων, καταλήγοντας ότι η 
δημιουργία της κοινοπραξίας CHAPO – PANAYIDES J.V. δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου καθότι δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4(1)(γ) για να πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι δεν εκπληροί μόνιμα 
όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 
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τοποθέτηση ασφάλτου και (ι) σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση περιβαλλοντικών 

έργων, κλπ.  

Περαιτέρω, κατέχει την ανώτατη άδεια εργολήπτη ‘Α’ και επομένως δικαιούται να αναλαμβάνει και να 

εκτελεί έργα, οικοδομικά ή τεχνικά, απεριόριστου αριθμού και αξίας. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες 

της CYBARCO συνοψίζονται σύμφωνα με την ίδια στα εξής: (α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ και (β) ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. 

Η εταιρεία CYBARCO κατέχει: 

(1) 40% της Prometheas Asphalt (παραγωγή και προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος), 

(2) 25% της Prometheas United Ltd (προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος) η οποία είναι α-

δρανής από τον Ιούνιο 2012, 

(3) 100% της Cybarco Qatar Branch (δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα στο Κα-

τάρ), 

(4) 49% της Cybarco Qatar LLC (δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα στο Κατάρ), 

(5) 97% της Cybroc WLL (δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα στο Μπαχρέιν), 

(6) 3% της Limassol Marina Ltd (διαχειρίζεται τη Μαρίνα Λεμεσού), 

(7) 100% της Cybarco ATE (δραστηριοποιείτο στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα), και 

(8) 33,33% της M&R Asbestos Co. Ltd (δραστηριοποιείται στη διαχείριση αμιάντου). 

Παρουσιάζεται πιο κάτω ο Όμιλος Εταιρειών Λανίτη στον οποίο ανήκει η Cybarco: 

 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Lanitis E.C. Holdings Ltd κατέχει το 93% περίπου της Cybarco Holdings 

Ltd, ενώ η Cybarco Holdings Ltd κατέχει το 100% της CYBARCO, καθώς και το 100% της Cybarco 

Development Ltd. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την ίδια την CYBARCO, από την 
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1/1/2007 μέχρι και Σεπτέμβριο του 2014, συμμετείχε σε διαγωνισμούς αναφορικά με την περιοδική 

συντήρηση δρόμων ή αυτοκινητόδρομων, συνολικά δέκα φορές ως κοινοπραξία CYBARCO-

IACOVOU JV (οκτώ από τις οποίες ήταν επιτυχής) και τέσσερις φορές ως CYBARCO-PANAYIDES 

JV (τρείς από τις οποίες ήταν επιτυχής). 9 

Τέλος, σημειώνεται ότι η CYBARCO είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου 

(ΣΕΟΚ) στον οποίο εντάχθηκε πριν το 1972, στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και στο 

Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας από το 2000.  

3.1.5. ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ & NEMESIS ASPHALT 
 

Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και αποτελεί δημόσια εταιρεία. 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της, η εν λόγω εταιρεία σημειώνει ότι δραστηριοποιείται δια μέσω 

θυγατρικής της, στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, σε όλες τις 

επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, ασχολείται με την παραγωγή και προμήθεια 

ασφαλτικής συγκολλητικής ουσίας καθώς και με εργολαβίες τεχνικών έργων τα οποία περιλαμβάνουν 

εκσκαφές, επιχωματώσεις, εργασίες σκυροδέματος, αγωγούς όμβριων υδάτων και λυμάτων, 

κατασκευές πεζοδρομίων και άλλα. Σημειώνεται επίσης ότι η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, διαμέσου 

της θυγατρικής της NEMESIS ASPHALT, διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος, οι οποίες βρίσκονται στη Λευκωσία (Γέρι) και στη Λεμεσό (Παρεκκλησιά). 

Η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ  αποτελεί μέρος του Ομίλου Εταιρειών CYFIELD, όπως 

παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της, στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα10 και μέλος του Ομίλου αυτού είναι 

οι ακόλουθες εταιρείες: 

 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ κατέχει εξολοκλήρου την εταιρεία NEMESIS 

 
9 Η Επιτροπή σε αυτό το σημείο σημειώνει ότι η CYBARCO για τις κοινοπραξίες που έχει συστήσει, αναφέρει σε σχέση με 
το αν έχουν διαλυθεί ή όχι τα ακόλουθα: «Με το πέρας ενός έργου αρχίζει η Περίοδος Συντήρησης η οποία διαρκεί από 12 
μέχρι 18 μήνες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Συμβολαίου. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση το Συμβόλαιο, παραμένουν μέχρι τη λήξη της Περιόδου Συντήρησης και ότι η τελική 
πληρωμή για το έργο γίνεται συνήθως 1-2 μήνες μετά και απ1 αυτή, αναγκαστικά η Κοινοπραξία θα πρέπει να υφίσταται το 
ελάχιστον μέχρι τότε. Για τους πιο πάνω λόγους και για σκοπούς αποφυγής ταλαιπωρίας και του σχετικού διοικητικού 
κόστους επανασύστασης που κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν, η Κοινοπραξία Cybarco-Panayides JV και η Κοινοπραξία 
Cybarco-Iacovou JV δεν έχουν ακόμη διαλυθεί.». 
10 http://www.cyfieldgroup.com/el/cyfield-construction/nemesis-construction-plc.html 
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ASPHALT CO LIMITED11 (στο εξής η «NEMESIS ASPHALT») η οποία είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εταιρεία NEMESIS ASPHALT ανήκει στον όμιλο εταιρειών CYFIELD, 

ο οποίος παρουσιάζεται πιο πάνω στο Σημείωμα με σχετικό σχεδιάγραμμα.   

Η NEMESIS ASPHALT δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, ασχολείται με την 

παραγωγή και την προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής ουσίας καθώς και με εργολαβίες τεχνικών 

έργων τα οποία περιλαμβάνουν εκσκαφές, επιχωματώσεις, εργασίες σκυροδέματος, αγωγούς 

όμβριων υδάτων και λυμάτων, κατασκευές πεζοδρομίων και άλλα. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η NEMESIS ASPHALT έχει διευκρινίσει ότι η εταιρεία δεν έχει 

διοικητικό συμβούλιο, αλλά όπως και στην περίπτωση της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ έχει ένα 

διευθυντή ο οποίος είναι υπάλληλος της εταιρείας καθώς και γραμματέας, ο οποίος είναι ο 

Οικονομικός Διευθυντής της μητρικής εταιρείας.  

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η ίδια η NEMESIS ASPHALT, κατέχει μονάδες 

παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος οι οποίες βρίσκονται στη Λευκωσία (Γέρι και Τσέρι) και 

Λεμεσό (Παρεκκλήσια). Συγκεκριμένα, η μονάδα παραγωγής στο Γέρι βρίσκεται υπό τη δική της 

κατοχή και διοίκηση, ενώ η μονάδα στο Τσέρι σε συνεργασία με MEDCON και η μονάδα στην 

Παρεκκλησία σε συνεργασία με MEDCON και Kytherotis, ήτοι, Medcon - Nemesis Asphalt Ltd και 

Medcon - Kytherotis - Νemesis Asphalt Ltd. 12 

Επίσης, σημειώνεται ότι η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ που ανήκει στον όμιλο εταιρειών 

Cyfield, κατέχει το 24.5% του μετοχικού κεφαλαίου του λατομείου Medcon Quarries, ενώ το 51% 

κατέχεται από την MEDCON, καθώς και το 25.5% του Λατομείου Μυλωνά, ενώ το 49% κατέχεται από 

την MEDCON. 

3.1.6. IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED 
 

Η εταιρεία IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED (στο εξής η «IACOVOU») είναι 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Κύπρο, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από τις 

 
11Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εταιρεία NEMESIS ASPHALT όπως προκύπτει από την απαντητική επιστολή της 
ημερομηνίας 19/5/2017 έχει αλλάξει το όνομα της σε CYFIELD ASPHALT CO LIMITED, κάτι που επιβεβαιώνεται και από 
την ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Παρόλα αυτά, στην παρούσα απόφαση η εν λόγω εταιρεία 
θα σημειώνεται ως NEMESIS ASPHALT καθότι για την υπό έρευνα περίοδο στους διαγωνισμούς αλλά και σε άλλα έγγραφα 
που συλλέχθηκαν από την Υπηρεσία καταγράφεται ως Nemesis Asphalt.  
12 Περαιτέρω σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της CYFIELD «http://www.cyfieldgroup.com/el/cyfield-construction/nemesis-
asphalt-co-ltd.html» σημειώνεται ότι «Η εταιρεία έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε υπερσύγχρονα μηχανήματα και διαθέτει 
δύο Asphalt Plants σε ιδιόκτητη γη, διάφορα μηχανήματα τοποθέτησης ασφάλτου και ξεχωριστή μονάδα παραγωγής κρύας 
ασφάλτου. Εργοδοτεί έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό και διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή και τεχνική υποστήριξη 
όπως εργαστήριο και ομάδα συντήρησης. Το 2008 η Εταιρεία με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της στην αγορά 
δημιούργησε μαζί με την Medcon Construction Ltd μια καινούργια εταιρεία παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος την 
Medcon Nemesis Asphalt Ltd. Η Εταιρεία δημιουργεί μια δεύτερη θυγατρική εταιρεία μαζί με την Medcon Construction και 
την Kythreotis Holdings όπου θα διαχειρίζεται μια καινούργια μονάδα ασφαλτικού σκυροδέματος στην Παρεκκλησιά. Με αυτή 
την στρατηγική η Εταιρεία εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στην αγορά και στοχεύει σε περισσότερη ανάπτυξη και μείωση 
του ανταγωνισμού». 
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EFTYCHIOS IACOVOU HOLDINGS LTD (34%), POTENTE HOLDINGS LIMITED (32%) και TRIPLE 

I HOLDINGS LIMITED (34%). Σε σχέση με τις δραστηριότητες της, η εταιρεία IACOVOU έχει αναφέρει 

ότι εκτελεί οικοδομικά και τεχνικά έργα, παρέχει υπηρεσίες μηχανικού εξοπλισμού, εισάγει, 

αποθηκεύει και πωλεί άσφαλτο, παράγει και πωλεί ασφαλτικό σκυρόδεμα, προμηθεύει και τοποθετεί 

ασφαλτικό σκυρόδεμα, παράγει και πωλεί και/ή τοποθετεί κρύο ασφαλτικό σκυρόδεμα, παράγει και 

πωλεί και/ή τοποθετεί ασφαλτική επάλειψη και προεπάλειψη (tack coat & prime coat), σε όλες τις 

επαρχίες. 

Ο όμιλος εταιρειών “IACOVOU BROTHERS GROUP” αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:  

 

Όσον αφορά εταιρείες στις οποίες έχει μετοχική συμμετοχή και αφορούν τον τομέα παραγωγής, 

μεταφοράς και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, η Επιτροπή σημειώνει ότι η IACOVOU έχει 

συμμετοχή κατά 57% στην lacovou Brothers Quarries Ltd. Επίσης, ο όμιλος IACOVOU (μέσω των 

εταιρειών IACOVOU BROTHERS (CONCRETE) LIMITED, IACOVOU και IACOVOU BROTHERS 

QUARRIES LIMITED κατέχει το 50% στην Ελευθέριος Παναγή & Υιοί Λτδ, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή & διάθεση λατομικών υλικών.  

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι περί το 2010 ο όμιλος εταιρειών IACOVOU απέκτησε μέσω 

θυγατρικών του εταιρειών το 50% της εταιρείας SKYRAMONT QUARRIES LIMITED. Το υπόλοιπο 

50% του μετοχικού της εταιρείας SKYRAMONT QUARRIES LIMITED ανήκει στην εταιρεία ΠΟΥΛΛΑΣ 

ΤΣΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ.  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η IACOVOU διαθέτει μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, οι 

οποίες βρίσκονται στη Μοσφιλωτή. 
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Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι η IACOVOU είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών 

Κύπρου (ΣΕΟΚ) από το 1980 και του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας από τις 3/3/1999.  

3.1.7. CYBARCO - IACOVOU JV 
 

Η κοινοπραξία CYBARCO – IACOVOU JV13 είναι εγγεγραμμένη ως συνεταιρισμός στην Κύπρο και 

αφορά τις εταιρείες CYBARCO και IACOVOU, οι οποίες αποτελούν και οι δύο ομόρρυθμο συνέταιρο 

της κοινοπραξίας από τις 29/12/1995.     

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τις ιδρυτικές εταιρείες, η CYBARCO – IACOVOU JV 

συστάθηκε στις 29/12/1995 από τις CYBARCO και IACOVOU και οι λόγοι σύστασής της ήταν η 

υποβολή προσφορών και εκτέλεση οικοδομικών ή/και τεχνικών έργων. Όπως διευκρινίζεται 

συστάθηκε αρχικά με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ακολούθησαν όμως κατακυρώσεις 

επιπρόσθετων έργων και έτσι η κοινοπραξία έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα, αφού έχει υποχρεώσεις 

συντήρησης, παροχής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεων για έργα που έχει 

εκτελέσει.  

Η εν λόγω κοινοπραξία δεν έχει κοινές εγκαταστάσεις και δεν διαθέτει εργοστάσια παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος, και ανάλογα με τις συμφωνίες για κάθε έργο, δυνατό να αναθέτει την 

εκτέλεση του έργου στις εταιρείες που την αποτελούν ή να εκτελεί το έργο από κοινού. Αναλόγως της 

περίπτωσης, δυνατό να απαιτηθεί η μίσθωση υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών ή/και της 

κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινοπραξίας αποτελείται από 

εκπροσώπους της διεύθυνσης της κάθε εταιρείας, ενώ κάτω από το διοικητικό συμβούλιο υφίσταται 

Διαχειριστική Επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των εταιρειών.  

3.1.8. LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED 

Η εταιρεία LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED (στο εξής η «LOIZOS IORDANOU») 

είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο, και το μετοχικό κεφάλαιο της κατέχεται από δύο φυσικά πρόσωπα. 

Η LOIZOS IORDANOU αποτελεί κατασκευαστική εταιρεία Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και έχει 

εκτελέσει έργα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Δεν διαθέτει 

εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και για την τοποθέτηση του, κατά το πλείστον, 

προμηθευτής της ήταν η εταιρεία NEMESIS ASPHALT. Επίσης, η LOIZOS IORDANOU ανάφερε ότι 

 
13 Η Επιτροπή σημειώνει ότι για την υπό αναφορά κοινοπραξία έχει διεξαχθεί έρευνα στη βάση του άρθρου 14 του περί 
Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99 και του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου 83(Ι)/2014 κατά πόσον εμπίπτει μέσα στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 22(Ι)/99 ή του Νόμου 
83(Ι)/2014 ή/και κατά πόσο αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης 
οικονομικής οντότητας, και ως εκ τούτου όφειλε να είχε κοινοποιηθεί στα πλαίσια των εν λόγω Νόμων, καταλήγοντας ότι 
από τις πληροφορίες που απέστειλαν οι ιδρυτικές εταιρείες, δεν προκύπτει θέμα κοινοποίησης της δημιουργίας της 
κοινοπραξίας CYBARCO- IACOVOU J.V. καθότι, η εν λόγω κοινοπραξία εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 
Παραλήπτη στις 21/12/1995, περίοδος κατά την οποία δεν υπήρχε σε εφαρμογή σχετική νομοθεσία περί συγκεντρώσεων 
και άρα δεν προκύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων για κοινοποίηση της συγκεκριμένης 
πράξης. 
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έχει σταματήσει τις δραστηριότητες της για τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος και έχει πωλήσει 

και συνεχίζει να πωλεί τα μηχανήματά της που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα (finisher, 

rollers, κυλίνδρους).14 

Η LOIZOS IORDANOU έχει αναφέρει σε σχέση με την SIK SUPER ASFALT LTD, ότι αποτελεί εταιρεία 

η οποία δημιουργήθηκε όταν η LOIZOS IORDANOU άρχισε να εκτελεί τεχνικά έργα και ως εκ τούτου, 

αποφάσισε να επεκταθεί στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Στην εν λόγω εταιρεία συμμετείχαν με 50% (μέχρι και το 2010) η εταιρεία SKYRAMONT QUARRIES, 

ο LOIZOS IORDANOU με 35% και ο SAVVAKIS KOUSHIS CONSTRUCTIONS LTD με 15%.15  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η εν λόγω εταιρεία ανάφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα για τη δημιουργία 

της SIK SUPER ASFALT LTD:  

(Α) Η απόφαση για δημιουργία της SIK SUPER ASFALT LTD πάρθηκε περί τον Μάιο του 2008. Οι 

εταιρείες που συμμετείχαν στην SIK SUPER ASFALT LTD ήταν οι: (α) SKYRAMONT QUARRIES 

LTD (500 μετοχές), (β) LOIZOS IORDANOU (350 μετοχές) και (γ) SAVVAKIS KOUSHIS 

CONSTRUCTION LTD (150 μετοχές). Η εγγραφή στον Έφορο εταιρειών της SIK SUPER ASFALT 

LTD έγινε στις 3/7/2008.  

(Β) Το εργοστάσιο της SIK SUPER ASFALT LTD βρισκόταν στη Λατομική Ζώνη Παρεκλησιάς και το 

γραφείο της εταιρείας ήταν στην Πάφο. Η έναρξη της λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας ήταν κατά την 

1/6/2009, ενώ στις 06/10/2010 έγινε πώληση όλων των περιουσιακών στοιχείων της, και η SIK 

SUPER ASFALT LTD έκτοτε είναι ανενεργή. Η SIK SUPER ASFALT LTD είχε ασχοληθεί με την 

παραγωγή και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Επί τούτου σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρείων στις 14/3/2018 

υποβλήθηκε αίτηση για διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η LOIZOS IORDANOU είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών 

Κύπρου (ΣΕΟΚ) από τον Αύγουστο του 2010 και στο Σύνδεσμο Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών 

Πάφου από το 1991. 

 
14 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας «http://www.loizosiordanougroup.com/el/about-us» οι 
δραστηριότητες της LOIZOS IORDANOU αφορούν τους κλάδους των κατασκευών, της μηχανικής και των υποδομών, με 
έργα τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου και του εξωτερικού. Τα έργα της εταιρείας καλύπτουν το 
μεγαλύτερο φάσμα της αγοράς, δηλαδή κυβερνητικά έργα, όπως στρατόπεδα, έργα κοινής ωφέλειας, δρόμους, γήπεδα, 
ανακαινίσεις και αναδομήσεις κυβερνητικών οικισμών, εμπορικά κέντρα, οργανωμένα συγκροτήματα πολυτελείας, και 
θεσμικές εγκαταστάσεις. 
15 Από τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη προκύπτει ότι το 2010 και 2011 έγιναν αλλαγές στην 
μετοχική σύνθεση της εταιρεία και στο Διευθυντικό της προσωπικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου 
Εταιρειών στην εταιρεία συμμετέχουν οι ακόλουθες εταιρείες: LOIZOS IORDANOU 35%, SAVVAKIS KOUSHIS 
CONSTRUCTIONS LTD με 15% και ΠΟΥΛΛΑΣ ΤΣΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ με 50%. 
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3.1.9. FAP CONSTRUCTIΟN LIMITED 

Η FAP CONSTRUCTIONS LIMITED (στο εξής η «FAP») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην 

Κύπρο, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από φυσικά πρόσωπα. Η FAP δραστηριοποιείται 

στην εισαγωγή ασφάλτου (bitumen), στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος και στην 

τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου (που ελέγχεται από 

τις νόμιμες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας). Περαιτέρω, η FAP διαθέτει μια μονάδα παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος, η οποία βρίσκεται στη Βάσα Κελλακίου της επαρχίας Λεμεσού. 

Σε σχέση με τυχόν συνεργασία της με άλλη εταιρεία στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και 

τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, η FAP αναφέρει ότι δεν είχε την οποιαδήποτε συστηματική 

συνεργασία. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ελλείψεων ασφάλτου (bitumen) ή βλάβης στο εργοστάσιο της, 

εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένη όπως αναφέρει, να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, 

προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας της αλλά και για 

να συνεχίσει την απρόσκοπτη παροχή των προϊόντων/υπηρεσιών της, περιορίζοντας τις όποιες 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων οδόστρωσης οι οποίες έχουν σημαντικό κόστος για την 

εταιρεία (χρηματικό και μη).  

Η FAP, όπως αναφέρει η ίδια, είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τις εταιρείες «Maximi Transports 

Co. Ltd», «Κύπρος Ευαγγέλου Μεταφοραί Λτδ» και «A & A Μεταφορική Λτδ», όσον αφορά στη 

μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος από το εργοστάσιο που διατηρεί στη Βάσα Κελλακίου στους 

χώρους όπου εκτελούνται οι εργασίες οδοποιίας και την εταιρεία «Ν & Π Δρομοτεχνική Λτδ», όσον 

αφορά στην εκτέλεση εργασιών οδόστρωσης του ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Σημειώνεται επίσης ότι, η εταιρεία FAP έχει δηλώσει ότι δεν έχει προβεί σε σύσταση κοινής 

επιχείρησης / κοινοπραξίας (joint venture) με άλλη εταιρεία σε σχέση με την παραγωγή, προμήθεια 

και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Ωστόσο, επισημάνει ότι συμμετείχε σε διαγωνισμούς του 

Τμήματος Δημόσιων Έργων που αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης της υπό εξέταση υπόθεσης, 

μαζί με την εταιρεία LOIZOS IORDANOU και συγκεκριμένα στους διαγωνισμούς PS/C/624, PS/C/625, 

PS/C/626 και PS7C/627, χωρίς να επιτύχει σε κανένα από αυτούς. Ως εκ τούτου, επειδή οι FAP και 

LOIZOS IORDANOU δεν κέρδισαν κανένα διαγωνισμό, δεν προχώρησαν με τη δημιουργία 

κοινοπραξίας. 

Τέλος, η εταιρεία FAP σημειώνει ότι εντάχθηκε στο Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας στις 

20/12/1993.  

3.1.10. GENERAL CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED 

 Η GENERAL CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED (στο εξής η «G.C.C.») είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από φυσικά πρόσωπα. Η 
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εταιρεία δήλωσε ότι αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση και το διοικητικό της συμβούλιο απαρτίζεται 

από τους Χ. Α. και Κ. Α.  

Η εταιρεία G.C.C. δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και αναγνωρίζεται ως ένας από 

τους πρωτοπόρους της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο.16 Σύμφωνα με πληροφορίες που 

δόθηκαν από την ίδια την G.C.C., ιδρύθηκε το 1947 και δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό με έργα οικοδομικής και πολιτικής μηχανικής, ενώ διευκρινίζει ότι ασχολείται κατά 80% με 

οικοδομικά ιδιωτικά έργα και 20% με έργα πολιτικής μηχανικής, ως εκ τούτου, η παρουσία της στο 

δημόσιο τομέα είναι περιορισμένη.  

Ιδιαίτερα, αναφέρει ότι από το 1980 μέχρι και το 2014 ασχολήθηκε με παραγωγή και τοποθέτηση 

ασφαλτικού σκυροδέματος, ενώ από το 1980 μέχρι και το 1990 ασχολήθηκε με παραγωγή αδρανών 

υλικών. {…}*. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η G.C.C. έχει μία θυγατρική εταιρεία, την General Construction Company 

(Overseas) Ltd, καθώς επίσης και τέσσερα υποκαταστήματα στη Σαουδική Αραβία, την Saudi Cyprian 

Construction Co. Ltd και J.G.I. Construction W.L.L. (BAHRAIN)17, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω στο 

σχετικό διάγραμμα:  

 

Επίσης, η G.C.C., είναι συνέταιρος κατά 20% στην Prometheas Asphalt Ltd, η οποία παράγει 

ασφαλτικό σκυρόδεμα με μονάδα παραγωγής στο Τσέρι. 

 
16 http://www.gcccy.com/?pageid=1   
* 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 {...} 
17 http://www.gcccy.com/?pageid=1   
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Η G.C.C. περαιτέρω διευκρινίζει ότι από 1/1/2015 δεν ασχολείται με προσφορές για προμήθεια και 

τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, παρόλο που συνεχίζει να είναι συνέταιρος στην Prometheas 

Asphalt Ltd.18 

Όσον αφορά τους υπό εξέταση δημόσιους διαγωνισμούς περιοδικής συντήρησης δρόμων, 

αυτοκινητόδρομων ή κυκλικών κόμβων που προκηρύσσονταν από την 1/1/2007 μέχρι και Σεπτέμβριο 

του 2014, η εν λόγω εταιρεία αναφέρει ότι δεν έχει συνεργαστεί με καμία εταιρεία και δεν δημιούργησε 

καμία κοινοπραξία για εκτέλεση σχετικού έργου. Παρόλα αυτά, έχει αναφέρει ότι σε μία περίπτωση 

που κατακυρώθηκε προσφορά στην G.C.C. και συγκεκριμένα όσον αφορά το διαγωνισμό PS/C659, 

δόθηκε υπεργολαβία στην Prometheas Asphalt Ltd. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η G.C.C. είναι μέλος των ΣΕΟΚ, ΟΣΕΟΚ και Ομάδα Μεγάλων Έργων από 

ιδρύσεως τους.  

3.1.11. MEDCON CONSTRUCTION LIMITED 
 

Η MEDCON CONSTRUCTION LIMITED (στο εξής η «MEDCON») είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται από τις εταιρείες 

CYPROMAN SERVICES LTD (0,20%) και NICOS KARANTOKIS (HOLDINGS) LIMITED (99,80%). 

H MEDCON ασχολείται με κατασκευαστικά έργα σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

με ασφαλτικές εργασίες (κυρίως δημόσιου τομέα) καθώς επίσης και με τη διαχείριση ιδιόκτητων 

ακινήτων. 

Παρουσιάζεται πιο κάτω σχεδιάγραμμα που δόθηκε από την MEDCON και στο οποίο φαίνονται οι 

διαρθρωτικοί ή/και άλλοι δεσμοί που έχει με άλλες εταιρείες (μητρικές, θυγατρικές, 

συνδεδεμένες/affiliates), σημειώνοντας και τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής ή ελέγχου19. 

 
18 Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω σε σχέση με τη συμμετοχή της G.C.C. στην Prometheas Asphalt Ltd, ότι η G.C.C. έχει 
αναφέρει ότι η δημιουργία της εν λόγω εταιρείας έγινε για καλύτερες δυνατότητες στον τομέα του ασφαλτικού σκυροδέματος, 
ένα εγχείρημα όμως το οποίο απέτυχε, εφόσον δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ενεργότερο ρόλο στον εν λόγω τομέα. 
Επίσης σημειώνουν ότι η κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην Prometheas Asphalt Ltd, ήτοι, CYBARCO 40%, CHAPO 
FARMAKAS 40% και G.C.C 20%, έχει ένα Σύμβουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις παίρνονται κατά 
πλειοψηφία (αν και πάντοτε έχει υπάρξει ομόφωνη απόφαση). Επίσης σημειώνει ότι η εν λόγω εταιρεία αρχικά ασχολήθηκε 
και με τοποθέτηση αλλά ήταν ζημιογόνο και εγκαταλείφθηκε αυτή η δραστηριότητα.  
19 Η MEDCON σημειώνει ότι η ΜΚΝΑ είναι η Medcon Kythreotis Nemesis Asphalt, καθώς επίσης ότι {…}. 
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Όσον αφορά το κατά πόσο διαθέτει η εταιρεία μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, η 

MEDCON διευκρίνισε ότι μέχρι το 2009 διέθετε ιδιόκτητο εργοστάσιο στο χώρο του Λατομείου 

Medcon Quarries στην Παρεκκλήσια, ενώ από το 2009 μέχρι το 2014, δεν διαθέτει ασφαλτικό 

εργοστάσιο η ίδια. Ιδιαίτερα σημειώνει ότι η παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος γινόταν μέσω των 

ακόλουθων συνδεδεμένων εταιρειών: (α) 2008 – 2012 Medcon-Nemesis Asphalt Ltd στο Τσέρι και 

(β) 2009 – 2015 Medcon-Kythreotis-Nemesis Asphalt Ltd στην Παρεκκλησιά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ που ανήκει στον όμιλο εταιρειών 

Cyfield κατέχει το 24.5% του μετοχικού κεφαλαίου του λατομείου Medcon Quarries, καθώς και το 

25.5% του Λατομείου Μυλωνά. 

H MEDCON είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΣΕΟΚ) από το 1975, ο 

οποίος όπως αναφέρει συνεδριάζει τριμηνιαίως εκτός για έκτακτα θέματα.  

3.1.12. MEDCON – NEMESIS ASPHALT J.V. 
 

Η κοινοπραξία MEDCON – NEMESIS ASPHALT J.V.20 είναι εγγεγραμμένη ως συνεταιρισμός στην 

Κύπρο από τις 16/9/2011 και ανήκει στις εταιρείες MEDCON και NEMESIS ASPHALT, οι οποίες 

αποτελούν και οι δύο ομόρρυθμο συνέταιρο. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω εταιρείες η MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV δημιουργήθηκε για 

εκτέλεση συμβολαίων που αφορούσαν την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, ενώ το Διοικητικό 

Συμβούλιο της αποτελείτο από τον Κώστα Κορώνη και τον Κυριάκο Τουλουμή, οι οποίοι λάμβαναν 

από κοινού τις διοικητικές αποφάσεις.  

 
20 Σημειώνει ότι για την υπό αναφορά κοινοπραξία έχει διεξαχθεί έρευνα στη βάση του άρθρου 14 του περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99 και του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 
Νόμου 83(Ι)/2014 κατά πόσον εμπίπτει μέσα στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 22(Ι)/99 ή του Νόμου 83(Ι)/2014 ή/και κατά 
πόσο αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, και 
ως εκ τούτου όφειλε να είχε κοινοποιηθεί στα πλαίσια των εν λόγω Νόμων, καταλήγοντας ότι η δημιουργία της κοινοπραξίας 
MEDCON  -NEMESIS ASPHALT J.V. δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου καθότι παρόλο που αποτελεί κοινή 
επιχείρηση, εντούτοις δεν εκπληροί τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 
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Σε σχέση με το αν η κοινοπραξία χρησιμοποιεί κοινές εγκαταστάσεις των εταιρειών της κοινοπραξίας 

και/ή αγοράζει υπηρεσίες από αυτές, η MEDCON σημείωσε ότι αγοραζόταν ασφαλτικό σκυρόδεμα 

από τις NEMESIS ASPHALT, MEDCON NEMESIS ASPHALT LTD και MEDCON KYTHREOTIS 

NEMESIS ASPHALT LTD. 

3.1.13. MEDCON – NEMESIS J.V. 
 

Η κοινοπραξία MEDCON – NEMESIS J.V.21 είναι εγγεγραμμένη ως συνεταιρισμός στη Κύπρο από 

τις 25/8/2008 και ανήκει στις εταιρείες MEDCON και ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, οι οποίες αποτελούν 

και οι δύο ομόρρυθμο συνέταιρο. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω εταιρείες, η MEDCON - NEMESIS JV δημιουργήθηκε με σκοπό την 

εκτέλεση του συμβολαίου για την ανακατασκευή της Λεωφ. Αρχαγγέλου22 και αργότερα 

χρησιμοποιήθηκε και για τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Η απόφαση τόσο για τη δημιουργία 

της εν λόγω κοινοπραξίας, όσο και για τη δημιουργία της προαναφερόμενης κοινοπραξίας MEDCON 

– NEMESIS ASPHALT J.V. λήφθηκε στο πνεύμα της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών 

MEDCON και ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, μετά και την ενοποίηση των λατομείων των δύο εταιρειών 

και τη δημιουργία του κοινού ασφαλτικού στο Τσέρι. Επίσης, οι κοινοπραξίες αυτές, όπως σημειώνουν 

θα πρόσφεραν οικονομίες κλίμακας στις εταιρείες, μείωση του ρίσκου, ανάληψη μεγαλύτερου όγκου 

εργασιών, εξοικονόμηση προσωπικού και πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 

Το διοικητικό συμβούλιο των εν λόγω κοινοπραξιών αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της κάθε 

εταιρείας και συγκεκριμένα από τους Δ. Κ. και Κ. Χ., οι οποίοι έπαιρναν τις διοικητικές αποφάσεις από 

κοινού. Η εκτέλεση των εργασιών διοικούταν από τον εκάστοτε διευθυντή έργου που διοριζόταν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Το συμβούλιο διορίζει μηχανικό έργου για το κάθε έργο ο οποίος φέρνει τα 

διάφορα θέματα στο συμβούλιο για επίλυση.  

Επίσης αναφέρεται ότι και οι δύο κοινοπραξίες, MEDCON - NEMESIS JV και MEDCON – NEMESIS 

ASPHALT J.V., χρησιμοποιούσαν τα κοινά εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου των εταιρειών για την 

παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Τέλος, σημειώνεται ότι και οι δύο προαναφερόμενες 

κοινοπραξίες δεν έχουν διαλυθεί γιατί είχαν γίνει στο πνεύμα της περεταίρω συνεργασίας μεταξύ των 

δύο εταιρειών και μέχρι και το 2014 προσφοριοδοτούσαν για συμβόλαια, ενώ επίσης κάποια 

 
21 Σημειώνει ότι για την υπό αναφορά κοινοπραξία έχει διεξαχθεί έρευνα στη βάση του άρθρου 14 του περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99 και του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 
Νόμου 83(Ι)/2014 κατά πόσον εμπίπτει μέσα στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 22(Ι)/99 ή του Νόμου 83(Ι)/2014 ή/και κατά 
πόσο αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, και 
ως εκ τούτου όφειλε να είχε κοινοποιηθεί στα πλαίσια των εν λόγω Νόμων, καταλήγοντας ότι η δημιουργία της κοινοπραξίας 
MEDCON – NEMESIS J.V. δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου καθότι δεν εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες 
μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 
22 Σε σχέση με το έργο αυτό, σημειώνεται {…}. 
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συμβόλαια έχουν εκτελεστεί σχετικά πρόσφατα και ακόμα εκκρεμούν οι κρατήσεις και η περίοδος 

συντήρησης. 

Επίσης, σε σχέση με το αν η κοινοπραξία χρησιμοποιεί κοινές εγκαταστάσεις των εταιρειών της 

κοινοπραξίας και/ή αγοράζει υπηρεσίες από αυτές,  η MEDCON σημείωσε ότι αγοραζόταν ασφαλτικό 

σκυρόδεμά από τις NEMESIS ASPHALT, MEDCON NEMESIS ASPHALT LTD και MEDCON 

KYTHREOTIS NEMESIS ASPHALT LTD. 

3.1.14. ZEMCO CONSTRUCTION LIMITED 
 

Η ZEMCO CONSTRUCTION LIMITED (στο εξής η «ZEMCO») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται εξολοκλήρου από τον A. Ι..  

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την ίδια την εταιρεία, οι δραστηριότητες της ZEMCO 

αφορούν την παραγωγή και την τοποθέτηση ασφάλτου, σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής 

επικράτειας, σημειώνοντας επίσης, ότι οι μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της 

εταιρείας βρίσκονται στην Παρεκκλησιά. Περαιτέρω, ασχολείται και ως εργοληπτική εταιρεία.23 

Η εταιρεία ZEMCO ανήκει στον όμιλο εταιρειών ZEMCO GROUP OF COMPANIES, ο οποίος 

αποτελείται από την ZEMCO, την ZEMCO TRANSPORT LTD, ZEMCO LTD και την ZEMCO 

ASPHALT WORKS LTD. Περαιτέρω ο όμιλος έχει ως «συνεταίρους» τις IACOVOU GROUP και 

UNITRAK MACHINERY. 

Παρουσιάζεται πιο κάτω ο όμιλος εταιρειών ZEMCO GROUP OF COMPANIES: 

 

 
23Στην ιστοσελίδα της εταιρείας ZEMCO σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες της αφορούν μεγάλης κλίμακας έργα πολιτικού 
μηχανικού και η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία «Α» Αναδόχου. Η ZEMCO LTD ειδικεύεται σε ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές εργασίες μηχανικού, ενώ η ZEMCO TRANSPORT LD διαχειρίζεται τις απαιτήσεις μεταφορών των άλλων 
εταιρειών του ομίλου.  
http://www.zemcogroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=72 
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τη ZEMCO, τα μέλη του ομίλου, ο οποίος όπως αναφέρει το 

τελευταίο διάστημα βρίσκεται υπό αναδιοργάνωση για σκοπούς αποτελεσματικότερης λειτουργίας, 

και οι σχέσεις που υπάρχουν με άλλες εταιρείες έχουν ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ZEMCO INVESTMENTS LTD 100% Μητρική – Ιθύνουσα εταιρεία 

ZEMCO HOLDINGS LIMITED 100% Μητρική – Ιθύνουσα εταιρεία 

ZEMCO LTD 100% Συνδεδεμένη – 
ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις 
ZEMCO TRANSPORT LTD 100% Συνδεδεμένη – αδρανής 

ZEMCO CONSTRUCTION LTD 100% Εργοληπτική 

ZEMCO OVERSEAS LTD 100% Θυγατρική ZEMCO 
CONSTRUCTION LTD – 

Δραστηριότητες εξωτερικού 
ANAMEX CO LTD 100% Συνδεδεμένη – Ιθύνουσα εταιρεία 

Z.S.TSIMENTOTECHNIKI LTD 52% Θυγατρική ANAMEX CO LTD – 
Προπαρασκευασμένα προϊόντα 

τσιμέντου 
 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο όμιλος εταιρειών ZEMCO, μέσω της ZEMCO ASPHALT WORKS 

LTD, δημιούργησε ένα νέο εργοστάσιο ανάμειξης ασφάλτου στην Παρεκκλησιά. Σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα της ZEMCO, η δημιουργία της εν λόγω εταιρείας έγινε για να μπορεί να ανταγωνιστεί ο 

όμιλος αποτελεσματικά στην αγορά για την παροχή ασφάλτου ποιότητας τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στον κυβερνητικό τομέα. Η ZEMCO ASPHALT WORKS LTD είναι ιδανικά τοποθετημένη δίπλα στο 

λατομείο Skyramont, ένας από τους καλύτερους παραγωγούς ποιότητας αδρανών, παρέχοντας 

άμεση πρόσβαση σε πόρους.24 

Όσον αφορά εταιρείες με τις οποίες έχει συνεργαστεί από την 1/1/2007 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 

2014, στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, η ZEMCO 

αναφέρει ότι δεν υπήρξε συνεργασία για έργα δημοσίων διαγωνισμών του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων ή κυκλικών κόμβων κατά 

την εν λόγω περίοδο. Η εταιρεία επίσης αναφέρει ότι δεν έχει μετοχική συμμετοχή και ούτε ανήκει 

στον ίδιο όμιλο και δεν συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με οποιαδήποτε εταιρεία που 

δραστηριοποιείτο στον εν λόγω τομέα από την 1/1/2007 μέχρι και Σεπτέμβριο του 2014. 

Επισημαίνεται ότι η ZEMCO είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΣΕΟΚ) και 

του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Εγγραφής και 

 
24 http://www.zemcogroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=87.   
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Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Λεμεσού. Οι εν λόγω οργανισμοί όπως αναφέρει δεν ασχολούνται ειδικά με θέματα 

που αφορούν ασφαλτικό σκυρόδεμα. 

3.1.15. ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

Η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «ΜΑΚΚΗΣ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο.  

Οι δραστηριότητες της εταιρείας όπως η ίδια δήλωσε επικεντρώνονται στην ανάληψη και εκτέλεση 

τεχνικών έργων με Άδεια Εργολήπτη Τεχνικών Έργων Α' Τάξης. Κατά την τελευταία πενταετία η 

ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ έχει αναλάβει και εκτελέσει τεχνικά έργα τα οποία περιλάμβαναν εργασίες 

οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις δρόμων), αναπλάσεις και διαμορφώσεις πλατειών και 

χώρων, χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές - επιχωματώσεις), καθώς και ανέγερση αθλητικών 

εγκαταστάσεων (γήπεδο ποδοσφαίρου), ενώ όπως αναφέρει δραστηριοποιείται σε όλες τις επαρχίες 

της Κύπρου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΑΚΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ κατέχεται εξολοκλήρου από την Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ 

ΛΙΜΙΤΕΔ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ. κατέχεται από φυσικά 

πρόσωπα. 

Στη Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, ανήκει το λατομείο ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ στο Μοναγρούλλι. Άλλες εταιρείες, 

οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών και είναι συνδεδεμένες / affiliates είναι η AKTOR 

ASPHALTIC LTD (κατά 50%) η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια ασφαλτικού 

σκυροδέματος, η SKYRAMIX LTD (κατά 100%) η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 

προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και η Μ.Σ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ (κατά 100%) η οποία 

δραστηριοποιείται στις μεταφορές αδρανών υλικών και ασφαλτικού σκυροδέματος. Η AKTOR 

ASPHALTIC LTD κατέχει μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, η οποία βρίσκεται στο 

Μοναγρούλλι, εντός του χώρου του λατομείου ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ. Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία 

ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ είναι μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού. 

3.1.16. JOANNOU & PARASKEVAIDES LIMITED 
 

Η JOANNOU & PARASKEVAIDES LIMITED (στο εξής η «J&P») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από τις εταιρείες ANDREAS D. SAMUEL 

(INVESTMENTS) LIMITED (4%), G. PARASKEVAIDES (HOLDING) LIMITED (40%), LEONIDAS ST. 

IOANNOU (INVESTMENTS) LIMITED (28,82%), SOPHIA D. SAMUEL (INVESTMENTS) LIMITED 

(4%), SYLVIA A. CHRISTODOULOU (INVESTMENTS) LIMITED (11,18%), ΙΟΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ (10%) και ΝΤΙ. ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ (2%). 

{…} 
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{…} 

{…} 

Η J&P είναι μέλος των Συνδέσμων ΣΕΟΚ, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Σημειώνει σχετικά ότι τα μέλη του 

Συνδέσμου καλούνται σε Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, ενώ κατά διαστήματα, όποτε προκύπτει 

σημαντικό θέμα προς συζήτηση όπως π.χ. οι ανανεώσεις των συλλογικών συμβάσεων του 

κατασκευαστικού κλάδου. Σύμφωνα με την J&P οι γενικές συνελεύσεις των μελών των Συνδέσμων 

πραγματοποιούνται είτε στα ιδιόκτητα κτίρια/γραφεία τους, είτε σε ξενοδοχειακές αίθουσες. 

3.1.17. KEDRIS CONSTRUCTION LIMITED 
 

Η KEDRIS CONSTRUCTION LIMITED (στο εξής η «KEDRIS») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

στην Κύπρο. Το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται από φυσικά πρόσωπα. Οι δραστηριότητες της εν 

λόγω εταιρείας αφορούν τεχνικά και οικοδομικά έργα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Επίσης, συμμετέχει σε κοινοπραξίες με παρεμφερείς δραστηριότητες είτε σαν μέτοχος είτε ως 

συνεργάτης μακράς διάρκειας, όπως η διαχείριση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων οικοδομικών 

και τεχνικών έργων, παραγωγής αμμοχάλικων, ασφάλτου, οικοδομικών υλικών κ.ά..25  

3.1.18. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ  
 

Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ») 

είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται από φυσικά 

πρόσωπα. 

Οι δραστηριότητες της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, αφορούν 

την κατασκευή τεχνικών έργων, έργων οδοποιίας, διαχωρισμούς οικοπέδων, κατασκευή υποδομών 

και ασφαλτοστρώσεις στην Επαρχία Πάφου. Επίσης, η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ αναφέρει ότι 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος και κατέχει 

μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του χωριού 

Μαραθούντα, στην Πάφο. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Εργοληπτών 

Οικοδομικών Εργασιών Πάφου από το 1988. 

3.2. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρθηκαν αλλά δεν υπέβαλαν προ-

σφορά  

Οι εταιρείες που ακολουθούν έδειξαν να ενδιαφέρονται για τους υπό εξέταση διαγωνισμούς 

παραλαμβάνοντας τα σχετικά έγγραφα, αλλά ουδέποτε υπόβαλαν προσφορά.  

 
25 http://www.kedrisconstructions.com/gr/contents/4453.html   
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3.2.1. ATLASPANTOU CO LIMITED 

Η ATLASPANTOU CO LIMITED (στο εξής η «ATLASPANTOU») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται εξολοκλήρου από την εταιρεία 

VOROHETEV MANAGEMENT LIMITED. Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, η ATLASPANTOU είναι 

εγγεγραμμένος εργολάβος κατηγορίας Α για οικοδομικά και τεχνικά έργα και δραστηριοποιείται σε 

όλες τις επαρχίες της Κύπρου, κυρίως με οικοδομικά έργα του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, 

δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, αποκλειστικά μέσω ανεξάρτητων 

υπεργολάβων.  

Η εταιρεία αποτελεί μέλος από το 2007, του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΣΕΟΚ), του 

Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου(ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τουΕμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) και του 

Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. 

3.2.2. Α/ΦΟΙ Α & Π ΜΟΥΖΟΥΡΗ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

Η Α/ΦΟΙ Α & Π ΜΟΥΖΟΥΡΗ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «Α/ΦΟΙ Α & Π ΜΟΥΖΟΥΡΗ») 

είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται από 

φυσικά πρόσωπα.  

3.2.3. ΚΥΘΡΟΜΑΚ (ΑΣΦΑΛΤΙΝΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

Η ΚΥΘΡΟΜΑΚ (ΑΣΦΑΛΤΙΝΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «ΚΥΘΡΟΜΑΚ») είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από την K. Kythreotis Holdings 

Public Limited (99,99%) και τον Πέτρο Κ. Κυθραιώτη (0,01%). Η K. Kythreotis Holdings Public Limited 

αποτελεί δημόσια εταιρεία.  

Η ΚΥΘΡΟΜΑΚ είναι εργοληπτική εταιρεία τεχνικών έργων και κατέχει άδεια για τεχνικά έργα Β’ τάξης. 

Συγκεκριμένα, οι κύριες δραστηριότητες της ΚΥΘΡΟΜΑΚ συμπεριλαμβάνουν: 

i. Εξολοκλήρου Κατασκευές δρόμων εντός και εκτός Δημοτικών ορίων. 

ii. Προμήθεια και τοποθέτηση Ασφαλτικού Σκυροδέματος. 

iii. Διαχωρισμούς οικοπέδων. 

iv. Κατασκευές πεζοδρομίων. 

v. Τοποθέτηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

vi. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. 

Επίσης, μέχρι πρόσφατα είχε μετοχικό κεφάλαιο σε εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος με βάση την Παρεκκλησιά και δικό της συνεργείο αφαίρεσης και τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, η ΚΥΘΡΟΜΑΚ είχε 
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μέχρι πρόσφατα το 33,3% του μετοχικού κεφαλαίου της MEDCON – KYTHREOTIS – NEMESIS 

ASPHALT LIMITED (στο εξής η «ΜΚΝΑ»). Μέτοχοι στην ΜΚΝΑ εκτός από την ΚΥΘΡΟΜΑΚ, ήταν η 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και η MEDCON, ενώ υπεύθυνη δια τη διαχείριση και την καθημερινή 

λειτουργία του εργοστασίου της ΜΚΝΑ ήταν η MEDCON. Η παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος 

γινόταν από το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της ΜΚΝΑ.  

Στην τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, η ΚΥΘΡΟΜΑΚ δεν συνεργαζόταν με τις πιο πάνω 

εταιρείες εκτός από πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την ίδια, η ΚΥΘΡΟΜΑΚ ποτέ δεν 

υπέβαλε προσφορές για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος με 

άλλες εταιρείες. Σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το συνεργείο τοποθέτησης ασφαλτικού 

σκυροδέματος της ΚΥΘΡΟΜΑΚ δεν ήταν απασχολημένο, το διέθεσε προς ενοικίαση σε άλλους 

εργολάβους, για περιορισμένο χρόνο και συγκεκριμένα στις (α) ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, (β) 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ και (γ) ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ. Τη μεταφορά του ασφαλτικού 

σκυροδέματος την κάνει η ίδια η εταιρεία, είτε με δικά της φορτηγά είτε με ιδιώτες αδειούχους 

μεταφορείς. 

Η ΚΥΘΡΟΜΑΚ επίσης αναφέρει ότι η K. Kythreotis Holdings Public Ltd, της οποίας είναι 100% 

θυγατρική, έχει λατομείο και προμήθευε (όχι κατ’ αποκλειστικότητα) υλικά το εργοστάσιο της ΜΚΝΑ. 

Όπως ανέφερε η εταιρεία ΚΥΘΡΟΜΑΚ, άμμο και σκύρα προμηθευόταν και από το λατομείο της 

εταιρείας Medcon Quarries Ltd. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΚΥΘΡΟΜΑΚ αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών 

Λεμεσού από το 2007. 

3.2.4. ΚΟΚΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

Η ΚΟΚΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «ΚΟΚΙΑΣ») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο, της 

οποίας το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από φυσικά πρόσωπα. Η εταιρεία ΚΟΚΙΑΣ, σύμφωνα με την 

ίδια, δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, τεχνικά έργα, σε όλες τις επαρχίες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ διευκρινίζει ότι σε σχέση με την αγορά της παρούσας υπόθεσης 

δραστηριοποιείται μόνο στην τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος σε δρόμους και αυλάκια.  

3.2.5. TSIGARIDES ELECTRICAL CONSTRACTIONS LIMITED  
 

Η TSIGARIDES ELECTRICAL CONSTRACTIONS LIMITED (στο εξής η «TSIGARIDES») είναι 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο, της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται από 

φυσικά πρόσωπα.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η εταιρεία TSIGARIDES, στα πλαίσια της έρευνας που διεξήχθη, δήλωσε 

ότι δεν δραστηριοποιείται στον τομέα του ασφαλτικού σκυροδέματος και είναι αδύνατο να παρέχει τις 
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οποιεσδήποτε πληροφορίες. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο λόγος που κατά καιρούς λάμβανε τα σχετικά 

έγγραφα για υποβολή προσφοράς στους υπό εξέταση διαγωνισμούς, ήταν μόνο για να μελετήσουν 

αν υπάρχει κάτι σχετικό με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τις οποίες ασχολείται η εταιρεία.  

3.2.6. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Η εταιρεία ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (στο εξής η «ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ») δεν είναι 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να εξευρεθούν σχετικές πληροφορίες 

στο παρόν στάδιο.  

4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι κατά τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με τους πενήντα συνολικά υπό εξέταση διαγωνισμούς, 

διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στις κοινοπραξίες και εταιρείες, οι οποίες υπέβαλαν προσφορά, 

περιλαμβάνονταν και η κοινοπραξία CYBARCO - PANAYIDES JV και η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε..  

Η κοινοπραξία CYBARCO - PANAYIDES JV είναι εγγεγραμμένη ως συνεταιρισμός στην Κύπρο από 

τις 25/7/2013. Οι ομόρρυθμοι συνέταιροι του εν λόγω συνεταιρισμού είναι οι εταιρείες PANAYIDES 

και CYBARCO. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τις εν λόγω εταιρείες, η CYBARCO - 

PANAYIDES JV ιδρύθηκε με σκοπό την εξασφάλιση και εκτέλεση έργων αυτοκινητοδρόμων, καθώς 

και την αύξηση ικανότητας εκτέλεσης τέτοιων έργων και τη μείωση του ρίσκου.26 Οι αποφάσεις σε 

επίπεδο κοινοπραξίας λαμβάνονταν από κοινού και ομόφωνα, και το Διοικητικό της Συμβούλιο 

αποτελείτο από ένα αντιπρόσωπο του κάθε συνέταιρου, ενώ επισημαίνεται ότι η κοινοπραξία δεν 

χρησιμοποιεί κοινές εγκαταστάσεις της CYBARCO ή της PANAYIDES. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. αποτελεί αλλοδαπή εταιρεία, η 

οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας27, η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

αποτελεί μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και είναι μία εταιρεία με διεθνή παρουσία σε ποικίλους τομείς 

όπως η κατασκευή έργων υποδομής, κτηριακών και βιομηχανικών έργων, τα φωτοβολταϊκά, η 

διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων και η διαχείριση έργου.  

Τέλος, η Επιτροπή επισημάνει ότι, κατά τη συλλογή στοιχείων διαφάνηκε ότι ακόμα έντεκα συνολικά 

εταιρείες είχαν παραλάβει έγγραφα αλλά δεν υπέβαλαν τελικά προσφορά σε κανένα από τους υπό 

εξέταση διαγωνισμούς, ήτοι, (1) A.N.C WATERPROOFING INDUSTRIES LTD, (2) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ.Π.Θ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΤΔ, (3) N.M. MENICOS ENTERPRISES LTD, (4) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 

ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ, (5) PARPARESHIS NIKOLAS CON. LTD, (6) ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ, (7) ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε, (8) CHARIS K. IOANNOU AND SON CONSTRUCTION LTD, 

 
26 Σημειώνεται γενικότερα ότι οι εταιρείες υπό μορφή συνεταιρισμού υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο δημόσιων 
διαγωνισμών. 
27 http://el.aktor.gr/h_aktor_en_syntomia/    
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(9) S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD, (10) MAKAZA CONSTRUCTION LTD, (11) A.P. 

CHRISTOFI BROS CONSTRUCTIONS LTD, αλλά ούτε εμπλέκονται σε κοινοπραξίες που υπέβαλαν 

προσφορές. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί που αφορούν την παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα 

και οι οποίοι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια, αφορούν όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας 

για την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων ή/και κυκλικών κόμβων με αριθμό 

διαγωνισμού από PS/C/522 μέχρι PS/C/730.  

Επισημαίνεται ότι οι αυτοκινητόδρομοι που αποτελούν τους βασικούς άξονες του νησιού και στους 

οποίους εκτελέστηκαν έργα περιοδικής συντήρησης την υπό αναφορά περίοδο είναι οι ακόλουθοι: 

 Α1: Λευκωσία-Λεμεσός 

 Α2: Λευκωσία-Λάρνακα 

 Α3: Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Αγία Νάπα 

 Α 5: Λάρνακα – Λεμεσός 

 Α 6: Λεμεσός – Πάφος 

 Α 9: Λευκωσία – Αστρομερίτης 

Έργα εκτελέστηκαν επίσης σε δρόμους που ανήκουν εντός των Δημοτικών ορίων όλων των 

Επαρχιών της Κύπρου και που αποτελούν μέρος οδικού δικτύου ή κυρίων αστικών λεωφόρων. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς είχαν εργοληπτικές εταιρείες 

Τάξης Α’, Β’ και Γ’ ανάλογα με τις πρόνοιες των εγγράφων του κάθε διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα 

όσα καταγράφονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ελέγχου Εργοληπτών28, βάσει σχετικής 

Νομοθεσίας (Ν.29(1)/2001), υπάρχουν δύο κατηγορίες εργοληπτών, οικοδομικών και τεχνικών 

έργων. Κάθε κατηγορία έχει πέντε Τάξεις, από την Α’ μέχρι την Ε’ Τάξη. Η κατάταξη του κάθε 

εργολήπτη βασίζεται στα ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα του αιτητή (ή Τεχνικού Διευθυντή στις 

περιπτώσεις εταιρειών), την τρέχουσα αξία του μηχανικού εξοπλισμού του και τα ακαδημαϊκά 

προσόντα και πείρα του Τεχνικού Προσωπικού που εργοδοτεί. Όλοι οι εργολήπτες πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο και επιτρέπεται μόνο να αναλάβουν και να εκτελέσουν έργα τα οποία 

 
28 http://www.contractorscouncil.org.cy/site-menu-62-gr.php  
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εμπίπτουν στην κατηγορία και τάξη τους, νοουμένου ότι κατέχουν ανανεωμένη ετήσια άδεια της Τάξης 

του έργου. 

(Α) ΕΤΟΣ 2007 

Κατά το έτος 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά οκτώ διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/522 και PS/C/523 

αφορούσαν την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α1 (Λευκωσίας-Λεμεσού-Λευκωσίας) 

και Α3 (Λάρνακα-Παραλίμνι-Λάρνακα) αντίστοιχα. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/521, PS/C/534, 

PS/C/525, PS/C/532, PS/C/533 και PS/C/535 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων στην 

Επαρχία Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου αντίστοιχα.  

Επίσης, σημειώνεται ότι από τους οκτώ διαγωνισμούς, δύο κατακυρώθηκαν στη ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, δύο στην IACOVOU, δύο στην CYBARCO - IACOVOU JV, ένας στην MEDCON και 

ένας στην CYBARCO.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/522 / Αρ.129 
 

Στις 30/03/2007, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/522 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α1, εκτιμημένου ύψους Κ£730.599. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 24/4/2007, ενώ στις 18/4/2007 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, IACOVOU, CYBARCO και 

MEDCON. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ με προσφορά κατά 8,68% 

πιο ψηλή από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές των CYBARCO, IACOVOU και 

MEDCON ήταν κατά 11.18%, 10.46% και 14.97% αντίστοιχα πιο ψηλές από την εκτιμημένη αξία του 

έργου. 

 
29 Η Επιτροπή σημειώνει ότι για σκοπούς εύκολης αναφοράς στους διαγωνισμούς για τους οποίους γίνεται αναφορά στην 
οικονομετρική ανάλυση, έχει δοθεί η ίδια αρίθμηση και στους διαγωνισμούς, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο παρόν σημείο, 
με την αρίθμηση που έχει δοθεί σε κάθε διαγωνισμό στην εν λόγω οικονομετρική ανάλυση.  
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης (στο εξής η «Ε.Α.») διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και εισηγήσεις όσον 

αφορά το διαγωνισμό PS/C/522: 

(α) Η Ε.Α. παρατήρησε ότι παρά το ότι έχουν λάβει έγγραφα προσφορών επτά προσφοροδότες, 

υπέβαλαν προσφορά μόνο τέσσερεις προσφοροδότες και ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ικανοποιητικός 

αριθμός υποβληθέντων προσφορών. 

(β) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά Κ£63.401 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 8,68% ψηλότερη. 

(γ) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£13.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, δηλαδή 1,64% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU 

ήταν επίσης κατά Κ£76.401 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 10,46% ψηλότερη. 

(δ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στη 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ για το ποσό των Κ£794.000 συν Φ.Π.Α. 

ii. Διαγωνισμός PS/C/523 / Αρ.2 
 

Στις 30/03/2007, την ίδια ημέρα με το Διαγωνισμό αρ. 1,προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό 

PS/C/523 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του 

Αυτοκινητόδρομου Α3, εκτιμημένου ύψους Κ£1.542.657. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 

ήταν η 24/4/2007, ενώ στις 19/4/2007 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και 

τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO - IACOVOU 

JV, MEDCON και ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO - 

IACOVOU JV, με προσφορά κατά 7.41% πιο ψηλή από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες 
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προσφορές από τη ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και τη MEDCON, ήταν με κατά 12,73% και 12,14% 

αντίστοιχα πιο ψηλές από την εκτιμημένη αξία του έργου. 

  

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό PS/C/523: 

(α) Η Ε.Α. παρατήρησε ότι παρά το ότι έχουν λάβει έγγραφα προσφορών έξι προσφοροδότες, 

υπέβαλαν προσφορά μόνο τρεις προσφοροδότες και ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ικανοποιητικός 

αριθμός υποβληθέντων προσφορών. 

(β) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO - IACOVOU JV ήταν κατά Κ£114.343 ψηλότερη 

από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7.41% ψηλότερη. 

(γ) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON ήταν κατά Κ£73.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της CYBARCO - IACOVOU JV, δηλαδή 4.41% ψηλότερη. Η προσφορά της MEDCON 

ήταν επίσης κατά Κ£187.343 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 12.14% ψηλότερη. 

(δ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στη 

CYBARCO - IACOVOU JV για το ποσό των Κ£1.657.000 συν Φ.Π.Α. 

iii. Διαγωνισμός PS/C/521 / Αρ.3 
 

Στις 27/04/2007 προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/521 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας, 

εκτιμημένου ποσού ύψους Κ£821.434. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 25/5/2007, 

ενώ στις 9/5/2007 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες IACOVOU, ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, MEDCON, CYBARCO και CHAPO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η IACOVOU με 

προσφορά κατά 8,71% πιο ψηλή από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι προσφορές των υπολοίπων 
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εταιρειών ήταν, της CYBARCO κατά 11.75%, της MEDCON κατά 11.03%, της ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ κατά 9.44% και της CHAPO κατά 13.10% πιο ψηλές από την εκτιμημένη αξία του 

έργου. 

Οι εταιρείες FAP και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε σχετικές εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/521: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£71.566 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 8.71% ψηλότερη. 

(γ) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά Κ£6.000 

ψηλότερη από την προσφορά της IACOVOU, δηλαδή 0.67% ψηλότερη. Η προσφορά της ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν επίσης κατά Κ£77.566 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 

9.44% ψηλότερη. 

(δ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στη 

IACOVOU για το ποσό των Κ£893.000 συν Φ.Π.Α. 
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iv. Διαγωνισμός PS/C/534 / Αρ.4 

 

Στις 18/05/2007, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/534 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην Επαρχία Λάρνακας, εκτιμημένου ύψους 

Κ£1.113.195. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 15/6/2007, ενώ στις 30/5/2007 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, IACOVOU, CYBARCO, 

MEDCON και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ με προσφορά κατά 

7.62% πιο ψηλή από την εκτιμημένη αξία του έργου. Παράλληλα, οι άλλες υποβληθείσες προσφορές 

έγιναν από την IACOVOU κατά 8.96%, τη CYBARCO κατά 11.11%, τη MEDCON κατά 11.39% και τη 

FAP κατά 16.33%, πιο ψηλές από την εκτιμημένη αξία του έργου. 

Οι εταιρείες CHAPO, KEDRIS και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού 

αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Σημειώνεται ότι η Ε.Α. θεώρησε άκυρες από τις υποβληθείσες προσφορές για το διαγωνισμό 

PS/C/534, τις προσφορές της MEDCON και FAP. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Α., η εταιρεία MEDCON επισύναψε στην προσφορά της 

τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται στους όρους του διαγωνισμού μη βιβλιοδετημένα, για αυτό και 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.5(6) του Τόμου Α θα έπρεπε να είχε μονογράψει έκαστη τέτοια 

επισυναπτόμενη σελίδα, πράγμα το οποίο παρέλειψε να κάνει και ως εκ τούτου η προσφορά της 

θεωρήθηκε άκυρη από την Ε.Α..   
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Επίσης, η εταιρεία FAP επισύναψε στην προσφορά της τα απαραίτητα ζητούμενα στοιχεία πλην των 

αποδεικτικών στοιχείων σύστασης της εταιρείας της όπως προνοούν οι όροι του Διαγωνισμού 

(υποπαράγραφος 4.6.1.ε.(i), Τόμος Α) και ως εκ τούτου, η προσφορά της θεωρήθηκε άκυρη από την 

Ε.Α..   

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/534: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά Κ£84.804 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7.62% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£15.001 ψηλότερη από την 

προσφορά της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, δηλαδή 1.25% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU 

ήταν επίσης κατά Κ£99.805 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 8.96% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στη 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ για το ποσό των Κ£1.197.999 συν Φ.Π.Α. 

v. Διαγωνισμός PS/C/532 / Αρ. 5 
 

Την 1/06/2007, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/532 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην επαρχία Λεμεσού, εκτιμημένου ύψους 

Κ£1.067.080. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 29/6/2007, ενώ στις 14/6/2007 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες MEDCON, IACOVOU, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, 

CYBARCO, FAP και G.C.C.. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON με προσφορά κατά 8.67% 

πιο ψηλή από την εκτίμηση του μηχανικού. Οι προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν από τις εταιρείες 

CYBARCO, IACOVOU, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, G.C.C. και FAP ήταν με κατά 11.38%, 10.29%, 

10.30%, 12.42% και 12.03%, αντίστοιχα, ψηλότερες από την εκτίμηση του μηχανικού. 

Οι CHAPO, KEDRIS και ΚΥΘΡΟΜΑΚ παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά 

δεν υπέβαλαν προσφορά. 
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Σημειώνεται ότι η Ε.Α. θεώρησε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές για το διαγωνισμό 

PS/C/532, την προσφορά της FAP, εφόσον σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση της Ε.Α., 

(α) δεν είχε επισυνάψει στην προσφορά της επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής της όπως 

προνοεί το άρθρο 4.6.1ε(i) των όρων του διαγωνισμού και (β) δεν είχε μονογραμμένη την πρώτη 

σελίδα του Τόμου Α (Πρωτότυπου) όπως προνοεί το άρθρο 4.5(6) των όρων του διαγωνισμού. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ήταν η δεύτερη φορά που η εταιρεία FAP δεν είχε επισυνάψει στην προσφορά της 

επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής της όπως προνοεί το άρθρο 4.6.1ε(i) των όρων του 

διαγωνισμού, με αποτέλεσμα η προσφορά της να θεωρηθεί άκυρη. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε σχετικές εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/532: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON ήταν κατά Κ£92.526,40 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 8.67% ψηλότερη.  

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£17.293,60 ψηλότερη από την 

προσφορά της MEDCON, δηλαδή 1.49% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν επίσης κατά 

Κ£109.820 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 10,29% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON για το ποσό των Κ£1.159.606,40 συν Φ.Π.Α. 

vi. Διαγωνισμός PS/C/533 / Αρ. 6  
 

Στις 15/06/2007, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/533 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην επαρχία Πάφου, εκτιμημένου ύψους 
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Κ£917.435. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 13/7/2007, ενώ στις 28/06/2007 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες CYBARCO, IACOVOU, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, 

MEDCON, G.C.C. και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO με προσφορά κατά 8.87% 

πιο ψηλή από την εκτίμηση του μηχανικού. Οι προσφορές των άλλων εταιρειών ήταν, της IACOVOU 

κατά 10,74%, της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ κατά 10.85%, της MEDCON κατά 11.18%, της FAP κατά 

14% και της G.C.C. κατά 12.54%, ψηλότερες από την εκτίμηση του μηχανικού. 

Οι CHAPO, ΚΥΘΡΟΜΑΚ, KEDRIS και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ παρέλαβαν αντίγραφα των 

εγγράφων, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά.  

 

Σημειώνεται ότι η Ε.Α. θεώρησε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές, την προσφορά της FAP, 

εφόσον (α) δεν είχε επισυνάψει στην προσφορά της επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής της, 

όπως προνοεί το άρθρο 4.6.1ε(i) των όρων του διαγωνισμού και (β) δεν είχε μονογραμμένη την 

πρώτη σελίδα του Τόμου Α (Πρωτότυπου) όπως προνοεί το άρθρο 4.5(6) των όρων του διαγωνισμού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η τρίτη συναπτή φορά που η εταιρεία FAP δεν είχε επισυνάψει στην 

προσφορά της επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής της και η δεύτερη που δεν είχε μόνογράψει 

την πρώτη σελίδα του Τόμου Α, με αποτέλεσμα η προσφορά της να θεωρηθεί άκυρη. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε σχετικές εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/533: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά Κ£81.365 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 8.87% ψηλότερη.  

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£17.200 ψηλότερη από την 

προσφορά της CYBARCO, δηλαδή 1.72% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν, επίσης, κατά 

Κ£98.565 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 10,74% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO για το ποσό των Κ£998.800 συν Φ.Π.Α. 

vii. Διαγωνισμός PS/C/535 / Αρ. 7 
 

Στις 15/06/2007, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/535 αναφορικά με την περιοδική 

συντήρηση δρόμων στην επαρχία Αμμοχώστου, εκτιμημένου ύψους Κ£582.334. Η ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών ήταν η 13/7/2007, ενώ στις 25/06/2007 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο 

εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές 

οι CYBARCO - IACOVOU JV, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, MEDCON και FAP. Επιτυχών 

προσφοροδότης ήταν η CYBARCO - IACOVOU JV με προσφορά κατά 14.11% πιο ψηλή από την 

εκτίμηση του έργου. Οι εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, MEDCON και FAP υπέβαλαν 

προσφορές οι οποίες ήταν κατά 14.88%, 17.27% και 17.84% αντίστοιχα ψηλότερες από την εκτίμηση 

του έργου. 

Οι CHAPO, KEDRIS και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά.  
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Σημειώνεται ότι η Ε.Α. θεώρησε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές, την προσφορά της FAP, 

εφόσον είχε επισυνάψει στην προσφορά της τα απαραίτητα ζητούμενα στοιχεία πλην των 

αποδεικτικών στοιχείων σύστασής της όπως προνοούν οι όροι του διαγωνισμού (υποπαράγραφος 

4.6.1ε(i), Τόμος Α), όπως επίσης δεν είχε μονογράψει την πρώτη σελίδα και τα επισυναπτόμενα 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.5(6) του Τόμου Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η τέταρτη συναπτή 

φορά που η εταιρεία FAP δεν είχε επισυνάψει στην προσφορά της επίσημα αποδεικτικά στοιχεία 

σύστασής της και η τρίτη που δεν είχε μόνογράψει την πρώτη σελίδα του Τόμου Α, με αποτέλεσμα η 

προσφορά της να θεωρηθεί άκυρη. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε σχετικές εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/535: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO - IACOVOU JV ήταν κατά Κ£82.166 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 14.11% ψηλότερη. Η διαφορά αυτή οφείλεται, αφενός μεν στο 

γεγονός ότι στην εκτίμηση του μηχανικού δεν έγινε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμών μονάδας, 

παρότι υπήρχαν κάποιες αυξήσεις όπως αναφέρεται και στο δελτίο παραδοχών εκτίμησης δαπάνης 

κατασκευής, και αφετέρου οι τιμές γενικά όλων των προσφοροδοτών δεν είναι χαμηλές. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά Κ£4.500 

ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO - IACOVOU JV, δηλαδή 0,68% ψηλότερη. Η προσφορά 

της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν επίσης κατά Κ£86.666 ψηλότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, δηλαδή 14.88% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO - IACOVOU JV για το ποσό των Κ£664.500 συν Φ.Π.Α. 
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viii. Διαγωνισμός PS/C/525 / Αρ.8 
 

Στις 22/6/2007, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/525 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην επαρχία Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους 

Κ£841.825. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες IACOVOU, ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, CYBARCO, MEDCON και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η IACOVOU με 

προσφορά κατά 18.31% πιο ψηλή από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι προσφορές των υπόλοιπων 

εταιρειών ήταν της CYBARCO κατά 21.45%, της MEDCON κατά 23.66%, της ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ κατά 20.93% και της FAP κατά 27.13% ψηλότερες από την εκτιμημένη αξία του 

έργου. 

Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, από όλες τις υποβληθείσες προσφορές για το διαγωνισμό 

PS/C/525, η προσφορά της FAP έκρινε ότι δεν ανταποκρινόταν στους όρους του Διαγωνισμού, για 5η  

συνεχόμενη φορά.   

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα και προέβη σε σχετικές εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/525: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£154.175 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 18.31% ψηλότερη. Η διαφορά αυτή οφείλεται αφενός μεν στο γεγονός ότι στην 

εκτίμηση του μηχανικού δεν έγινε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμών μονάδας, παρότι υπήρχαν 

κάποιες αυξήσεις όπως αναφέρεται και στο δελτίο παραδοχών εκτίμησης δαπάνης κατασκευής και 

αφετέρου οι τιμές γενικά όλων των προσφοροδοτών δεν είναι χαμηλές. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά Κ£22.000 

ψηλότερη από την προσφορά της IACOVOU, δηλαδή 2.21% ψηλότερη. Η προσφορά της ΝΕΜΕΣΙΣ 
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ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν επίσης κατά Κ£176.175 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 

20.93% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

IACOVOU για το ποσό των Κ£996.000 συν Φ.Π.Α. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι εν λόγω διαγωνισμός αρχικά ακυρώθηκε από την αναθέτουσα Αρχή και 

αποστάληκαν επί τούτου ενημερωτικές επιστολές ημερομηνίες 10/9/2007 και ακολούθως, το 

Συμβούλιο Προσφορών κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 3/4/2008, επανεξέτασε το θέμα και 

αποφάσισε να υιοθετήσει την αρχική εισήγηση της Ε.Α. κατακυρώνοντας την προσφορά στην εταιρεία  

IACOVOU για το ποσό των Κ£996.000 συν Φ.Π.Α. 

Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2007. 

Κατά το 2007 ανατέθηκαν έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 

Ημερ.                   Εταιρεία                  Απόκλιση30              Ποσό 

30.03.07      Nεμεσις Εργοληπτική            8.68%             €1.356.630 

30.03.07      Cybarco Iacovou JV              7.41%            €2.831.153 

27.04.07      Iacovou                                8.71%             €1.525.781  

18.05.07      Nεμεσις Εργοληπτική             7.62%             €2.046.903  

2007            Iacovou                               18.31%            €1.701.767 

1.06.07        Medcon                                8.67%            €1.981.305 

15.06.07      Cybarco                                8.87%            €1.706.551 

15.06.07      Cybarco Iacovou JV             14.11%           €1.135.366 

Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί στις τέσσερις εταιρείες κατά το υπό αναφορά έτος, 

είχαν ως ακολούθως31: 

Cybarco: €1.706.551 + (€2.831.153/2) + (€1.135.366/2) = €3,689,811 

Iacovou: €1.525.781+ €1.701.767 + (€2.831.153/2) + (€1.135.366/2) =€5.210.808 

Nεμεσις Εργοληπτική: €1.356.630+€2.046.903 =€3.403.533  

Medcon: €1.981.305 

Οι εν λόγω προσφορές ήταν ψηλότερες κατά 7.62 - 18.31% από την εκτίμηση του μηχανικού. Οι 

Chapo και FAP δεν ανέλαβαν κανένα έργο την εν λόγω περίοδο καθότι η μέν πρώτη υπέβαλε μόνο 

μια προσφορά που ήταν ψηλότερη, ενώ η δεύτερη υπέβαλε ακριβότερες προσφορές σε σχέση με τις 

 
30 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
31 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. Επίσης, 
σημειώνεται ότι ο Διαγωνισμός PS/C/525 ενώ αρχικά ακυρώθηκε εν τέλει το Συμβούλιο Προσφορών κατά τη συνεδρία του 
ημερομηνίας 3/4/2008, επανεξέτασε το θέμα και αποφάσισε να υιοθετήσει την αρχική εισήγηση της Ε.Α. 
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άλλες εταιρείες και ολες οι προσφορές της κηρύχθηκαν άκυρες καθότι επανέλλειμένα δεν επισύναπτε 

με την προσφορά της επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής της και/ή δεν μονόγραφε την πρώτη 

σελίδα του Τόμου Α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία FAP με την ανάθεση του διαγωνισμό στον 

επιτυχόντα προσφοριοδότη ενημερωνόταν για αυτές της τις παραλήψεις και παρόλαυτα αυτές 

συνέχιζε να παραλείπε να αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις 15.06.07, σε δύο διαγωνισμούς που είχαν προκηρυχθεί 

ταυτόχρονα, η CYBARCO στο μεν πρώτο (Διαγωνισμός αρ. 6) υπέβαλε από μόνη της προσφοράπου 

ήταν 8.87% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία και κέρδισε, ενώ στο δε δεύτερο υπέβαλε προσφορά 

ως κοινοπραξία με την IACOVOU η οποία ήταν κατά 14.11% πιο ψηλή και πάλι κέρδισαν. Το 

αξιοσημείωτο σε σχέση τόσο με τις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν όσο και σε σχέση με τις 

προσφορές που υποβλήθηκαν είναι αφενός το γεγονός οτι ο δεύτερος διαγωνισμός ήταν μικρότερης 

αξίας από τον πρώτο οπόταν θα αναμενόταν ότι μπορούσε να υποβάλει προσφορά από μόνη της και 

αφετέρου ότι θα αναμενόταν ότι η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας να είναι πιο κοντά στην 

εκτιμώμενη αξία (έχοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας το ρίσκο για τις εταιρείες 

μειώνεται) και αντί αυτού η οικονομική προσφορά ήταν υψηλότερη.  

(Β) ΕΤΟΣ 2008 

Κατά το έτος 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά οκτώ διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/524, PS/C/569, 

PS/C/570, PS/C/589, PS/C/590 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α5 

(Κοφίνου-Λάρνακα), Α1 (Λευκωσίας-Λεμεσού-Λευκωσίας), Α1 (Λευκωσίας-Λεμεσού-Λευκωσίας) & 

Α6 (Πάφος-Λεμεσός), επίσης Α1 & Α6 και Α3 (Λάρνακα-Παραλίμνι-Λάρνακα) αντίστοιχα. Οι 

διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/572 και PS/C/568 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων στην 

επαρχία Πάφου και επαρχία Λευκωσίας αντίστοιχα. Ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/573 αφορούσε 

την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων Λάρνακας. 

Επίσης, σημειώνεται ότι από τους οκτώ διαγωνισμούς, τρεις κατακυρώθηκαν στην IACOVOU, ένας 

στη MEDCON – NEMESIS J.V, ένας στην ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ένας στην CYBARCO, ένας 

στην MEDCON και ένας στην NEMESIS ASPHALT.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/524 / Αρ. 9 

Στις 28/03/2008, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/524 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α5, εκτιμημένου ύψους €901.460,77. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 9/5/2008, ενώ στις 08/4/2008 πραγματοποίηθηκε 

επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν 
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προσφορές οι εταιρείες CYBARCO, IACOVOU, MEDCON και NEMESIS ASPHALT. Επιτυχών 

προσφοροδότης ήταν η εταιρεία CYBARCO με προσφορά κατά 9.60% πιο ψηλή από την εκτίμηση 

του έργου. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες IACOVOU, NEMESIS ASPHALT και 

MEDCON ήταν κατά 13.93%, 18.59% και 15.92%, αντίστοιχα πιο ψηλές από την εκτίμηση. 

Οι CHAPO και G.C.C. Ltd παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν 

προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/524: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά Κ£86.539,23 ψηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 9.6% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£39.000 ψηλότερη από 

την προσφορά της CYBARCO, δηλαδή 3.95% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν επίσης 

κατά Κ£125.539,23 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 13.93% ψηλότερη.  

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO για το ποσό των Κ£998.000 συν Φ.Π.Α. 

ii. Διαγωνισμός PS/C/569 / Αρ. 10 
 

Στις 28/03/2008, προκηρύχθηκε επίσης ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/569 από το Τμήμα Δημοσιών 

Έργων αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α1, εκτιμημένου ύψους 

€2.411.140,25. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 9/5/2008, ενώ στις 15/4/2008 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 
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διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON, CYBARCO, IACOVOU και ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ. Επιτυχών προσφορoδότης ήταν η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ με προσφορά κατά 

7% πιο ψηλή από την εκτίμηση του έργου. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες 

CYBARCO, MEDCON και IACOVOU ήταν κατά 8.62%, 9.91% και 8.33%, αντίστοιχα πιο ψηλές από 

την εκτίμηση του έργου. 

Οι CHAPO και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν 

προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/569: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά Κ£168.858,75 ψηλότερη 

από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£32.001 ψηλότερη από την 

προσφορά της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, δηλαδή 1.24% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU 

ήταν επίσης κατά Κ£200.859,75 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 8.33% 

ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ για το ποσό των Κ£2.579.999 συν Φ.Π.Α. 
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iii. Διαγωνισμός PS/C/570 / Αρ. 11 

Στις 4/04/2008, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/570 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α1 και Α6, εκτιμημένου ύψους 

€1.605.446,30. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 9/5/2008, ενώ στις 18/4/2008 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι IACOVOU, NEMESIS ASPHALT, CYBARCO και MEDCON. 

Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η IACOVOU με προσφορά κατά 11.87% ψηλότερη από την εκτίμηση 

του έργου. Οι προσφορές που υπέβαλαν οι CYBARCO, MEDCON και NEMESIS ASPHALT ήταν 

κατά 13.96%, 14.61% και 12.06% αντίστοιχα, υψηλότερες από την εκτίμηση του έργου. 

Οι CHAPO και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν 

προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/570: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£190.553,70 ψηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 11.87% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά Κ£3.000 

ψηλότερη από την προσφορά της IACOVOU, δηλαδή 0.17% ψηλότερη. Η προσφορά της NEMESIS 

ASPHALT ήταν επίσης κατά Κ£193.553,70 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 

12.06% ψηλότερη. 
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(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

IACOVOU για το ποσό των Κ£1.796.000 συν Φ.Π.Α. 

iv. Διαγωνισμός PS/C/573 / Αρ. 12 
 

Στις 18/04/2008, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/573, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων της Επαρχίας 

Λάρνακας, εκτιμημένου ύψους €267.508,54. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 

23/5/2008, ενώ στις 13/5/2008 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες CYBARCO, 

MEDCON, NEMESIS ASPHALT και IACOVOU. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η IACOVOU με 

προσφορά κατά 9.9% πιο ψηλή από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές που υποβλήθηκαν 

ήταν, της CYBARCO κατά 16.32%, της NEMESIS ASPHALT κατά 11.77% και της MEDCON κατά 

14.02% πιο ψηλές από την εκτίμηση του έργου. 

Οι CHAPO, KEDRIS και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/573: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£26.491,46 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 9.90% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά Κ£5.000 ψηλότερη 

από την προσφορά της IACOVOU, δηλαδή 1.7% ψηλότερη. Η προσφορά της NEMESIS ASPHALT 
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ήταν επίσης κατά Κ£31.491,46 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 11.77% 

ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

IACOVOU για το ποσό των Κ£294.000 συν Φ.Π.Α. 

v. Διαγωνισμός PS/C/572 / Αρ. 13 

Στις 18/04/2008, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/572 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων της Επαρχίας Πάφου, 

εκτιμημένου ύψους €1.250.614,37. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 23/5/2008, 

ενώ στις 15/5/2008 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις.. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO, IACOVOU, MEDCON, NEMESIS 

ASPHALT και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON με 

προσφορά κατά 9.54% πιο ψηλή από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν, της 

CYBARCO κατά 13.69%, της IACOVOU κατά 10.59%, της NEMESIS ASPHALT κατά 11.86% και της 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ κατά 16.87%  πιο ψηλές από την εκτίμηση του έργου. 

Οι CHAPO, KEDRIS και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/572: 
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(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON ήταν κατά Κ£119.285,83 ψηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 9.54% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά Κ£13.099,80 ψηλότερη 

από την προσφορά της MEDCON, δηλαδή 0.96% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν επίσης 

κατά Κ£132.385,63 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 10.59% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON για το ποσό των Κ£1.369.900,20 συν Φ.Π.Α. 

vi. Διαγωνισμός PS/C/568 / Αρ. 14 
 

Στις 23/05/2008, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/568 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην επαρχία Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους 

€1.448.368,55. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 20/6/2008, ενώ στις 10/6/2008 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες NEMESIS ASPHALT, CYBARCO, IACOVOU και 

MEDCON. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η NEMESIS ASPHALT με προσφορά κατά 6.26% πιο 

ψηλή από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO κατά 7.84%, της 

MEDCON κατά 9.43% και της IACOVOU κατά 8.40% πιο ψηλές από την εκτίμηση του έργου. 

Οι CHAPO και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν υπέβαλαν 

προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/568: 
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(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά Κ£90.631,45 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 6.26% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά Κ£22.873 ψηλότερη από την 

προσφορά της NEMESIS ASPHALT, δηλαδή 1.49% ψηλότερη. Η προσφορά της CYBARCO ήταν 

επίσης κατά Κ£113.504,45 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7.84% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

NEMESIS ASPHALT για το ποσό των Κ£1.539.000 συν Φ.Π.Α. 

vii. Διαγωνισμός PS/C/589 / Αρ. 15 
 

Στις 12/12/2008, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/589 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α1 και Α6, εκτιμημένου ύψους 

€2.347.121. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 16/1/2009, ενώ στις 7/1/2009 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON – NEMESIS J.V, IACOVOU, CYBARCO και KEDRIS. 

Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON – NEMESIS J.V με προσφορά κατά 6.04% πιο ψηλή 

από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO κατά 9.26%, της IACOVOU 

κατά 7.24% και της KEDRIS κατά 14.70%, πιο ψηλές από την εκτίμηση του έργου. 

Οι CHAPO, LOIZOS, FAP, ΑTLASPANTOU και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του 

διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/589: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON – NEMESIS J.V ήταν κατά €141.879 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 6.04% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €28.000 ψηλότερη από 

την προσφορά της MEDCON – NEMESIS J.V, δηλαδή 1.11% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU 

ήταν επίσης κατά €169.879 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7.24% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON – NEMESIS J.V για το ποσό των €2.489.000 συν Φ.Π.Α.. 

viii. Διαγωνισμός PS/C/590 / Αρ. 16 
 

Στις 19/12/2008, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/590 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α3, εκτιμημένου ύψους €2.690.115. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 23/1/2009, ενώ στις 12/1/2009 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι IACOVOU, CYBARCO,  MEDCON – NEMESIS J.V, FAP και 

KEDRIS. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η IACOVOU με προσφορά κατά 3.86% πιο ψηλή από την 
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εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO κατά 5.14%, της MEDCON – 

NEMESIS J.V κατά 6.05%, της FAP κατά 9% και της KEDRIS κατά 10.17% πιο ψηλές από την 

εκτίμηση του έργου. 

Η CHAPO, LOIZOS IORDANOU και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, 

αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά.  

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/590: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €103.885 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 3.86% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά €34.500,00 ψηλότερη από την 

προσφορά της IACOVOU, δηλαδή 1.23% ψηλότερη. Η προσφορά της CYBARCO ήταν επίσης κατά 

€138.385 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 5.14% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

IACOVOU για το ποσό των €2.794.000 συν Φ.Π.Α. 
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Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2008. 

Κατά το 2008 ανατέθηκαν έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 

Ημερ.               Εταιρεία              Απόκλιση32                Ποσό 

28.03.08         Cybarco                         9.60%                   €988.000 

28.03.08          Nεμεσις Εργοληπτική        7%                     €2.579.999 

4.04.08           Iacovou                         11.87%                  €1.796.000 

18.04.08         Iacovou                           9.9%                    €294.000 

18.04.08         Medcon                           9.54%                  €1.369.900 

23.05.08         Nemesis Asphalt              6.26%                  €1.539.000 

12.12.08         Medcon Nemesis JV        6.04%                  €2.489.000 

19.12.08          Iacovou                          3.86%                  €2.794.000 

Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί στις τέσσερις εταιρείες κατά το υπό αναφορά έτος, 

είχαν ως ακολούθως33: 

Nemesis: Nεμεσις Εργοληπτική €2.579.999 + (€2.489.000/2) = €3.824.499 + Nemesis Asphalt: 

€1.539.000 = €5.363,499 

Iacovou: €1.796.000 + €294.000+€2.794.000 = €4.884.000 

Medcon: €1.369.900 + (€2.489.000/2) = €2.614.400  

Cybarco: €988.000 

Οι εν λόγω προσφορές ήταν ψηλότερες κατά 3.86 -11.87% από την εκτίμηση του μηχανικού.   

Σημειώνεται ότι στην Cybarco ανατέθηκε μόνο ένα έργο, ενώ πάντοτε υπέβαλλε προσφορές. Επίσης, 

η Chapo πάντοτε ενδιαφερόταν αλλά δεν υπέβαλε ούτε μια προσφορά και η δε FAP υπέβαλε μόνο 

μια προσφορά και ενδιαφέρθηκε μόνο μια άλλη φορά. 

Σημαντικό είναι ότι την ίδια μέρα 28/03/2008, η Nemesis υπέβαλε 2 προσφορές η μια κατά 18.59% 

πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία (Διαγωνισμός αρ. 9) και η άλλη κατά 7% από την εκτιμώμενη αξία 

(Διαγωνισμός αρ. 10). Κέρδισε το δεύτερο Διαγωνισμό ο οποίος ήταν και μεγαλύτερης αξίας. Επίσης, 

στις 18/04/2008 στους δύο διαγωνισμούς που είχαν προκηρυχθεί, η Medcon υπέβαλε 2 προσφορές 

η μια κατά 14.02% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία (Διαγωνισμός αρ. 12) και η άλλη κατά 9.54% 

από την εκτιμώμενη αξία (Διαγωνισμός αρ. 13) τον οποίο και κέρδισε. Ο δεύτερος διαγωνισμός 

αφορούσε μεγαλύτερο έργο. 

 
32 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
33 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. 
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(Γ) ΕΤΟΣ 2009 

Κατά το έτος 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά οκτώ διαγωνισμοί. Ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/588 αφορούσε την 

περιοδική συντήρηση των αυτοκινητόδρομων Α1 (Λευκωσίας-Λεμεσού-Λευκωσίας), Α2 (Λάρνακα-

Λευκωσία-Λάρνακα) & Α9 (Λευκωσία-Κοκκινοτριμιθιά-Δένεια). Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/593 

και PS/C/595 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων Λευκωσίας και 

Λεμεσού αντίστοιχα. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/592, PS/C/596, PS/C/594, PS/C/597 και 

PS/C/598 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων επαρχίας Λευκωσίας, Πάφου, Λεμεσού, 

Λάρνακας και Αμμοχώστου αντίστοιχα. 

Επίσης σημειώνεται ότι από τους οκτώ διαγωνισμούς, ένας κατακυρώθηκε στην CYBARCO, ένας 

στην NEMESIS ASPHALT, ένας στην MEDCON, ένας στην CHAPO – PANAYIDES J.V., ένας στην 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ένας στην CYBARCO - IACOVOU JV, ένας στην FAP και ένας στην 

LOIZOS IORDANOU. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/588 / Αρ. 17 
 

Στις 9/01/2009, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/588 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση των Αυτοκινητόδρομων Α1, Α2 και Α9, εκτιμημένου ύψους 

€2.527.796. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 6/2/2009, ενώ στις 20/1/2009 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO, IACOVOU, KEDRIS, MEDCON – NEMESIS J.V και 

CHAPO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO με προσφορά κατά 3.54% πιο ψηλή από την 

εκτιμώμενη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της CHAPO κατά 8.60%, της MEDCON – 

NEMESIS J.V κατά 7.56%, της KEDRIS κατά 6.74% και της IACOVOU κατά 4.95% πιο ψηλές 

προσφορές από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Οι PANAYIDES και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 
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Σημειώνεται ότι η Ε.Α. θεώρησε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές, την προσφορά της 

CHAPO, εφόσον, είχε επισυνάψει στην προσφορά της αντίγραφο της Εγγύησης Συμμετοχής και όχι 

την πρωτότυπη. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/588: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά €89.404 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 3.54% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €35.800 ψηλότερη από 

την προσφορά της CYBARCO, δηλαδή 1.37% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν επίσης 

κατά €125.204,00 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 4.95% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α., εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO για το ποσό των €2.617.200 συν Φ.Π.Α. 

Σε σχέση με το διαγωνισμό PS/C/588, ο οποίος κατακυρώθηκε στη CYBARCO, μέσα από την 

προκατακριτκή έρευνα της παρούσας υπόθεσης διαπίστωσε ότι η Prometheas Asphalt Ltd στην 

οποία συμμετέχουν έμμεσα (μέτοχοι μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ή άμεσα (μέτοχοι) οι 

εταιρείες CYBARCO, G.C.C., CHAPO και PANAYIDES (η CYBARCO κατέχει 40%, η G.C.C. κατέχει 

το 20%, ενώ οι εταιρείες CHAPO διαμέσου της CHAPO FARMAKAS LTD και PANAYIDES διαμέσου 
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των  εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, Pharmakas Construction Ltd και Chapo Farmakas Asphalt 

Limited, με 40%), εκτέλεσε μέρος των έργων του διαγωνισμού μέσω υπεργολαβίας, το οποίο της 

ανατέθηκε από την CYBARCO. Ειδικότερα από το συνολικό ποσό των €2.781.888 που έλαβε η 

CYBARCO από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, πλήρωσε στην Prometheas Asphalt Ltd το ποσό των 

€{…} ως ανταμοιβή για την υπεργολαβία που ανέλαβε, η οποία αντιστοιχεί στο {…}% της συνολικής 

αξίας του έργου.  

Συνακόλουθα, με την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt Ltd η εταιρεία CHAPO 

η προσφορά της οποίας ήταν κατά 8.6% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία και ακυρώθηκε καθότι με 

την προσφορά επισυνάφθηκε αντίγραφο της Εγγυήσης Συμμετοχής και όχι η πρωτότυπη Εγγύηση, 

επωφελήθηκε οικονομικά ως μέτοχος της Prometheas Asphalt Ltd. Επίσης, οι εταιρείες G.C.C. και 

PANAYIDES οι οποίες έλαβαν έγγραφα αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά, επωφελήθηκαν οικονομικά 

λαμβάνοντας μερίδιο επί του {…}% της συνολικής αξίας του έργου.  

Σε ότι αφορά την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt, η εταιρεία CYBARCO, 

στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ανάφερε ότι η απόφαση για υπεργολαβία λαμβάνετο μετά την 

ανάθεση των συμβάσεων από την αναθέτουσα αρχή.  

ii. Διαγωνισμός PS/C/593 / Αρ. 18 
 

Στις 30/01/2009, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/593 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας, 

εκτιμημένου ύψους €1.688.531. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/2/2009, ενώ 

στις 10/2/2009 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι NEMESIS ASPHALT, IACOVOU, CYBARCO, 

MEDCON και KEDRIS. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η NEMESIS ASPHALT με προσφορά κατά 

8.32% πιο ψηλή από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO κατά 10.74%, 

της IACOVOU κατά 9.98%, της MEDCON κατά 11.66% και της KEDRIS κατά 12.22% πιο ψηλές από 

την εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Η CHAPO, G.C.C. και FAP παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 
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Σε ότι αφορά το ύψος των υποβαλλόμενων προσφορών αξίζει να σημειωθεί ότι στον προηγούμενο 

διαγωνισμό PS/C/588 ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 9/1/2009 η εταιρεία CYBARCO υπέβαλε 

προσφορά 3.54% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία του έργου, τον οποίο και κέρδισε, ενώ σε αυτό 

τον διαγωνισμό ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 30/1/2009 και η προθεσμία υποβολή προσφορών 

ήταν η 27/2/2009, η προσφορά της ήταν κατά 10.74% πιο υψηλή από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η CYBARCO ενημερώθηκε για την ανάθεση του Έργου σε σχέση με τον 

Διαγωνισμό PS/C/588, στις 30/3/2009 με σχετική επιστολή, οπόταν κατά την υποβολή της προσφορά 

της για τον Διαγωνισμό PS/C/593 θα αναμένετο ότι δεν γνώριζε την έκβαση του Διαγωνισμού.  

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/593: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά €140.469,00 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 8.32% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €28.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της NEMESIS ASPHALT, δηλαδή 1.53% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν 

επίσης κατά €168.469,00 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 9.98% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

NEMESIS ASPHALT για το ποσό των €1.829.000 συν Φ.Π.Α. 
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iii. Διαγωνισμός PS/C/595 / Αρ. 19 
 

Στις 30/01/2009, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/595 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων Λεμεσού, εκτιμημένου 

ύψους €1.400.500. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/2/2009, ενώ στις 

12/02/2009 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON, IACOVOU, NEMESIS ASPHALT, 

KEDRIS και CYBARCO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON με προσφορά κατά 4.03% πιο 

ψηλή από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν, της CYBARCO κατά 9.85%, της 

IACOVOU κατά 6,60%, της NEMESIS ASPHALT κατά 7.03% και της KEDRIS κατά 9.58% πιο ψηλές 

προσφορές από την εκτιμώμενη αξία.  

Η CHAPO, G.C.C. και FAP παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά.  

Σε σχέση με τον υπό αναφορά Διαγωνισμό αρ. 19 (PS/C/595) θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι 

εταιρείες CHAPO, G.C.C, οι οποίες συμμετέχουν στην εταιρεία PROMETHEAS ASPHALT LTD η 

οποία ανέβαλε μεγάλο μέρος του έργου του Διαγωνισμού αρ. 17, ως υπεργολαβία, δεν υπέβαλαν 

προσφορά ενώ η CYBARCO υπέβαλε προσφορά η οποία ήταν κατά 9.85% ακριβότερη από την 

εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία MEDCON στον υπό αναφορά Διαγωνισμό, υπέβαλε 

προσφορά κατά 4.03% πιο υψηλή από την εκτιμώμενη αξία του έργου, εν αντιθέση με το Διαγωνισμό 

με αριθμό 18 που είχε προκηρυχθεί την ίδια ημέρα και υπέβαλε προσφορά κατά 11.66% πιο υψηλή 

από την εκτιμώμενη αξία. Το μέν ένα (Διαγωνισμός αρ. 19) κέρδισε η ίδια, το δε άλλο (Διαγωνισμός 

αρ. 18) η εταιρεία NEMESIS ASPHALT. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/595: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON ήταν κατά €56.431,92 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 4.03% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €36.068,08 ψηλότερη από την 

προσφορά της MEDCON, δηλαδή 2.48% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν επίσης κατά 

€92.500 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 6.60% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON για το ποσό των €1.456.931,92 συν Φ.Π.Α. 

iv. Διαγωνισμός PS/C/592 / Αρ. 20 
 

Στις 20/02/2009, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/592, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην Επαρχία Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους 

€3.633.905. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 20/3/2009, ενώ στις 6/3/2009 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CHAPO – PANAYIDES J.V., ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, 

IACOVOU, MEDCON και CYBARCO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CHAPO – PANAYIDES J.V. 

με προσφορά κατά 3.72% πιο ψηλή από την εκτίμηση. Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO 

κατά 6.18% ψηλότερη, της MEDCON κατά 5.31% ψηλότερη, της IACOVOU κατά 4,96% ψηλότερη 

και της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ κατά 4.06%, ψηλότερη από την εκτιμώμενη αξία. 
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Οι FAP, G.C.C., KEDRIS και LOIZOS IORDANOU παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του 

διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/592: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CHAPO – PANAYIDES J.V. ήταν κατά €135.095 ψηλότερη 

από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 3.72% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά €12.340 

ψηλότερη από την προσφορά της CHAPO – PANAYIDES J.V., δηλαδή 0.33% ψηλότερη. Η 

προσφορά της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν επίσης κατά €147.435,00 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 4.06% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CHAPO – PANAYIDES J.V. για το ποσό των €3.769.000 συν Φ.Π.Α. 

v. Διαγωνισμός PS/C/596 / Αρ. 21 
 

Στις 27/02/2009, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/596, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Δρόμων στην Επαρχία Πάφου, εκτιμημένου ύψους 
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€1.779.260. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/3/2009, ενώ στις 12/03/2009 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, IACOVOU, MEDCON, CYBARCO 

και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ με 

προσφορά κατά 6.11% ψηλότερη από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της 

CYBARCO κατά 14.28% ψηλότερη, της MEDCON κατά 13.64% ψηλότερη, της IACOVOU κατά 

10.33% ψηλότερη και της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ κατά 14.84% ψηλότερη από την εκτιμώμενη 

αξία. 

Οι CHAPO, FAP, G.C.C., KEDRIS και LOIZOS IORDANOU παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων 

του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Σημειώνεται ότι η Ε.Α. θεώρησε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές για το διαγωνισμό 

PS/C/596, την προσφορά της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ. Ο λόγος, σύμφωνα με τα όσα 

καταγράφονται στην έκθεση της Ε.Α., ήταν ότι στην προσφορά της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ 

επισυνάπτεται εξουσιοδότηση με την οποία ορίζεται ο κ. Π. Χ. ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

να υπογράψει παν αναγκαίο έγγραφο ή έγγραφα και να δεσμεύει την εταιρεία αναφορικά με αυτή. 

Αντί τούτου, το έντυπο της προσφοράς υπογράφει η γραμματέας της εταιρείας κα Μ. Χ., ενώ 
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σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.1ε(i) των όρων του διαγωνισμού, το έντυπο της προσφοράς έπρεπε 

να υπογράφει ο κ. Π. Χ.. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/596: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά €108.740,00 ψηλότερη 

από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 6.11% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €75.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, δηλαδή 3.97% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU 

ήταν επίσης κατά €183.740 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 10.33% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ για το ποσό των €1.880.000 συν Φ.Π.Α. 

vi. Διαγωνισμός PS/C/594 / Αρ. 22 
 

Στις 13/03/2009, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/594, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην Επαρχία Λεμεσού, εκτιμημένου ύψους 

€2.706.215. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 10/4/2009, ενώ στις 26/3/2009 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO - IACOVOU JV (οι οποίες είχαν λάβει τα έγγραφα 

της προσφοράς ξεχωριστά), ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, MEDCON και KEDRIS. Επιτυχών 

προσφοροδότης ήταν η κοινοπραξία CYBARCO - IACOVOU JV με προσφορά κατά 8.38% ψηλότερη 

από την εκτίμηση του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και της 

MEDCON οι οποίες ήταν κατά 9.67% και κατά 12.48%, αντίστοιχα ψηλότερες από την εκτιμώμενη 

αξία. 

Οι CHAPO, G.C.C., και LOIZOS IORDANOU παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, 

αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 
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Σημειώνεται ότι η Ε.Α. θεώρησε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές για το διαγωνισμό 

PS/C/594, την προσφορά της KEDRIS, εφόσον, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση της 

Ε.Α., είχε επισυνάψει τραπεζική επιταγή αντί εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 

του Τόμου Α των όρων του διαγωνισμού. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/594: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO - IACOVOU JV ήταν κατά €226.785 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 8,38% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν κατά €35.000 

ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO - IACOVOU JV, δηλαδή 1.19% ψηλότερη. Η προσφορά 

της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ήταν επίσης κατά €261.785 ψηλότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, δηλαδή 9.67% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO - IACOVOU JV για το ποσό των €2.933.000 συν Φ.Π.Α. 

vii. Διαγωνισμός PS/C/597 / Αρ. 23 
 

Στις 25/09/2009, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/597, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην Επαρχία Λάρνακας, εκτιμημένου ύψους 

€1.263.805. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 23/10/2009, ενώ στις 7/10/2009 
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πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο34 από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι FAP, NEMESIS ASPHALT, PANAYIDES, CYBARCO, 

MEDCON, CHAPO, LOIZOS IORDANOU και IACOVOU. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η εταιρεία 

FAP με προσφορά κατά 26.02% χαμηλότερη από την εκτιμώμενη αξία του έργου. Οι άλλες 

προσφορές ήταν χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία του έργου και συγκεκριμένα της CYBARCO 

ήταν κατά 16.36% χαμηλότερη της CHAPO κατά 12.12% χαμηλότερη, της PANAYIDES κατά 17.31% 

χαμηλότερη, της IACOVOU κατά 2.44% χαμηλότερη, της MEDCON κατά 13.99% χαμηλότερη, της 

NEMESIS ASPHALT κατά 20.09% χαμηλότερη και της LOIZOS IORDANOU κατά 10.98% 

χαμηλότερη. 

Οι ΖΕΜCO, G.C.C. και ΚΟΚΙΑΣ παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/597: 

 
34 Η ενημέρωση για την πραγματοποίηση επίσκεψης στο εργοτάξιο στάληκε σε ολες τις εταιρείες στις 2/10/2009. 
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(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της FAP ήταν κατά €328.853,00 χαμηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 26.02% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά €75.014,62 ψηλότερη 

από την προσφορά της FAP, δηλαδή 8.02% ψηλότερη. Η προσφορά της NEMESIS ASPHALT ήταν 

επίσης κατά €253.838,38 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 20.09% χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην FAP 

για το ποσό των €934.952 συν Φ.Π.Α. 

viii. Διαγωνισμός PS/C/598 / Αρ. 24 
 

Στις 23/10/2009, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/598, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων της Επαρχίας Αμμοχώστου, εκτιμημένου ύψους 

€1.102.440. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/11/2009, ενώ στις 09/11/2009 

πραγματοποίηθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο από το Τ.Δ.Ε. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι LOIZOS IORDANOU, FAP, ZEMCO, MEDCON, NEMESIS 

ASPHALT, CYBARCO, CHAPO και IACOVOU. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η LOIZOS 

IORDANOU με προσφορά κατά 28.34% χαμηλότερη από την εκτιμώμενη αξία. Οι άλλες προσφορές 

ήταν χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία και συγκεκριμένα της CYBARCO ήταν κατά 15.82%, της 

CHAPO κατά 14.75%, της IACOVOU κατά 6.30%, της MEDCON κατά 18.54%, της NEMESIS 

ASPHALT κατά 16.91%, της FAP κατά 23.87% και της ZEMCO κατά 23.53%. 

Οι G.C.C. και PANAYIDES παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/598: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της LOIZOS IORDANOU ήταν κατά €312.440,00 χαμηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 28.34% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη έγκυρη προσφορά, αυτή της FAP, ήταν κατά €49.250 ψηλότερη από την προσφορά 

της LOIZOS IORDANOU, δηλαδή  6.23% ψηλότερη. Η προσφορά της FAP ήταν επίσης κατά 

€263.190 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 23.87% χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

LOIZOS IORDANOU για το ποσό των €790.000 συν Φ.Π.Α. 

Περαιτέρω σε σχέση με το δημόσιο διαγωνισμό PS/C/598, ο οποίος ανατέθηκε στην LOIZOS 

IORDANOU, σημειώνεται ότι στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη και έπειτα από 

σχετικές ερωτήσεις που έγιναν στο στάδιο αυτό, η LOIZOS IORDANOU διευκρίνισε ότι είχε αναθέσει 

την εκτέλεση του έργου, υπό την μορφή υπεργολαβίας, στην εταιρεία SIK SUPER ASFALT LTD (στην 

οποία κατείχε και το 35%), η οποία ανέλαβε να εκτελέσει το εν λόγω έργο {…}. Η υπεργολαβία 

αποφασίστηκε μετά την ανάθεση της σύμβασης στην LOIZOS IORDANOU από την αρμόδια αρχή και 

όπως ανάφερε η εν λόγω εταιρεία, δεν κατέχει οποιοδήποτε στοιχείο που να δεικνύει αν ενημερώθηκε 
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σχετικά ή όχι η αρμόδια αρχή. Περαιτέρω αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει σχετική συμφωνία ή συμβόλαιο 

βάση της οποίας εκτελέστηκε το έργο PS/C/598 μέσω υπεργολαβίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκαν πληροφορίες σε 

σχέση με το εργατικό δυναμικό και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα είχε στη διάθεση της η LOIZOS 

IORDANOU, κατά την ημερομηνία παράδοσης του εν λόγω έργου, με στόχο να διαφανεί κατά πόσο 

αυτό ήταν επαρκές για να μπορεί να προβεί σε ολοκλήρωση του έργου, χωρίς την ανάθεση 

υπεργολαβίας. Η εταιρεία LOIZOS IORDANOU στις απαντήσεις της ανέφερε ότι είχε και έχει άδεια 

εργολήπτη τεχνικών έργων Α΄ Τάξης και το εργατικό δυναμικό και ο τεχνικός εξοπλισμός που διέθετε 

και διαθέτει είναι επαρκής για εκτέλεση έργων Α΄ τάξης. Η ανάγκη χρήσης κάποιων μηχανημάτων ή 

τεχνικού εξοπλισμού που αφορά εργασίες μη συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας ή ακόμα 

τη δεδομένη στιγμή δεν ήταν διαθέσιμα λόγω εκτέλεσης άλλων έργων, όπως η ασφαλτόστρωση ή 

επίστρωση δρόμων, επιλύετο με την ενοικίαση ή και ανάθεση υπεργολαβίας και ειδικά από εταιρεία 

που ήταν βασικός μέτοχος η LOIZOS IORDANOU, όπως η SIK SUPER ASFALT LTD.35 

Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2009. 

Κατά το 2009 ανατέθηκαν έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 

Ημερ.          Εταιρεία                Απόκλιση36                 Ποσό 

9.01.09         Cybarco                           3.54%                   €2.617.200 

30.01.09      Nemesis Asphalt               8.32%                    €1.829.000 

30.01.09      Medcon                             4.03%                   €1.456.932 

20.02.09     Chapo Panayides JV          3.72%                    €3.769.000 

27.02.09      Nεμεσις Εργοληπτική         6.11%                    €1.888.000 

13.03.09     Cybarco Iacovou JV           8.38%                    €2.933.000 

25.09.09      FAP                                  - 26.02%                 €934.952 

23.10.09     Loizos Iordanou                 -28.34%                  €790.000 

Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί στις επτά εταιρείες κατά το υπό αναφορά έτος, είχαν 

ως ακολούθως37: 

Cybarco: €2.617.200+ (€2.933.000/2) = €4.083.700 

Nemesis: Nεμεσις Εργοληπτική €1.888.000 + Nemesis Asphalt: €1.829.000 = €3.717,000 

Chapo: €3.769.000/2 = €1.884.500 

 
35 Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι η εταιρεία LOIZOS IORDANOU μετά από την υποβολη σχετικού ερωτήματος ανάφερε ότι 
κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου που της είχε ανατεθεί στη βάση του διαγωνισμού PS/C/598, συνεργαζόταν επίσης 
{…}. 
36 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
37 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. 
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Panayides: €3.769.000/2 = €1.884.500 

Iacovou: (€2.933.000/2) = €1.466.500 

Medcon: €1.456.932 

FAP: €934.952 

Loizos Iordanou: €790.000 

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν πάντα πιο ψηλές κατά 3.54-8.38% πλήν των Διαγωνισμών με 

αρ. 23 και 24 όπου οι εταιρείες FAP και Loizos Iordanou υπέβαλαν προσφορές κατά 26.02-28.34% 

πιο χαμηλές από τις εκτιμημένες αξίες. 

Σημειώνεται ότι η Cybarco σε σχέση με το 2008 όπου της ανατέθηκε μονο μια προσφορά ύψους 

€988.000, επανήλθε παίρνοντας το μεγαλύτερο ποσό από όλες τις προσφορές (περί τα €4 εκ). 

Επίσης, η Chapo και Panayides JV πήραν για πρώτη φορά μια προσφορά στη βάση κοινοπραξίας. 

(Δ) ΕΤΟΣ 2010 

Κατά το έτος 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά έξι διαγωνισμοί. Ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/625 αφορούσε την 

περιοδική συντήρηση αυτοκινητόδρομων & εξόδων αυτοκινητόδρομων επαρχίας Λευκωσίας. Οι 

διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/624,  PS/C/626 και PS/C/627 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση 

αυτοκινητόδρομων επαρχίας Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου αντίστοιχα. Οι διαγωνισμοί με αριθμό 

PS/C/634 και PS/C/636 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων επαρχίας Λευκωσίας και εντός 

δημοτικών ορίων Λευκωσίας αντίστοιχα. 

Επίσης σημειώνεται ότι, από τους έξι διαγωνισμούς, δύο κατακυρώθηκαν στην CYBARCO, ένας στην 

IACOVOU, ένας στη MEDCON – NEMESIS J.V, ένας στην PANAYIDES - CHAPO JV και ένας στην 

CYBARCO - IACOVOU JV.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/625 / Αρ. 25 
 

Στις 10/02/2010, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/625 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομων και Εξόδων Αυτοκινητοδρόμων της 

Επαρχίας Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους €2.506.430. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 

ήταν η 26/3/2010. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO, MEDCON-NEMESIS JV, 

IACOVOU και LOIZOS IORDANOU - FAP J.V. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO με 

προσφορά κατά 0.35% χαμηλότερη από την εκτίμηση του έργου. Η προσφορά που υπέβαλε η 

εταιρεία IACOVOU ήταν κατά 2.70% υψηλότερη από την εκτίμηση του έργου και η προσφορά που 

υπέβαλε η LOIZOS IORDANOU - FAP J.V ήταν κατά 3.50% υψηλότερη από την εκτίμηση του έργου. 
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Αντιθέτως, η προσφορά που υπέβαλε η MEDCON-NEMESIS JV ήταν κατά 0.20% χαμηλότερη από 

την εκτίμηση του έργου.  

ΟΙ CHAPO, PANAYIDES, ZEMCO, G.C.C., TSIGARIDES και NEMESIS ASPHALT παρέλαβαν 

αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/625: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά €8.830,00 χαμηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 0.35% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS JV ήταν κατά €3.802,76 

ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO, δηλαδή 0.15% ψηλότερη. Η προσφορά της MEDCON-

NEMESIS JV ήταν επίσης κατά €5.027,24 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 

0.20% χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO για το ποσό των €2.497.600 συν Φ.Π.Α. 

Αναφορικά με το διαγωνισμό PS/C/625, ο οποίος κατακυρώθηκε στη CYBARCO, μέσα από την 

προκατρκτική έρευνα της παρούσας υπόθεσης διαπίστωσε ότι η Prometheas Asphalt Ltd στην οποία 
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συμμετέχουν έμμεσα (μέτοχοι μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ή άμεσα (μέτοχοι) οι εταιρείες 

CYBARCO, G.C.C., CHAPO και PANAYIDES (η CYBARCO κατέχει το 40%, η G.C.C. κατέχει το 20%, 

ενώ οι εταιρείες CHAPO διαμέσου της CHAPO FARMAKAS LTD και PANAYIDES διαμέσου των 

εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, Pharmakas Construction Ltd και Chapo Farmakas Asphalt 

Limited, με 40%), εκτέλεσε μέρος των έργων του διαγωνισμού μέσω υπεργολαβίας, το οποίο της 

ανατέθηκε από την CYBARCO. Ειδικότερα από το συνολικό ποσό των €2.035.180 που έλαβε η 

CYBARCO από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, πλήρωσε την Prometheas Asphalt Ltd το ποσό των 

€{…} ως ανταμοιβή για την υπεργολαβία που ανάλαβε, η οποία αντιστοιχεί στο {…}% της συνολικής 

αξίας του έργου.  

Συνακόλουθα, με την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt Ltd οι εταιρείες 

CHAPO, G.C.C. και PANAYIDES οι οποίες έλαβαν έγγραφα αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά, 

επωφελήθηκαν οικονομικά λαμβάνοντας μερίδιο επί του {…}% της συνολικής αξίας του έργου.  

Σε ότι αφορά την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt, η εταιρεία CYBARCO, 

στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ανάφερε ότι η απόφαση για υπεργολαβία λαμβάνετο μετά την 

ανάθεση των συμβάσεων από την αναθέτουσα αρχή. 

Σημειώνεται ότι η κοινοπραξία Ιορδάνου FAP ενώ το 2009 κέρδισαν από μία προσφορά με κατά πολύ 

μειωμένες προσφορές από την Εκτιμώμενη Αξία, στους διαγωνισμούς του 2010 υπέβαλλαν 

προσφορές κατά πολύ ψηλότερες από την Εκτιμώμενη Αξία μέχρι και 24,03%. 

ii. Διαγωνισμός PS/C/624 / Αρ. 26 

Στις 16/02/2010, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/624 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομων της Επαρχίας Λάρνακας, εκτιμημένου 

ύψους €881.434. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 26/3/2010. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι IACOVOU, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV,  FAP - LOIZOS 

IORDANOU JV και CYBARCO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η IACOVOU με προσφορά κατά 

5.40% ψηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO κατά 

8.06%, της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV κατά 6.87 % και της FAP - LOIZOS IORDANOU JV 

κατά 7.71% ψηλότερες προσφορές από την εκτιμημένη αξία του έργου.  

Οι CHAPO, PANAYIDES, ZEMCO, TSIGARIDES και G.C.C παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων 

του διαγωνισμού αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 



73 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/624: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €47.556 ψηλότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, δηλαδή 5.40% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€12.982 ψηλότερη από την προσφορά της IACOVOU, δηλαδή 1.40% ψηλότερη. Η προσφορά της 

MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €60.548 ψηλότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, δηλαδή 6,87% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

IACOVOU για το ποσό των €929.000 συν Φ.Π.Α. 

iii. Διαγωνισμός PS/C/626 / Αρ. 27 
 

Στις 26/02/2010, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/626 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων της Επαρχίας Λεμεσού, εκτιμημένου 

ύψους €2.508.238. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 16/4/2010. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON - NEMESIS JV, G.C.C., PANAYIDES - CHAPO JV, IACOVOU, 

CYBARCO και FAP - LOIZOS IORDANOU JV. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON - 

NEMESIS JV με προσφορά κατά 6.54% ψηλότερη από την εκτιμώμενη αξία. Οι άλλες προσφορές 

ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία του έργου και συγκεκριμένα ήταν της CYBARCO κατά 10.77%, 
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της PANAYIDES - CHAPO JV κατά 10.06 %, της IACOVOU κατά 10.16%, της G.C.C. κατά 7.03% και 

της FAP - LOIZOS IORDANOU JV κατά 18.03% ψηλότερη. 

Οι ZEMCO, TSIGARIDES και NEMESIS ASPHALT παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του 

διαγωνισμού αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/626: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON - NEMESIS JV ήταν κατά €164.152,79 ψηλότερη 

από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 6.5% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της G.C.C. ήταν κατά €12.117,56 ψηλότερη από την 

προσφορά της MEDCON - NEMESIS JV, δηλαδή 0.45% ψηλότερη. Η προσφορά της G.C.C. ήταν 

επίσης κατά €176.270,35 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7.03% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON - NEMESIS JV για το ποσό των €2.672.390,79 συν Φ.Π.Α. 
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iv. Διαγωνισμός PS/C/627 / Αρ. 28 
 

Στις 5/03/2010, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/627, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων της Επαρχίας Πάφου, εκτιμημένου ύψους 

€1.101.025. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 16/4/2010. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι PANAYIDES - CHAPO JV, G.C.C., MEDCON -NEMESIS ASPHALT JV, 

IACOVOU, CYBARCO και FAP - LOIZOS IORDANOU JV. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η 

PANAYIDES - CHAPO JV με προσφορά κατά 12.77% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO κατά 19,34%, της IACOVOU κατά 16.62%, της G.C.C. κατά 

13.73%, της MEDCON -NEMESIS ASPHALT JV κατά 15.27% και της FAP - LOIZOS IORDANOU JV 

κατά 24.03% ψηλότερη από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Οι ZEMCO και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού 

αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/627: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της PANAYIDES - CHAPO JV ήταν κατά €140.585,00 ψηλότερη 

από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 12.77% ψηλότερη. 
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(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της G.C.C. ήταν κατά €10.569,85 ψηλότερη από την 

προσφορά της PANAYIDES - CHAPO JV, δηλαδή 0.85% ψηλότερη. Η προσφορά της G.C.C. ήταν 

επίσης κατά €151.154,85 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 13.73% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

PANAYIDES - CHAPO JV για το ποσό των €1.241.610 συν Φ.Π.Α. 

v. Διαγωνισμός PS/C/634 / Αρ. 29 
 

Στις 12/05/2010, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/634, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων της Επαρχίας Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους 

€1.465.370. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 11/6/2010. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO - IACOVOU JV, NEMESIS ASPHALT, PANAYIDES, MEDCON, 

LOIZOS IORDANOU και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η κοινοπραξία CYBARCO - 

IACOVOU JV με προσφορά κατά 15.53% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία του έργου. Οι άλλες 

προσφορές ήταν της PANAYIDES κατά 17.58%, της MEDCON κατά 18.06%, της NEMESIS 

ASPHALT κατά 16.49%, της LOIZOS IORDANOU κατά 21.13% και της FAP κατά 22.15% ψηλότερες 

από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Οι CHAPO, ZEMCO και G.C.C. παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/634: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO - IACOVOU JV ήταν κατά €227.630 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 15.53% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά €13.980 ψηλότερη 

από την προσφορά της CYBARCO - IACOVOU JV, δηλαδή 0.83% ψηλότερη. Η προσφορά της 

NEMESIS ASPHALT ήταν επίσης κατά €241.610 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 

16.49% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO - IACOVOU JV για το ποσό των €1.693.000 συν Φ.Π.Α. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το Συμβούλιο προσφορών κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 19/7/2010 

είχε αποφασίσει την ακύρωση του διαγωνισμού, κάτι για το οποίο ενημερώθηκαν οι εταιρείες με 

σχετικές επιστολές στις 3 Αυγούστου 2010. 

vi. Διαγωνισμός PS/C/636 / Αρ. 30 

Στις 21/09/2010, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/636, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας, 

εκτιμημένου ύψους €1.434.540. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 22/10/2010. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO, NEMESIS ASPHALT, IACOVOU, PANAYIDES, 

MEDCON, G.C.C. και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO με προσφορά κατά 5.37% 

χαμηλότερη από την εκτιμώμενη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν χαμηλότερες από την 

εκτιμώμενη αξία του έργου και συγκεκριμένα της PANAYIDES κατά 3.24% χαμηλότερη, της 

IACOVOU κατά 4.08% χαμηλότερη, της G.C.C. κατά 0.71% χαμηλότερη, της MEDCON κατά 2.55% 

χαμηλότερη και της NEMESIS ASPHALT κατά 4.57% χαμηλότερη. Μόνο ηπροσφορά που 

υποβλήθηκε από την εταιρεία FAP ήταν κατά 1.97% ψηλότερη από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 

Οι CHAPO, ZEMCO και LOIZOS IORDANOU παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού 

αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά.  
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/636: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά €76.740 χαμηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 5.35% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά €11.200,00 

ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO, δηλαδή 0.82% ψηλότερη. Η προσφορά της NEMESIS 

ASPHALT ήταν επίσης κατά €65.540 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 4.57% 

χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO για το ποσό των €1.357.800 συν Φ.Π.Α. 

Αναφορικά με το διαγωνισμό PS/C/636, ο οποίος κατακυρώθηκε στη CYBARCO, μέσα από την 

προκαταρκτικής έρευνα της παρούσας υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι η Prometheas Asphalt Ltd στην 

οποία συμμετέχουν έμμεσα (μέτοχοι μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ή άμεσα (μέτοχοι) οι 

εταιρείες CYBARCO, G.C.C., CHAPO και PANAYIDES (η CYBARCO κατέχει το 40%, η G.C.C. 

κατέχει το 20%, ενώ οι εταιρείες CHAPO διαμέσου της CHAPO FARMAKAS LTD και PANAYIDES 

διαμέσου των εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, Pharmakas Construction Ltd και Chapo Farmakas 

Asphalt Limited, με 40%), εκτέλεσε μέρος των έργων του διαγωνισμού μέσω υπεργολαβίας, το οποίο 

της ανατέθηκε από την CYBARCO,. Ειδικότερα από το συνολικό ποσό των €1.381.505 που έλαβε η 

CYBARCO από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, πλήρωσε την Prometheas Asphalt Ltd το ποσό των 
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€{…} ως ανταμοιβή για την υπεργολαβία που ανέλαβε, η οποία αντιστοιχεί στο {…}% της συνολικής 

αξίας του έργου.  

Συνακόλουθα, με την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt Ltd οι εταιρείες G.C.C. 

και PANAYIDES οι οποίες υπέβαλαν προσφορά αλλά δεν κέρδισαν τον διαγωνισμό, καθώς και η 

εταιρεία CHAPO, η οποία έλαβε έγγραφα αλλά δεν υπέβαλε προσφορά, επωφελήθηκε οικονομικά 

λαμβάνοντας μερίδιο επί του {…}% της συνολικής αξίας του έργου. 

Σε ότι αφορά την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt, η εταιρεία CYBARCO, 

στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ανάφερε ότι η απόφαση για υπεργολαβία λαμβάνετο μετά την 

ανάθεση των συμβάσεων από την αναθέτουσα αρχή.  

Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2010. 

Κατά το 2010 ανατέθηκαν έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 

Ημερ.             Εταιρεία                 Απόκλιση38              Ποσό 

10.02.10                  Cybarco                           -0.35%                €2.497.600 

16.02.10                  Iacovou                             5.40%                €929.000 

26.02.10      Medcon Nemesis JV                      6.54%               €2.672.391 

5.03.10        Chapo Panayides JV                    12.77%               €1.241.610 

21.09.10                Cybarco                              -5.35%               €1.357.800 

Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί στις πέντε εταιρείες κατά το υπό αναφορά έτος, 

είχαν ως ακολούθως39: 

Cybarco: €2.497.600+€1.357.800=€3.855.400 

Iacovou: €929.000  

Nεμεσις Εργοληπτική: (€2.672.391)/2 = €1.336.195 

Medcon: (€2.672.391)/2 = €1.336.195 

Chapo: €1.241.610/2 = 620.805 

Panayides: €1.241.610/2 = 620.805 

Οι προσφορές που υποβλήθκαν ήταν πάντα πιο ψηλές κατά 5.4-15.53% πλήν του Διαγωνισμού αρ. 

30, όπου η Cybarco υπέβαλε προσφορές κατά 0.35-5.35% πιο χαμηλές. 

Σημειώνεται ότι η Cybarco πήρε και πάλι το μεγαλύτερο ποσό από όλες τις προσφορές. Επίσης 

σημειώνεται ότι η πρώτη προσφορά του έτους που πήρε η Cybarco ήταν ελαφρώς πιο κάτω από την 

 
38 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
39 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. 
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εκτίμηση (-0.35%).Την τελευταία προσφορά του έτους πήρε και πάλι η Cybarco αλλά με κατά -5.37% 

πιο κάτω από την εκτίμηση. Στο ενδιάμεσο, όμως, οι προσφορές που υπέβαλε (και δεν κέρδισε 

διαγωνισμούς) ανέβηκαν μέχρι και 19.34% πιο υψηλά από την εκτίμηση του έργου.  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι εταιρείες Loizos Iordanou και FAP, ενώ το 2009 κέρδισαν από ένα 

διαγωνισμό με τιμή πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση του έργου, το 2010 υπέβαλλαν προσφορές 

που ήταν κατά πολύ ψηλότερες. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ως κοινοπραξία σε μια περίπτωση 

(Διαγωνισμός αρ. 28) υπέβαλαν προσφορά που ήταν κατά 24.03% υψηλότερη από την εκτίμηση του 

έργου. 

 (Ε) ΕΤΟΣ 2011 

 

Κατά το έτος 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά οκτώ διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/673, PS/C/672, 

PS/C/675 και PS/C/674 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση αυτοκινητόδρομου επαρχίας Λεμεσού, 

Λευκωσίας, Πάφου και Λάρνακας αντίστοιχα. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/677, PS/C/676, 

PS/C/659 και PS/C/678 αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων επαρχίας Λευκωσίας, εντός 

δημοτικών ορίων και επαρχίας Λεμεσού, επαρχίας Αμμοχώστου, και εντός δημοτικών ορίων 

Λευκωσίας αντίστοιχα. 

Επίσης, σημειώνεται ότι από τους οκτώ διαγωνισμούς, ένας κατακυρώθηκε στην CYBARCO, ένας 

στην MEDCON – NEMESIS J.V, ένας στην MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, ένας στην  

PANAYIDES - CHAPO JV, ένας στην IACOVOU, ένας στην MEDCON, ένας στην G.C.C. και ένας 

στην CYBARCO - IACOVOU JV.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/673 / Αρ. 31 
 

Στις 6/04/2011, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/673, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομου της Επαρχίας Λεμεσού, εκτιμημένου 

ύψους €3.548.465. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 13/5/2011. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO, PANAYIDES - CHAPO JV, G.C.C., IACOVOU,  MEDCON – 

NEMESIS JV, FAP και ZEMCO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO με προσφορά κατά 

3,98% ψηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν ψηλότερες  από την 

εκτιμημένη αξία του έργου και συγκεκριμένα της PANAYIDES - CHAPO JV ήταν κατά 5.31% 

ψηλότερη, της IACOVOU ήταν κατά 6,.47% ψηλότερη, της G.C.C. ήταν κατά 5.66% ψηλότερη, της 

MEDCON – NEMESIS JV ήταν κατά 10.75% ψηλότερη, της ZEMCO ήταν κατά 14.05% ψηλότερη και 

της FAP ήταν κατά 12.54% ψηλότερη. 
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Οι LOIZOS IORDANOU και NEMESIS ASPHALT παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του 

διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορές. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/673: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO ήταν κατά €141.335,00 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 3.98% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της PANAYIDES - CHAPO JV ήταν κατά €47.200,00 

ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO, δηλαδή 1.28% ψηλότερη. Η προσφορά της 

PANAYIDES - CHAPO JV ήταν επίσης κατά €188.535 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, 

δηλαδή 5.31% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO για το ποσό των €3.689.800,00 συν Φ.Π.Α. 

Αναφορικά με το διαγωνισμό PS/C/673, ο οποίος κατακυρώθηκε στη CYBARCO, μέσα από την 

προκατακριτκή έρευνα της παρούσας υπόθεσης, διαπίστωσε ότι η Prometheas Asphalt Ltd στην 
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οποία συμμετέχουν έμμεσα (μέτοχοι μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ή άμεσα (μέτοχοι) οι 

εταιρείες CYBARCO, G.C.C., CHAPO και PANAYIDES (η CYBARCO κατέχει το 40%, η G.C.C. 

κατέχει το 20%, ενώ οι εταιρείες CHAPO διαμέσου της CHAPO FARMAKAS LTD και PANAYIDES 

διαμέσου των εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, Pharmakas Construction Ltd και Chapo Farmakas 

Asphalt Limited, με 40%), εκτέλεσε μέρος των έργων του διαγωνισμού μέσω υπεργολαβίας, το οποίο 

της ανατέθηκε από την CYBARCO. Συγκεκριμένα από το συνολικό ποσό των €3.513.747 που έλαβε 

η CYBARCO από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, πλήρωσε την Prometheas Asphalt Ltd το ποσό των 

€{…} ως ανταμοιβή για την υπεργολαβία που ανάλαβε, η οποία αντιστοιχεί στο {…}% της συνολικής 

αξίας του έργου.  

Συνακόλουθα, με την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt Ltd οι εταιρείες 

G.C.C., καθώς και οι εταιρείες CHAPO και PANAYIDES (ως κοινοπραξία) οι οποίες υπέβαλαν 

προσφορά αλλά δεν κέρδισαν τον διαγωνισμό, επωφελήθηκαν οικονομικά λαμβάνοντας μερίδιο επί 

του {…}% της συνολικής αξίας του έργου.  

Σε ότι αφορά την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt, η εταιρεία CYBARCO, 

στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ανάφερε ότι η απόφαση για υπεργολαβία λαμβάνετο μετά την 

ανάθεση των συμβάσεων από την αναθέτουσα αρχή.  

ii. Διαγωνισμός PS/C/672 / Αρ. 32 
 

Στις 11/04/2011, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/672, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομου της Επαρχίας Λευκωσίας, εκτιμημένου 

ύψους €1.933.691. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 13/5/2011. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON – NEMESIS JV, IACOVOU, CYBARCO, PANAYIDES - CHAPO 

JV, G.C.C., ZEMCO και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON – NEMESIS JV με 

προσφορά κατά 2.88% χαμηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες ψηλότερες 

προσφορές από την εκτιμώμενη αξία του έργου ήταν αυτές της CYBARCO κατά 0.97% ψηλότερη, 

της PANAYIDES - CHAPO JV κατά 2.55% ψηλότερη, της G.C.C. κατά 3.15% ψηλότερη, της ZEMCO 

κατά 7.46% ψηλότερη και της FAP κατά 10.60% ψηλότερη.  Μόνο η εταιρεία IACOVOU υπέβαλε 

προσφορά κατά 0.29% χαμηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου. 

Σημειώνεται ότι η NEMESIS ASPHALT παρέλαβε αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά 

δεν υπέβαλε προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/672: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON – NEMESIS JV ήταν κατά €55.691 χαμηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 2.88% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €50.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της MEDCON – NEMESIS JV, δηλαδή  2.66% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU 

ήταν επίσης κατά €5.691 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 0.29% χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON – NEMESIS JV για το ποσό των €1.878.000 συν Φ.Π.Α. 

Σε ότι αφορά το Διαγωνισμό αρ. 32 αξίζει να σημειωθουν τα εξής σε σχέση με το Διαγωνισμό αρ. 31 

ο οποίος είχε προκηρυχθεί 5 ημέρες ενωρίτερα αλλά η προθεσμία υποβολής προσφορών έληγε την 

ίδια ημέρα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στο Διαγωνισμό αρ. 32 οι προσφορές ήταν ακρετά πιο 

χαμηλές από το Διαγωνισμός αρ. 31, π.χ. η κοινοπραξία MEDCON–NEMESIS στο Διαγωνισμό αρ. 
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32 υπέβαλε προσφορά -2.88% από την εκτίμηση, ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 31 +10.75% πιο ακριβή. 

Επίσης, η G.C.C. στο Διαγωνισμό αρ. 31 τον οποίο κέρδισε η CYBARCO και ακολούθως δόθηκε, 

κατά 79.55%, ως υπεργολαβία στην PROMETHEAS, υπέβαλε προσφορά κατά 5.66% πιο υψηλή 

από την εκτίμηση του έργου, ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 32  υπέβαλε προσφορά κατά 3.15% ακριβότερη 

από την εκτίμηση του έργου. Στις δύο αυτές περιπτώσεις η προσφορά της ήταν πιο υψηλή από αυτή 

που υπέβαλε η CYBARCO. Τέλος, παρατηρείται ότι η εταιρεία IACOVOU στο Διαγωνισμό αρ. 31 τον 

οποίο κέρδισε η CYBARCO υπέβαλε προσφορά κατά 6.47% πιο υψηλή από την εκτίμηση του έργου, 

ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 32 υπέβαλε προσφορά κατά -0.29% ακριβότερη από την εκτίμηση του έργου. 

Συνεπώς, παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις στις προσφορές που υπέβαλαν οι εταιρείες στους 

δύο Διαγωνισμούς παρόλο που αυτοί είχαν προκυρηχθεί εντός του ίδιου μήνα και η λήξη της 

προθεσμίας υποβολής  και παρόλο που και οι δύο αφορούσαν την συντήριση αυτοκινητοδρόμων.   

iii. Διαγωνισμός PS/C/675 / Αρ. 33 
 

Στις 19/04/2011 προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/675, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομου της Επαρχίας Πάφου, εκτιμημένου ύψους 

€1.422.095. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/5/2011. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, ZEMCO, IACOVOU, G.C.C. και 

CYBARCO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η κοινοπραξία MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV με 

προσφορά κατά 10.68% ψηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν 

επίσης ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία του έργου και συγκεκριμένα της CYBARCO κατά 17.98%, 

της IACOVOU κατά 13,71%, της ZEMCO κατά 11.59% και της G.C.C. κατά 15.89% ψηλότερες. 

Οι CHAPO, PANAYIDES, LOIZOS IORDANOU, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

Σ.ΠΕΤΡΟΣ και FAP παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν 

προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/675: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά €151.905,00 

ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 10.68% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ZEMCO ήταν κατά €13.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, δηλαδή  0.83% ψηλότερη. Η προσφορά της 

ZEMCO ήταν επίσης κατά €164.905 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 11.59% 

ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV για το ποσό των €1.574.000 συν Φ.Π.Α. 

Παρατηρείται ειδικότερα, ότι οι προσφορές των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά πολύ σε σχέση με τους 

δύο προηγούμενους διαγωνισμούς οι οποίοι είχαν προκυρηχθεί μόλις 7 ημέρες προηγουμένως. 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι η CYBARCO η οποία είχε κερδίσει το Διαγωνισμό αρ. 31 με προσφορά 

μόλις 0.79% πιο πάνω από την εκτίμηση, στο Διαγωνισμό αρ. 33 υπέβαλε την ακριβότερη προσφορά, 

με ποσοστό 17.98% πιο πάνω από την εκτιμώμενη αξία. Επίσης, η G.C.C. υπέβαλε τη δεύτερη 

ακριβότερη προσφορά (+15.89% πιο ψηλά από την εκτίμηση). Πολύ πιο ακριβή ήταν και η προσφορά 



86 

που υπέβαλε η εταιρεία IACOVOU, αφού στο Διαγωνισμό αρ. 32 υπέβαλε προσφορά που ήταν πιο 

χαμηλή από την εκτιμώμενη αξία (-0,29%), ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 33 προσφορά που ήταν 

αρκιβότερη κατά 13.71% από την εκτίμηση. Η δε G.C.C. στο Διαγωνισμό αρ. 32 υπέβαλε προσφορά 

κατά 3.15% ψηλότερη, ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 33 υπέβαλε προσφορά κατά 15.89% ψηλότερη. 

Συνεπώς και σε αυτόν τον Διαγωνισμό παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις στις προσφορές που 

υπέβαλαν οι εταιρείες στους δύο Διαγωνισμούς (αρ. 33 και αρ. 32) παρόλο που αυτοί είχαν 

προκυρηχθεί εντός του ίδιου μήνα και η λήξη της προθεσμίας υποβολής  και παρόλο που και οι δύο 

αφορούσαν την συντήριση αυτοκινητοδρόμων.   

iv. Διαγωνισμός PS/C/674 / Αρ. 34 
 

Στις 28/04/2011, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/674, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση αυτοκινητοδρόμων της Επαρχίας Λάρνακας, εκτιμημένου 

ύψους €2.921.555. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/5/2011. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι PANAYIDES - CHAPO JV, IACOVOU, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, 

CYBARCO, G.C.C. και ZEMCO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η PANAYIDES - CHAPO JV με 

προσφορά κατά 1.42% ψηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της 

CYBARCO, της ZEMCO, της IACOVOU της G.C.C. και της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, οι 

οποίες ήταν κατά 5.01%, κατά 8.74%, κατά 2.44%, κατά 7.03% και κατά 4.64%, αντίστοιχα ψηλότερες 

από την εκτιμημένη αξία του έργου. 

Οι LOIZOS IORDANOU, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, FAP και ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ παρέλαβαν 

αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/674: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της PANAYIDES - CHAPO JV ήταν κατά €41.445 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 1.42% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €30.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της PANAYIDES - CHAPO JV, δηλαδή 1.01% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU 

ήταν επίσης κατά €71.445 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 2.44% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

PANAYIDES - CHAPO JV για το ποσό των €2.963.000 συν Φ.Π.Α. 

v. Διαγωνισμός PS/C/677 / Αρ. 35 

Στις 26/05/2011, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/677, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων στην Επαρχία Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους 

€2.800.445. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 24/6/2011. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι IACOVOU, ZEMCO, CYBARCO, PANAYIDES - CHAPO JV, MEDCON, 

FAP και G.C.C.. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η IACOVOU με προσφορά κατά 13.08% ψηλότερη 

από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν επίσης ψηλότερες από την εκτιμημένη 

αξία του έργου και συγκεκριμένα της CYBARCO ήταν κατά 15.46%, της κοινοπραξίας PANAYIDES - 
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CHAPO JV κατά 17.62%, της G.C.C. κατά 20.41%, της MEDCON κατά 17.84%, της ZEMCO κατά 

15.41% και της FAP κατά 19.12% ψηλότερη από την εκτιμημένη αξίας του έργου. 

Οι NEMESIS ASPHALT και LOIZOS IORDANOU παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του 

διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/677: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €366.255 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 13,08% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της ZEMCO ήταν κατά €65.300 ψηλότερη από την 

προσφορά της IACOVOU, δηλαδή 2.06% ψηλότερη. Η προσφορά της ZEMCO ήταν επίσης κατά 

€431.555 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 15.41% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

IACOVOU για το ποσό των €3.166.700 συν Φ.Π.Α. 
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vi. Διαγωνισμός PS/C/676 / Αρ. 36 
 

Στις 31/05/2011, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/676, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων και Επαρχίας Λεμεσού, 

εκτιμημένου ύψους €2.225.325. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 24/6/2011. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON, IACOVOU, ZEMCO, CYBARCO, FAP και G.C.C.. 

Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON με προσφορά κατά 11.44% ψηλότερη από την 

εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν, επίσης ψηλότερες από την εκτιμημένη αξία του 

έργου και συγκεκριμένα της CYBARCO ήταν κατά 16.54%, της IACOVOU κατά 13.38%, της ZEMCO 

κατά 15.62%, της FAP κατά 17.78% και της G.C.C.  κατά 21.76%. 

Οι CHAPO, PANAYIDES, NEMESIS ASPHALT, και LOIZOS IORDANOU παρέλαβαν αντίγραφα των 

εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Σημειώνεται ότι η Ε.Α. έκρινε άκυρη την προσφορά της G.C.C., καθότι δεν είχε επισυνάψει με την 

προσφορά της το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το Διαγωνισμό 

PS/C/676: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON ήταν κατά €254.675 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 11.44% ψηλότερη. 
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(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €43.000 ψηλότερη από την 

προσφορά της MEDCON, δηλαδή 1.73% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν επίσης κατά 

€297.675 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 13.38% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON για το ποσό των €2.480.000 συν Φ.Π.Α. 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας διαπίστωσε ότι στον Διαγωνισμό PS/C/676, ο οποίος 

κατακυρώθηκε στη MEDCON, εκτελέστηκαν έργα από την NEMESIS ASPHALT υπό τη μορφή 

υπεργολαβίας, η οποία ενώ είχε λάβει έγραφα για το Διαγωνισμό εντούτοις δεν υπέβαλε προσφορά. 

Η εταιρεία NEMESIS ASPHALT, διευκρίνισε ότι δεν υφίστατο οποιαδήποτε σχετική συμφωνία και ότι 

η NEMESIS ASPHALT ανέλαβε να εκτελέσει μέρος του έργου, και συγκεκριμένα {…}. 

Η MEDCON σε σχέση με την ανάθεση της εν λόγω υπεργολαβίας ανάφερε ότι {…},40 και η εταιρία 

NEMESIS ASPHALT, όπως επεξηγεί η MEDCON, ήταν η μόνη επιλογή γιατί όταν πάρθηκε η 

απόφαση δεν υπήρχαν τα χρονικά περιθώρια να υποβληθούν εκ νέου “Mix Designs” προς έγκριση 

από τον πελάτη. Σύμφωνα με την ίδια, αφ’ ής στιγμής τόσο η MEDCON όσο και η NEMESIS 

ASPHALT είχαν την ίδια πηγή ασφαλτικού σκυροδέματος και αδρανών τότε δεν θα προέκυπτε αυτή 

η ανάγκη. Επίσης διευκρίνισε ότι η εν λόγω υπεργολαβία αποφασίστηκε μετά την κατακύρωση της 

προσφοράς. Η προσφορά είχε υποβληθεί στις 24/6/2011, ενώ οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν πέντε 

μήνες αργότερα, ήτοι στις 15/11/2011 και ολοκληρώθηκαν στις 13/2/2012. Περαιτέρω, σημείωσε ότι, 

δεν έχει εξευρεθεί από τα αρχεία της MEDCON σχετική επιστολή που να αποδεικνύει αν έχει 

ενημερωθεί ή όχι η αρμόδια αρχή.  

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ζητήθηκαν πληροφορίες από την εταιρεία MEDCON 

αναφορικά με το εργατικό δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό που θα είχε στη διάθεση της η MEDCON, 

κατά την ημερομηνία παράδοσης του εν λόγω έργου, ώστε να διαφανεί κατά πόσο αυτό ήταν επαρκές 

ακόμα και χωρίς τη σύναψη υπεργολαβίας με την NEMESIS ASPHALT. Η εταιρεία MEDCON ανέφερε 

τα ακόλουθα: 

 Oι εργασίες του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκαν από τις 15/11/2011 μέχρι τις 13/2/2012. 

Το εν λόγω έργο είχε δύο κύριες δραστηριότητες, φρεζάρισμα (milling) και τοποθέτηση και 

συμπίεση ασφαλτικού σκυροδέματος. Για τις προαναφερθείσες εργασίες η MEDCON είχε 

στην ιδιοκτησία της τα ακόλουθα μηχανήματα τα οποία ήταν απαραίτητα: (Α) Φρεζάρισμα 

(milling), (Β) Τοποθέτηση Ασφάλτου, και (Γ) Συμπίεση Ασφάλτου.  

 Η MEDCON διέθετε τη δυνατότητα να δημιουργήσει δύο ομάδες τοποθέτησης ασφάλτου σε 

έργα χωρίς περιορισμό χρόνου ή ένα ενισχυμένο συνεργείο στις περιπτώσεις περιορισμένου 

 

40 Η MEDCON συγκεκριμένα σημειώνει {…}. 
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χρόνου όπως και στο εν λόγω έργο. Συγκεκριμένα, η MEDCON εργοδοτούσε δέκα κατάλληλα 

καταρτισμένους μηχανοδηγούς. 

 Από τα στοιχεία που διατηρούνται στις σημειώσεις του εργοδηγού του συνεργείου τοποθέτη-

σης ασφαλτικού σκυροδέματος, το AF10 (τοποθέτηση ασφάλτου) και το VR28 (συμπίεση α-

σφάλτου) βρίσκονταν σε εργασία σχεδόν επί μονίμου βάσεως στο έργο PS/C/510/A – ΚΑΘΕ-

ΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ κατά την περίοδο εκτέλεσης του εν λόγω έργου. Ο εργοδηγός 

σημείωσε επίσης ότι από στοιχεία εσωτερικών χρεώσεων του εργατικού δυναμικού φαίνονται 

οι εργατοώρες για τους μηχανοδηγούς που αποτελούν τον κορμό του συνεργείου για την 

περίοδο 14/11/2011 μέχρι 12/2/2012, {…}, σχολιάζοντας ότι υπήρχαν συγκεκριμένες εβδο-

μάδες όπως για παράδειγμα την εβδομάδα 21/11/2011 με 27/11/2011, κατά την οποία τα έξι 

άτομα δούλευαν αποκλειστικά στο έργο PS/C/510/A ενώ το έβδομο να έχει δουλέψει εκεί 

μερικώς.  

 Στη βάση των στοιχείων των εσωτερικών χρεώσεων μηχανημάτων σημειώθηκε ότι {…}. 

 Για το έργο PS/C/510/A – ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ προβλεπόταν φιλοδώρημα 

(bonus) της τάξης των €10,000 ανά ημέρα για συμπλήρωση πριν τη συμβατική ημερομηνία 

συμπλήρωσης το οποίο διεκδικούσε η MEDCON και αποτελούσε τον κύριο λόγο για την α-

ξιοποίηση πόρων κατά προτεραιότητα στο έργο αυτό.  

 Κατά τις 26 και 27 Νοεμβρίου του 2011 και κατά τις 28 και 29 Ιανουαρίου του 2012, το ενι-

σχυμένο συνεργείο συγκεντρώθηκε στο έργο PS/C/676 {…}.  

 Η εταιρεία Nemesis, ήταν η μόνη επιλογή για το λόγο ότι όταν πάρθηκε η απόφαση δεν υ-

πήρχαν τα χρονικά περιθώρια να υποβληθούν εκ νέου Mix Designs προς έγκριση από τον 

πελάτη, και εφόσον η Medcon και η Nemesis είχαν την ίδια πηγή ασφαλτικού σκυροδέματος 

και αδρανών υλικών δεν θα πρόκυπτε αυτή η ανάγκη.  

Σε σχέση με το κατά πόσον η MEDCON κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων του εν λόγω 

διαγωνισμού, συνεργάστηκε με την NEMESIS ASPHALT σε σχέση με άλλα έργα, η εταιρεία ανάφερε 

ότι συνεργαστήκαν για το έργο PS/C/675 ως  μέρος της κοινοπραξίας MEDCON – NEMESIS 

ASPHALT JV. 

vii. Διαγωνισμός PS/C/659 / Αρ. 37 
 

Την 1/8/2011, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/659, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων της Επαρχίας Αμμοχώστου, εκτιμημένου ύψους 

€624.540. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 16/9/2011.  Στο διαγωνισμό υπέβαλαν 

προσφορές οι G.C.C., NEMESIS ASPHALT, MEDCON, CYBARCO, IACOVOU και FAP. Επιτυχών 

προσφοροδότης ήταν η G.C.C. με προσφορά κατά 5.98% ψηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. 
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Οι άλλες προσφορές ήταν επίσης ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία του έργου και συγκεκριμένα 

της CYBARCO κατά 8.85%, της IACOVOU κατά 9.98%, της MEDCON κατά 8.08%, της NEMESIS 

ASPHALT κατά 7.12% και της FAP κατά 11.16% ψηλότερες προσφορές από την εκτιμημένη αξία του 

έργου. 

Οι CHAPO, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, Α/ΦΟΙ Α&Π ΜΟΥΖΟΥΡΗ, ZEMCO και LOIZOS IORDANOU 

παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Σημειώνεται ότι η Ε.Α. έκρινε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές για το διαγωνισμό PS/C/659 

την προσφορά της FAP, εφόσον δεν είχε ληφθεί υπόψη το Addendum No. 1, κατά την κοστολόγηση 

του Έργου  και κρίθηκε ότι δεν έγινε υποβολή συμπληρωμένου Δελτίου Ποσοτήτων. Για την ακύρωση 

της προσφοράς της, η FAP ενημερώθηκε με σχετική επιστολή  ημερομηνίας 19/10/2011. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό PS/C/659: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της G.C.C. ήταν κατά €37.347,98 ψηλότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, δηλαδή 5.98% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της NEMESIS ASPHALT ήταν κατά €7.112,02 ψηλότερη 

από την προσφορά της G.C.C., δηλαδή 1.07% ψηλότερη. Η προσφορά της NEMESIS ASPHALT 

ήταν επίσης κατά €44.460,00 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7.12% ψηλότερη. 
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(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

G.C.C. για το ποσό των €661.887,98 συν Φ.Π.Α. 

Περαιτέρω για τον εν λόγω διαγωνισμό PS/C/659, διαφάνηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 

έρευνας ότι μέρος του έργου εκτελέστηκε από την Prometheas Asphalt Ltd υπό μορφή υπεργολαβίας 

στην οποία συμμετέχουν έμμεσα (μέτοχοι μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ή άμεσα (μέτοχοι) οι 

εταιρείες CYBARCO, G.C.C., CHAPO και PANAYIDES (η CYBARCO κατέχει το 40%, η G.C.C. 

κατέχει το 20%, ενώ οι εταιρείες CHAPO διαμέσου της CHAPO FARMAKAS LTD και PANAYIDES 

διαμέσου των εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, Pharmakas Construction Ltd και Chapo Farmakas 

Asphalt Limited, με 40%). Συγκεκριμένα από το συνολικό ποσό των €662,058.10 που έλαβε η G.C.C. 

από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, πλήρωσε την Prometheas Asphalt Ltd το ποσό των €{…} ως 

ανταμοιβή για την υπεργολαβία που ανάλαβε, η οποία αντιστοιχεί στο {…}% της συνολικής αξίας του 

έργου.  

Συνακόλουθα, με την ανάληψη της υπεργολαβίας από την Prometheas Asphalt Ltd η CYBARCO η 

οποία υπέβαλε προσφορά αλλά δεν κέρδισε τον διαγωνισμό, η εταιρεία CHAPO η οποία 

ενδιαφέρθηκε αλλά δεν υπέβαλε προσφορά καθώς και η εταιρεία PANAYIDES η οποία δεν 

ενδιαφέρθηκε, επωφελήθηκαν οικονομικά λαμβάνοντας μερίδιο επί του {…}% της συνολικής αξίας 

του έργου. 

Η εταιρεία G.C.C., στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας διευκρίνισε ότι η απόφαση για υπεργολαβία 

ελήφθη μετά την υποβολή της προσφοράς και το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων ως η Αρμόδια Αρχή, ενημερώθηκε με επιστολή ημερομηνίας 22/12/2011, ήτοι μετά 

την ανάθεση του Διαγωνισμού. 

Σε σχέση με τον υπό αναφορά διαγωνισμό η G.C.C., ανέφερε ότι ως κύριος εργολάβος του έργου 

εκτέλεσε τις ακόλουθες δραστηριότητες: Διεύθυνση Έργου, Ασφάλειες, Εγγυητικές, Προγραμματισμό, 

Θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Κυκλοφοριακή διαχείριση, συντονισμός και παρακολούθηση, 

Γραμματοσήμανση, Εργαστηριακοί έλεγχοι, Τοπογραφικές εργασίες, και Επιδιόρθωση υφιστάμενου 

οδοστρώματος. 

viii. Διαγωνισμός PS/C/678 / Αρ. 38 

Στις 30/12/2011, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/678 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας, 

εκτιμημένου ύψους €1.864.785. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/1/2012. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO- IACOVOU JV,  MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV, 

J&P και PANAYIDES. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η κοινοπραξία CYBARCO- IACOVOU JV με 

προσφορά κατά 2.29% χαμηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν 

της PANAYIDES κατά 3.87%, της κοινοπραξίας MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV κατά 0.48% και 

της J&P κατά 3.50% ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. 
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Οι CHAPO, G.C.C., ZEMCO, LOIZOS IORDANOU και FAP παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων 

του διαγωνισμού αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/678: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO- IACOVOU JV ήταν κατά €42.785 χαμηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 2.29% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€51.679,23 ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO- IACOVOU JV, δηλαδή 2.84% ψηλότερη. 

Η προσφορά της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €8.894,23 ψηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 0.48% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- IACOVOU JV για το ποσό των €1.822.000 συν Φ.Π.Α. 

Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2011 

Κατά το 2011 ανατέθηκαν έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 
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Ημερ.                       Εταιρεία                    Απόκλιση41                  Ποσό 

6.04.11                Cybarco                                   3.98%                   €3.689.800 

11.04.11             Medcon Nemesis JV                  -2.88%                  €1.878.000 

19.04.11             Medcon Nemesis Asphalt JV      10.68%                 €1.574.000 

28.04.11             Chapo Panayides JV                  1.42%                   €2.963.000 

26.05.11             Iacovou                                     13.08%                 €3.166.700 

31.05.11             Medcon                                     11.44%                 €2.480.000 

1.08.11                GCC                                         5.98%                   €661.888 

30.12.11      Cybarco Iacovou JV                 -2.29%                   €1.822.000 

Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί στις επτά εταιρείες κατά το υπό αναφορά έτος, έιχαν 

ως ακολούθως42: 

Cybarco: €3.689.800 + (€1.822.000/2)=€4.600.800 

Iacovou: €3.166.700 + (€1.822.000/2) =€4.077.700 

Medcon: €2.480.000 + (€1.878.000/2) + (€1.574.000/2) =€4.206.000 

Nεμεσις: Νεμεσις Εργοληπτική: (€1.878.000 /2) + Nemesis Asphalt (€1.574.000/2) = €1.726.000 

Chapo: €2.963.000/2=€1.481.500 

Panayides: €2.963.000/2=€1.481.500 

G.C.C.: €661.888 

Οι προσφορές ήταν πιο ψηλές κατά 3.98%-13.08% από την εκτίμηση του μηχανικού. Μόνο δύο 

προσφορές ήταν πιο χαμηλές (ήτοι η μία- 2.88% και η άλλη -2.29%). Όλες οι προσφορές ήταν αρκετά 

ψηλές και κάθε σημαντική εταιρεία σε σχέση με τους υπό εξέταση διαγωνισμούς, κέρδισε τουλάχιστον 

από ένα διαγωνισμό, εκτός από τον τελευταίο στον οποίο κατακυρώθηκε προσφορά για πρώτη φορά 

στη G.C.C. από το 2007. 

Σημαντική είναι η πορεία της Medcon, η οποία έλαβε το μεγαλύτερο ποσό και πιο σημαντικό είναι ότι 

μέσω της κοινοπραξίας της την πρώτη προσφορά την κέρδισε με -2.88% από την εκτίμηση του 

 
41 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
42 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. 
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μηχανικού και στη συνέχεια, 8 μέρες μετά, κέρδισε ως κοινοπραξία την επόμενη προσφορά με 

+10.68% και ένα μήνα μετά ακόμη μια προσφορά μόνη της με +11.44%. 

Για μια ακόμη φορά οι Loizos Iordanou και FAP δεν ανέλαβαν κανένα διαγωνισμό. 

(ΣΤ) ΕΤΟΣ 2012 

 

Κατά το έτος 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά τρείς διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί PS/C/657 και PS/C/658, οι οποίοι 

αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Πάφου και 

Λάρνακας, αντίστοιχα, καθώς επίσης ο διαγωνισμός με αριθμό PS/C/700, ο οποίος αφορούσε την 

περιοδική συντήρηση του αυτοκινητόδρομων Α3 (Λάρνακα-Παραλίμνι-Λάρνακα) και κόμβων. 

Επίσης, σημειώνεται ότι από τους τρεις διαγωνισμούς, ένας κατακυρώθηκε στην CYBARCO- 

IACOVOU JV, ένας στην MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV και ένας στην PANAYIDES. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/657 / Αρ. 39 
 

Στις 31/1/2012, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/657 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Πάφου, 

εκτιμημένου ύψους €2.572.065. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 2/3/2012. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι MEDCON- NEMESIS ASPHALT JV, FAP, IACOVOU και 

CYBARCO. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON- NEMESIS ASPHALT JV με προσφορά 

κατά 8.78% ψηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της FAP, της 

IACOVOU και της CYBARCO, οι οποίες ήταν κατά 12.30%, 12.50% και 14.42%, αντίστοιχα 

ψηλότερες από την εκτιμημένη αξία. 

Οι ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ, LOIZOS IORDANOU, ZEMCO, CHAPO, G.C.C. και 

WATERPROOFING παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν 

προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/657: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά €225.935,00 

ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 8.78% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της FAP ήταν κατά €90.383 ψηλότερη από την προσφορά 

της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV, δηλαδή 3.23% ψηλότερη. Η προσφορά της FAP ήταν επίσης 

κατά €316.318 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 12.30% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV για το ποσό των €2.798.000 συν Φ.Π.Α. 

ii. Διαγωνισμός PS/C/658 / Αρ. 40 
 

Στις 20/2/2012 προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/658 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Λάρνακας, 

εκτιμημένου ύψους €3.000.710. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 23/3/2012. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO - IACOVOU J.V., MEDCON- NEMESIS ASPHALT 

JV, ZEMCO, PANAYIDES, ΑΚΤΩΡ, FAP, και G.C.C.. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO 
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- IACOVOU J.V. με προσφορά κατά 1,74% ψηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες 

προσφορές ήταν επίσης ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία και συγκεκριμένα της MEDCON- 

NEMESIS ASPHALT JV κατά 3,02%, της ZEMCO κατά 3.11%, της PANAYIDES κατά 5.54%, της 

ΑΚΤΩΡ κατά 6.12%,  της FAP κατά 7.31% και της G.C.C. κατά 8.19% . 

Οι CHAPO, ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και Α/ΦΟΙ Α & Π ΜΟΥΖΟΥΡΗ παρέλαβαν 

αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε  τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/658: 

(α) Η πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της CYBARCO- IACOVOU JV ήταν κατά €52.290 ψηλότερη από 

την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 1.74% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά €38.315 

ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO- IACOVOU JV, δηλαδή 1.25% ψηλότερη. Η προσφορά 

της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €90.605 ψηλότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, δηλαδή 3.02% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- IACOVOU JV για το ποσό των €3.053.000 συν Φ.Π.Α. 
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iii. Διαγωνισμός PS/C/700 / Αρ. 41 
 

Στις 16/03/2012, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/700, από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Α3 και των κόμβων αυτού, 

εκτιμημένου ύψους €1.805.040. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 30/3/2012. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι PANAYIDES, MEDCON- NEMESIS ASPHALT JV, IACOVOU, 

CYBARCO, ZEMCO, ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ και G.C.C.. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η εταιρεία 

PANAYIDES με προσφορά κατά 3.82% ψηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες 

προσφορές ήταν επίσης ψηλότερες από την  εκτιμώμενη αξία και συγκεκριμένα της MEDCON-

NEMESIS ASPHALT JV κατά 4.87%, της IACOVOU κατά 6.54%, της CYBARCO κατά 7.86%, της 

ZEMCO κατά 9.36%, της ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΙΔΗΣ κατά 11.52% και της G.C.C. κατά 12.19%. 

Οι LOIZOS IORDANOU, FAP και CHAPO παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, 

αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/700: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της PANAYIDES ήταν κατά €68.960 ψηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 3,82% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€19.000 ψηλότερη από την προσφορά της PANAYIDES, δηλαδή 1.01% ψηλότερη. Η προσφορά της 



100 

MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €87.960 ψηλότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, δηλαδή 4.87% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

PANAYIDES για το ποσό των €1.874.000 συν Φ.Π.Α. 

Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2012 

Κατά το 2012 ανατέθηκαν έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 

Ημερ.          Εταιρεία                              Απόκλιση43              Ποσό 

31.1.12        MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV  8.78%              €2.798.000 

20.2.12        CYBARCO- IACOVOU JV                 1.74%              €3.053.000 

16.3.12        PANAYIDES                                     3.82%              €1.874.000 

Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί, σε κάθε μία από τις πέντε εταιρείες, κατά το υπό 

αναφορά έτος, είχαν ως ακολούθως44: 

MEDCON: €2.798.000/2= €1.399.000 

NEMESIS ASPHALT: €2.798.000/2= €1.399.000 

CYBARCO: €3.053.000/2=€1.526.500 

IACOVOU: €3.053.000/2=€1.526.500 

PANAYIDES: €1.874.000 

Οι προσφορές ήταν πιο ψηλές κατά 1.74-8.78% από την εκτίμηση του μηχανικού.  

 (H) ΕΤΟΣ 2013 

Κατά το έτος 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά έξι διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/712 και PS/C/713, οι 

οποίοι αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων Επαρχίας Λευκωσίας και Λεμεσού αντίστοιχα, 

οι διαγωνισμοί PS/C/715, PS/C/716 και PS/C/717 οι οποίοι αφορούσαν την περιοδική συντήρηση 

αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, αντίστοιχα, καθώς επίσης ο 

διαγωνισμός PS/C/714 που αφορούσε την περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και 

δρόμων Επαρχίας Λευκωσίας. 

 
43 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
44 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. 
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Επίσης, σημειώνεται ότι, από τους έξι διαγωνισμούς, ένας κατακυρώθηκε στην CYBARCO- 

PANAYIDES JV, δύο στην MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV, και τρεις στην CYBARCO- IACOVOU 

JV. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/712 / Αρ. 42 

 

Στις 2/4/2013, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/712 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων Επαρχίας Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους 

€2.928.005. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 26/4/2013. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO- PANAYIDES JV, MEDCON- NEMESIS ASPHALT JV, 

IACOVOU, ZEMCO, και G.C.C.. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO- PANAYIDES JV με 

προσφορά κατά 5.14% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες προσφορές οι οποίες 

επίσης ήταν χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία του έργου ήταν της MEDCON- NEMESIS 

ASPHALT JV η οποία ήταν κατά 4.37% χαμηλότερη, της IACOVOU η οποία ήταν κατά 3.56% 

ψηλότερη, της ZEMCO η οποία ήταν κατά 1.51% χαμηλότερη, και της G.C.C. η οποία ήταν κατά 

0.40% χαμηλότερη. 

Η FAP παρέλαβε αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλε προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/712: 
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(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της CYBARCO- PANAYIDES JV ήταν κατά €150,605 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 5,14% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€22.600 ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO- PANAYIDES JV, δηλαδή 0.81% ψηλότερη. Η 

προσφορά της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €128.005 χαμηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 4.37% χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- PANAYIDES JV για το ποσό των €2.777.400 συν Φ.Π.Α. 

ii. Διαγωνισμός PS/C/713 / Αρ. 43 

Στις 3/4/2013, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/713 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων Επαρχίας Λεμεσού, εκτιμημένου ύψους €2.597.865. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 17/5/2013. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές 

οι MEDCON- NEMESIS ASPHALT JV, IACOVOU, ZEMCO, CYBARCO- PANAYIDES JV, G.C.C., 

FAP και ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON- NEMESIS ASPHALT JV 

με προσφορά κατά 4.08% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν 

της IACOVOU κατά 2.84%, της ZEMCO κατά 1,.97% και της CYBARCO- PANAYIDES JV κατά 

1.90%, χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία, ενώ της G.C.C., της FAP και της ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, 

ήταν, κατά 0.02%, 1.65% και 2.03%, αντίστοιχα, ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. 
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Σημειώνεται ότι η Ε.Α. έκρινε άκυρη από τις υποβληθείσες προσφορές για το διαγωνισμό PS/C/713 

την προσφορά της FAP, εφόσον είχε κοστολογήσει την προσφορά χωρίς να λάβει υπόψη το 

Addendum No. 2, το οποίο τροποποιούσε το Δελτίο Ποσοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η 

δεύτερη φορά που η εν λόγω εταιρεία δεν έλαβε υπόψη συγκεκριμένα Addendum κατά την 

κοστολόγηση των προσφορών της και ενώ είχε ενημερωθεί την προηγούμενη φορά (Διαγωνισμό αρ. 

37) ότι είχε προβεί σε παρόμοια παράληψη. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/713: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€105.865 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 4,08% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €32.000 ψηλότερη από 

την προσφορά της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV, δηλαδή 1.28% ψηλότερη. Η προσφορά της 

IACOVOU ήταν επίσης κατά €73.865,00 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 2,84% 

χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV για το ποσό των €2.492.000 συν Φ.Π.Α. 

Περαιτέρω η Επιτροπή σημειώνει όσον αφορά τον πιο πάνω διαγωνισμό PS/C/713, ο οποίος 

κατακυρώθηκε στη MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, ότι από την έρευνα που διεξήχθην 

διαπιστώθηκε ότι μέρος των εργασιών του εκτελέστηκαν από τη LOIZOS IORDANOU μέσω 

υπεργολαβίας. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό η NEMESIS ASPHALT, διευκρίνισε ότι η εν λόγω 

υπεργολαβία αποφασίστηκε μετά την ανάθεση της σύμβασης και ότι είχε ενημερωθεί σχετικά η 

αρμόδια αρχή, χωρίς να διευκρινίζει εάν ενημερώθηκε γραπτώς και πότε. Επίσης, η συμφωνία ήταν 

προφορική και η συνολική αξία του έργου ήταν €2,444,215.58 και το ποσό που εκτέλεσε η LOIZOS 

IORDANOU ήταν €{…}, δηλαδή {…}%. 

Σε σχέση με το κατά πόσον το προσωπικό και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα είχε στη διάθεση της η 

MEDCON - NEMESIS ASPHALT J.V., κατά την ημερομηνία παράδοσης του εν λόγω έργου, ήταν 

επαρκής, ώστε ακόμη και χωρίς τη σύναψη υπεργολαβίας με την LOIZOS IORDANOU να μπορούσε 

να προβεί σε ολοκλήρωση του έργου, η NEMESIS ASPHALT σημείωσε ότι τη συγκεκριμένη περίοδο 

είχε αρκετές εργασίες και κάποια δυσκολία στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων (παρόλα αυτά 

υπέβαλε προσφορά 4.08% χαμηλότερη από την εκτίμηση του έργου και την κέρδισε σε αντίθεση με 

άλλους διαγωνισμούς που οι προσφορές της ήταν ψηλότερες από την εκτίμηση του έργου), έτσι 

αποφασίστηκε η ανάθεση της υπεργολαβίας στην εταιρεία LOIZOS IORDANOU. Επίσης, η 

συγκεκριμένη εταιρεία, χρωστούσε χρήματα από αγορές υλικών που είχε κάνει και ήταν ένας τρόπος 
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για να αποπληρωθούν. 

Σε σχέση με το κατά πόσον κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων του εν λόγω διαγωνισμού, 

συνεργαζόταν με την LOIZOS IORDANOU σε σχέση με άλλα έργα, η NEMESIS ASPHALT ανάφερε 

ότι δεν συνεργαζόταν σε άλλα έργα με την LOIZOS IORDANOU, ενώ σημείωσε ότι η μόνη σχέση που 

υπήρχε μεταξύ των εταιρειών ήταν πελατειακή.45 

Σε σχέση με την εν λόγω υπεργολαβία, η MEDCON ανάφερε ότι εκτελέστηκε μικρό μέρος της 

εργασίας {…} (από το συνολικό ποσό συμβολαίου €2,492,000) υπεργολαβία από την LOIZOS 

IORDANOU, ποσό το οποίο διαφέρει από αυτό που δηλώθηκε από την MEMESIS ASPHALT (η 

οποία είχε δηλώσει ως συνολική αξία το ποσό των €{…} και ως ποσό της υπεργολαβίας τα €{…}). 

{…}, κάτι που ανάφερε και η ίδια η NEMESIS ASPHALT, όπως σημειώνεται και πιο πάνω. 

Η ίδια η LOIZOS IORDANOU, σε σχέση με το δημόσιο διαγωνισμό PS/C/713, για τον οποίο η εταιρεία 

είχε εκτελέσει έργα υπό τη μορφή υπεργολαβίας, ανέφερε ότι δεν υφίστατο οποιαδήποτε γραπτή 

συμφωνία αναφορικά με την εν λόγω υπεργολαβία και αυτό που τελικά έγινε, είναι ότι εκτελέστηκε 

εργασία, τιμολογήθηκε, και το κόστος πιστώθηκε έναντι χρέους της LOIZOS IORDANOU προς την 

MEDCON–NEMESIS ASPHALT J.V.. Επίσης, σημείωσε ότι, δεν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με το 

ποσοστό της εργασίας που είχε εκτελεστεί. Σύμφωνα με την απόδειξη είσπραξης  ημερομηνίας 

3/10/2014, το ποσό ανερχόταν σε €{…}. Όπως ανάφερε η εργασία που εκτελέστηκε από την LOIZOS 

IORDANOU και για την οποία τιμολογήθηκε, καθορίστηκε από την MEDCON–NEMESIS ASPHALT 

J.V. 

iii. Διαγωνισμός PS/C/715 / Αρ. 44 
 

Στις 29/4/2013, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/715 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους 

€2.003.810. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 31/5/2013. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO-IACOVOU JV, PANAYIDES, MEDCON - NEMESIS ASPHALT 

JV, ZEMCO και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO-IACOVOU JV με προσφορά κατά 

3.58% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της PANAYIDES και 

της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV οι οποίες ήταν κατά 1.99% και κατά 0.74% αντίστοιχα 

χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία, ενώ της ZEMCO και της FAP ήταν κατά 2.26% και 5.94%, 

αντίστοιχα, ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. 

 
45 Σε σχέση με το κατά πόσο η NEMESIS ASPHALT την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και 11/9/2014 χρησιμοποιούσε 
εξοπλισμό άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο για σκοπούς διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της, ή/και κατά πόσο 
εξοπλισμός που ανήκει σε άλλες εταιρείες του Ομίλου διέθετε εξοπλισμό για κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, στο πλαίσιο 
της προκαταρκτικής έρευνας αναφέρθηκε ότι η NEMESIS ASPHALT χρησιμοποιούσε εξοπλισμό που ανήκει σε άλλες 
εταιρείες του ομίλου, κυρίως φορτηγά. 
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Η G.C.C. παρέλαβε αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλε προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/715: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της CYBARCO- IACOVOU JV ήταν κατά €71.810 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 3.58% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της PANAYIDES ήταν κατά €32.000 ψηλότερη 

από την προσφορά της CYBARCO- IACOVOU JV, δηλαδή 1.66% ψηλότερη. Η προσφορά της 

PANAYIDES ήταν επίσης κατά €39.810 χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 1.99% 

χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- IACOVOU JV για το ποσό των €1.932.000 συν Φ.Π.Α. 

iv. Διαγωνισμός PS/C/716 / Αρ. 45 
 

Στις 17/5/2013 προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/716 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λεμεσού, εκτιμημένου ύψους 

€820.240. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 14/6/2013. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν 

προσφορές οι MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, CYBARCO-IACOVOU JV, ZEMCO, PANAYIDES 

και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV με προσφορά κατά 
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3.20% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν της CYBARCO-

IACOVOU JV κατά 2.72% χαμηλότερη από την εκτιμώμενη αξία, της ZEMCO κατά 0.81%, της 

PANAYIDES κατά 1.07% και της FAP κατά 2.03% ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. 

Η G.C.C., ΚΥΘΡΟΜΑΚ και ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του 

διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/716: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά €26.240 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 3,20% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της CYBARCO- IACOVOU JV ήταν κατά €3.900 

ψηλότερη από την προσφορά της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV, δηλαδή 0.50% ψηλότερη. Η 

προσφορά της CYBARCO- IACOVOU JV ήταν επίσης κατά €22.340 χαμηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 2.72% χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV για το ποσό των €794.000 συν Φ.Π.Α. 
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v. Διαγωνισμός PS/C/714 / Αρ. 46 
 

Στις 4/6/2013, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/714 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Δρόμων εντός Δημοτικών Ορίων και Δρόμων Επαρχίας 

Λευκωσίας, εκτιμημένου ύψους €2.301.197. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 

28/6/2013. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO-IACOVOU JV, MEDCON - 

NEMESIS ASPHALT JV, PANAYIDES, ZEMCO και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η 

CYBARCO-IACOVOU JV με προσφορά κατά 1,36% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι 

άλλες προσφορές ήταν της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV η οποία επίσης ήταν χαμηλότερη 

από την εκτιμώμενη αξία κατά 0.14%. Οι προσφορές των PANAYIDES. ZEMCO και FAP ήταν 

ακριβότερες, κατά 2.77%, κατά 3.86% και κατά 5.35% αντίστοιχα. 

Η G.C.C. παρέλαβε αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλε προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/714: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της CYBARCO- IACOVOU JV ήταν κατά €31.197 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 1.36% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€28.000 ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO- IACOVOU JV, δηλαδή 1.23% ψηλότερη. Η 

προσφορά της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €3.197 χαμηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 0.14% χαμηλότερη. 
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(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- IACOVOU JV για το ποσό των €2.270.000 συν Φ.Π.Α. 

vi. Διαγωνισμός PS/C/717 / Αρ. 47 
 

Στις 21/6/2013, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/717 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λάρνακας, εκτιμημένου ύψους 

€1.421.310. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 19/7/2013. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO-IACOVOU JV, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, 

PANAYIDES, ZEMCO και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO-IACOVOU JV με 

προσφορά κατά 7.20% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν αυτές 

της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, της PANAYIDES, της ZEMCO και της FAP οι οποίες ήταν 

κατά 6.49%, κατά 5.16%,κατά 2.27% και κατά 1.98% χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. 

Η G.C.C. παρέλαβε αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλε προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/717: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της CYBARCO- IACOVOU JV ήταν κατά €102.310 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 7.20% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€10.000 ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO- IACOVOU JV, δηλαδή 0.76% ψηλότερη. Η 
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προσφορά της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €92.310 χαμηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 6.50% χαμηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- IACOVOU JV για το ποσό των €1.319.000 συν Φ.Π.Α. 

Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2013 

Κατά το 2013 ανατέθηκαν έξι έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 

Ημερ.                           Εταιρεία                       Απόκλιση46               Ποσό 

2.4.13       CYBARCO- PANAYIDES JV                 -5.14%                €2.777.400 

3.4.13       MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV        -4.08%                €2.492.000 

29.4.13     CYBARCO- IACOVOU JV                      -3.58%                €1.932.000 

17.5.13     MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV         -3.20%                €794.000 

4.6.13       CYBARCO- IACOVOU JV                      -1.36%                €2.270.000 

21.6.13     CYBARCO- IACOVOU JV                      -7.20%                €1.319.000 

Οι προσφορές ήταν πιο χαμηλές κατά -7.20% έως -1.36% από την εκτίμηση του μηχανικού. Όλοι οι 

Διαγωνισμοί όπως φαίνεται και ανωτέρω αναθέτηκαν σε κοινοπραξίες 3 CYBARCO- IACOVOU JV, 

2 MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV και 1 CYBARCO- PANAYIDES JV.  

Επισημαίνεται ότι το 2013 ήταν έτος σοβαρής οικονομικής κρίσης και όλοι οι Διαγωνισμοί ανατέθηκαν 

σε υπεργολαβίες. Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί, σε κάθε μία από τις πέντε 

εταιρείες, κατά το υπό αναφορά έτος, είχαν ως ακολούθως47: 

CYBARCO: (€2.777.400/2)+ (€1.932.000/2)+ (€2.270.000/2) + (€1.319.000/2) = €4.149.200 

PANAYIDES: €2.777.400/2 = €1.388.700 

MEDCON: (€2.492.000/2) + (€794.000/2) = €1.643.000 

NEMESIS ASPHALT: (€2.492.000/2) + (€794.000/2) = €1.643.000 

IACOVOU: (€1.932.000/2) + (€2.270.000/2) + (€1.319.000/2) = €2.760.500 

 
46 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
47 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. 
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(Θ) ΕΤΟΣ 2014 

Κατά το έτος 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 

προκηρύχθηκαν συνολικά τρεις διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί με αριθμό PS/C/728 και PS/C/729, οι 

οποίοι αφορούσαν την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λάρνακας και 

Αμμοχώστου αντίστοιχα, καθώς επίσης ο διαγωνισμός PS/C/730 που αφορούσε την περιοδική 

συντήρηση Αυτοκινητόδρομων και Δρόμων Επαρχίας Πάφου. 

Επίσης σημειώνεται ότι από τους τρεις διαγωνισμούς, δύο κατακυρώθηκαν στην CYBARCO- 

PANAYIDES JV και ένας στην ZEMCO. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι εν λόγω διαγωνισμοί: 

i. Διαγωνισμός PS/C/728 / Αρ. 48 
 

Στις 29/5/2014, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/728 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λάρνακας, εκτιμημένου ύψους 

€620.855. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 27/6/2014. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν 

προσφορές οι CYBARCO- PANAYIDES JV, IACOVOU, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, 

ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ZEMCO, FAP και G.C.C.. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η CYBARCO- 

PANAYIDES JV με προσφορά κατά 0,62% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες 

προσφορές ήταν επίσης ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία και συγκεκριμένα της IACOVOU κατά 

0.51%, της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV κατά 0.67%, της ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ κατά 2.76%, 

της ZEMCO κατά 2.76%, της FAP κατά 3.74% και της  G.C.C. κατά 4.66%. 

Οι LOIZOS IORDANOU, MENICOS ENTERPRISES, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ και 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ, παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. 
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Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/728: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της CYBARCO- PANAYIDES JV ήταν κατά €3.855 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 0.62% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €7.000 ψηλότερη από 

την προσφορά της CYBARCO- PANAYIDES JV, δηλαδή 1.13% ψηλότερη. Η προσφορά της 

IACOVOU ήταν επίσης κατά €3.145,00 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 0.51% 

ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- PANAYIDES JV για το ποσό των €617.000 συν Φ.Π.Α. 

ii. Διαγωνισμός PS/C/729 / Αρ. 49 
 

Στις 16/6/2014, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/729 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Αμμοχώστου, εκτιμημένου 

ύψους €567.010. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 11/7/2014. Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορές οι CYBARCO - PANAYIDES JV, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, 

IACOVOU, G.C.C., ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ZEMCO και FAP. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η 

CYBARCO- PANAYIDES JV με προσφορά κατά 2.47% χαμηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. 

Οι προσφορές της MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV και της IACOVOU ήταν κατά 1.41% και 0.55% 
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αντίστοιχα χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. Αντίθετα, οι προσφορές των εταιρειώντης G.C.C., 

της ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, της ZEMCO και της FAP ήταν κατά 0.08%, κατά 1.12%, κατά 1.59%, κατά 

3.17%, αντίστοιχα ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. 

Οι ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ, PARPARESHIS και ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ & 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ παρέλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Σημειώνεται ότι η Ε.Α. έκρινε άκυρη τη προσφορά της εταιρείας ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, εφόσον δεν 

έλαβε υπόψη της το Addendum No.2. 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/729: 

(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της CYBARCO- PANAYIDES JV ήταν κατά €14.010 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 2.47% χαμηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν κατά 

€6.000 ψηλότερη από την προσφορά της CYBARCO- PANAYIDES JV, δηλαδή 1.08% ψηλότερη. Η 

προσφορά της MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV ήταν επίσης κατά €8.010 χαμηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 1.41% χαμηλότερη. 
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(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

CYBARCO- PANAYIDES JV για το ποσό των €553.000 συν Φ.Π.Α. 

iii. Διαγωνισμός PS/C/730 / Αρ. 50 
 

Την 1/7/2014, προκηρύχθηκε διαγωνισμός με αριθμό PS/C/730 από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, 

αναφορικά με την περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομων και Δρόμων Επαρχίας Πάφου, 

εκτιμημένου ύψους €1.282.460. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν η 25/7/2014. Στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι ZEMCO, IACOVOU, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, 

CYBARCO, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ και G.C.C.. Επιτυχών προσφοροδότης ήταν η ZEMCO με 

προσφορά κατά 0.74% ψηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Οι άλλες προσφορές ήταν 

ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία και συγκεκριμένα της IACOVOU κατά 0.95%, της MEDCON - 

NEMESIS ASPHALT JV κατά 1.29%, της CYBARCO κατά 3.16%, της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ 

κατά 3.26% και της G.C.C. κατά 3.72%. 

Οι ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ, ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΕΛΤΕΡ, CHARIS K. IOANNOU, S. 

HADJICHRISTOFI, MAKAZA, A.P. CHRISTOFI BROS και PANAYIDES παρέλαβαν αντίγραφα των 

εγγράφων του διαγωνισμού, αλλά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

 

Η Ε.Α. διατύπωσε τα ακόλουθα σχόλια και προέβη σε εισηγήσεις όσον αφορά το διαγωνισμό 

PS/C/730: 
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(α) Η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της ZEMCO ήταν κατά €9.540 ψηλότερη από την εκτίμηση 

του μηχανικού, δηλαδή 0.74% ψηλότερη. 

(β) Η δεύτερη πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά, αυτή της IACOVOU ήταν κατά €2.700 ψηλότερη από 

την προσφορά της ZEMCO, δηλαδή 0.21% ψηλότερη. Η προσφορά της IACOVOU ήταν επίσης κατά 

€12.240 ψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, δηλαδή 0.95% ψηλότερη. 

(γ) Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Ε.Α. εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην 

ZEMCO για το ποσό των €1.292.000 συν Φ.Π.Α. 

Σύνοψη των Αναθέσεων που έγιναν κατά το 2014 

Κατά το 2014 ανατέθηκαν τρία έργα στη βάση των πιο κάτω προσφορών: 

Ημερ.                           Εταιρεία                       Απόκλιση48                   Ποσό 

29.5.14      CYBARCO- PANAYIDES JV                 -0.62%                  €617.000 

16.6.14      CYBARCO- PANAYIDES JV                    -2.47%                 €553.000 

1.7.14                      ZEMCO                                     0.74%               €1.292.000 

Οι συνολικές αξίες των έργων που είχαν ανατεθεί, σε κάθε μία από τις τρεις εταιρείες, κατά το υπό 

αναφορά έτος, είχαν ως ακολούθως49: 

CYBARCO: (€617.000/2) + (€553.000/2) = 585.000 

PANAYIDES: (€617.000/2) + (€553.000/2) = 585.000 

ZEMCO: €1.292.000 

Οι δύο προσφορές ήταν πιο χαμηλές κατά -2.47% έως -0.62% από την εκτίμηση του μηχανικού, και 

η μία ήταν κατά 0.74% πιο ψηλή από την εκτίμηση του μηχανικού. 

6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των 

προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμες ή δυνάμενες να 

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

χρήσης τους. Στη σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνονται αφενός το προϊόν που αφορά την υπό 

εξέταση υπόθεση καθώς και άλλα προϊόντα που είναι υποκατάστατα του, είτε από πλευράς ζήτησης 

είτε από πλευράς προσφοράς και των οποίων η διαθεσιμότητα (ή δυνητική διαθεσιμότητα) εμποδίζει 

 
48 Συνιστά την απόκληση σε ποσοστό (%) από την εκτιμώμενη αξία του έργου. 
49 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών, το ποσό κατανεμήθηκε εξίσου στις δύο ιδρυτικές εταιρείες. 
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τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις να αυξήσουν επικερδώς την τιμή του κατά ένα μικρό αλλά σημαντικό 

ποσοστό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το αντικείμενο εξέτασης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας αφορά την πιθανολογούμενη 

νόθευση δημόσιων διαγωνισμών και τη χειραγώγηση προσφορών (bid rigging) μεταξύ εικοσιπέντε 

(25) επιχειρήσεων και /ή των μητρικών, θυγατρικών και /ή άλλων συνδεδεμένων για κάθε μια από 

αυτές τις εταιρείες, ή/και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων και τις ενέργειες και/ή πρακτικές τους μαζί 

και ξεχωριστά, σε σχέση με διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων και αυτοκινητόδρομων 

εντός της Δημοκρατίας, για την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και 11/9/2014.  

Εν προκειμένω, στις υποθέσεις χειραγώγησης διαγωνισμών (bid-rigging), η ζήτηση προέρχεται από 

πολυάριθμους φορείς του δημοσίου που προσφεύγουν στο σύστημα της ανάθεσης μέσω 

δημοπρασιών, με σκοπό να επιτύχουν την χαμηλότερη τιμή. Τις προδιαγραφές και τους όρους των 

δημοπρασιών τις προσδιορίζουν οι Αναθέτουσες Αρχές στην αναλυτική περιγραφή των έργων και 

στη σχετική συγγραφή υποχρεώσεων. H προσφορά που ανταποκρίνεται στη ζήτηση αυτή κάθε φορά 

καθορίζεται από τις εταιρείες που συμμετέχουν στους εν λόγω διαγωνισμούς.  

Σημειώνεται ότι η ακριβής οριοθέτηση 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. Η Επιτροπή επισημαίνει παραταύτα ότι 

σύμφωνα με τη νομολογία ο ορισμός της σχετικής αγοράς δεν απαιτείται σε περίπτωση πρόδηλων 

περιορισμών του ανταγωνισμού.50 Και τούτο, διότι κατά πάγια ενωσιακή 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 ανταγωνισμού51. Συναφώς, δεν απαιτείται, κατ’ αρχήν, για τη διαπίστωση παράβασης 

ειδική οικονομική ανάλυση για τις συνθήκες της οικείας αγοράς, ούτε και για τον προσδιορισμό 

αυτής52.  

Τη θέση αυτή διατήρησε το Δικαστήριο και στις αποφάσεις του, σε σχέση με την υπόθεση CMA CGM 

κ.ά., Τ-213/00, της 19.3.2003, Συλλ. ΙΙ-913, σκ. 206 και στις συνεκδ. υποθέσεις Brasserie Nationale, 

T-49/02 & 51/02, της 27.7.2005, Συλλ. ΙΙ-3033, σκ. 144 όπου ξεκαθαρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή 

 
50 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. 
51 Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις ΠΕΚ T-38/02 Groupe Danone κατά Επιτροπής, σκ. 99, και T-48/02 Brouwerij Haacht NV κατά 
Επιτροπής, σκ. 58 (καθώς και στη σχετική νομολογία που παραπέμπουν) 
52 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4. 
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Επιτροπή έχει υποχρέωση καθορισμού της αγοράς σε απόφαση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 101 ΣΛΕΕ μόνον όταν, ελλείψει ενός τέτοιου καθορισμού, είναι αδύνατον να εξακριβωθεί αν 

η συγκεκριμένη συμφωνία, η απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων ή η εναρμονισμένη πρακτική μπορεί 

να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση των όρων του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς.  

Η αρχή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά και στην περίπτωση του άρθρου 3 του Νόμου. Από τα 

πιο πάνω προκύπτει ότι η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για 

τη νομική αξιολόγηση της υπό κρίση υπόθεσης- σύμπραξης καθότι κατά την πάγια ενωσιακή 

νομολογία και πρακτική δεν απαιτείται η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς για την εφαρμογή 

του άρθρου 3 του Νόμου όταν οι κρινόμενες συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές έχουν ως 

αντικείμενο τους τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού. Συναφώς, ως προαναφέρθηκε δεν 

απαιτείται, καταρχήν για τη διαπίστωση παράβασης ειδική οικονομική ανάλυση για τις συνθήκες της 

οικείας αγοράς, ούτε και για τον προσδιορισμό αυτής.53. Συναφώς, έχει κριθεί ότι δεν είναι η εκάστοτε 

Αρχή Ανταγωνισμού που επιλέγει κάθε φορά τη σχετική αγορά προϊόντων, αλλά οι ίδιες οι 

συμπράττουσες επιχειρήσεις που επικεντρώνουν την αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά σε ορισμένο/-

α προϊόν/-τα.54 

6.1 Σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών 

Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι οι προσφορές για την περιοδική συντήρηση 

δρόμων και αυτοκινητόδρομων γίνονταν από εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες στην περίπτωση που 

τους κατακυρωνόταν προσφορά, αναλάμβαναν την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος για 

σκοπούς συντήρησης, και τις οποιεσδήποτε σχετικές εργασίες αυτό περιλαμβάνει. Ιδιαίτερα, η 

Έκθεση Επιτροπής Αξιολόγησης για τον κάθε διαγωνισμό, σε ότι αφορά την περιγραφή έργου, 

σημειώνει ότι «Το Έργο περιλαμβάνει συνήθεις εργασίες περιοδικής συντήρησης σε τμήματα 

δρόμων…» ή «Το Έργο περιλαμβάνει συνήθεις εργασίες περιοδικής συντήρησης σε τμήματα 

αυτοκινητοδρόμων…», ανάλογα με την κάθε περίπτωση.  

Η Επιτροπή για σκοπούς ορισμού της σχετικής αγοράς στην προκειμένη αυτεπάγγελτη έρευνα 

άντλησε καθοδήγηση από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Εθνικών Αρχών 

Ανταγωνισμού. 

 
53 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4. 
54 Βλ. απόφαση ΠΕΚ Τ-71/03, Tokai Carbon κατά Επιτροπής, σκ. 90. και Βλ. και Faull & Nikpay «The EU Law of 
Competition», 3η έκδοση, παρ. 8.453 «The Commission is not obliged to define the relevant market in a decision applying 
Article 101, except where it would be impossible without such a definition to determine the agreement or concerted practice 
in question was liable to affect trade between Member States and had as its object or effect the prevention, restriction or 
distortion of competition within the internal market [...]». 
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Η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού, σε υποθέσεις συγκεντρώσεων κατασκευαστικών επιχειρήσεων έχει 

αποφανθεί ότι η ευρύτερη αγορά των κατασκευών δημοσίων έργων διακρίνεται κατ’ αρχήν από αυτή 

των ιδιωτικών έργων55.  

Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού,56 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.» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS57 

κατέγραψε τα πιο κάτω σε σχέση με τον ορισμό της αγοράς προϊόντων «Asphalt and contract 

surfacing»: 

«Asphalt is manufactured by heating and mixing aggregates and a binding agent (normally 

bitumen), and is used for surfacing roads, car parks, footpath pavements, airport runways, 

and other sites. Asphalt mix is typically composed of 95% aggregates and 5% bitumen. 

Asphalt is typically purchased by private contractors engaged by public authorities in road 

 
55 Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Α. αριθ. 190/ΙΙΙ/2001, 208/III/2002, 324/V/2006, 338/V/2007, 372/V/2007. Βλ. επίσης και 
απόφαση 486/VI/2010 αναφορικά με «Λήψη απόφασης επί της από 9.2.2005 καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΤΕ-ΟΔΓΕ», κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.», για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77». 
56 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού αρ. 644/2017. 
57Case No COMP/M.7550 - CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS. 
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construction and by those engaged in commercial and residential construction (such as 

surfacing around retail and housing developments). Given its perishable nature, asphalt is 

best laid within approximately two to three hours of dispatch. 

The works associated with the construction and maintenance of roads and other surfaces 

constitute contract surfacing (also known as contracting, asphalt surfacing, and road 

maintenance services)». 

Συνεχίζοντας την ανάλυση της στην προαναφερθείσα απόφαση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διευκρίνισε ότι σε προηγούμενες της αποφάσεις είχε διαπιστώσει σε αρκετές περιπτώσεις, ότι, η 

αγορά ασφαλτικού σκυροδέματος είναι διαφορετική από αυτή των πρώτων υλών και των οδικών 

έργων. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι: «The Commission has assessed asphalt in several decisions and 

found that asphalt is a distinct product market from aggregates and road works. In past decisions, the 

Commission has considered road construction to be a relevant product market in itself, distinct from 

the materials used, namely aggregates and asphalt». 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της εν λόγω αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της CRH 

/ HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS58, καθόρισε ότι: «In light of past decisional practice 

and the Notifying Party's arguments the Commission considers that both asphalt and contract 

surfacing constitute distinct product markets» (Η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής).  

Σε σχέση με τα ανωτέρω η Επιτροπή περαιτέρω σημειώνει ότι η Επιτροπή σε προηγούμενη 

απόφαση59 της με αρ. 61/2010, όρισε ως ξεχωριστές αγορές προϊόντος/υπηρεσιών, (1) την αγορά 

παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, (2) την αγορά παραγωγής και διάθεσης έτοιμου 

σκυροδέματος, (3) την αγορά παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος και (4) την αγορά 

οικοδομικών και τεχνικών/κατασκευαστικών έργων.  

Ιδιαίτερα, η Επιτροπή σημειώνει ότι σε σχέση με το ασφαλτικό σκυρόδεμα, η Επιτροπή στην εν λόγω 

απόφαση της, ανάφερε ότι: 

«Η παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος χρησιμοποιείται για έργα ασφαλτικών επιστρώσεων 

(ασφαλτοστρώσεων) και οδοποιίας. Τα έργα οδοποιίας συμπεριλαμβάνουν ασφαλτικές 

επιστρώσεις, όμως η εργασία αυτή αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του όλου έργου. Το ασφαλτικό 

σκυρόδεμα χρησιμοποιείται και σε άλλα έργα πέραν της οδοποιίας, όπως για παράδειγμα στην 

κατασκευή οικοδομών και κτιρίων όπου απαιτείται μεταξύ άλλων η κατασκευή δρόμων, χώρων 

στάθμευσης, γηπέδων καλαθόσφαιράς.  

 
58 Ibid. 
59 Απόφαση ΕΠΑ αρ. 61/2010 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας Skyramont Quarries Ltd που ανήκει στην εταιρεία Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ από την εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ 
Δημόσια Λτδ (8.13.010.11). 
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Τα χαρακτηριστικά του ασφαλτικού σκυροδέματος περιγράφονται στο Πρότυπο Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Το προϊόν αυτό αποτελεί βασικά ένα 

εύκαμπτο οδόστρωμα (flexible pavement) σε αντίθεση με το οδόστρωμα από έτοιμο 

σκυρόδεμα που είναι άκαμπτο (rigid).».  

Η Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω, και καθοδηγούμενη από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής διαπιστώνει ότι η αγορά υπηρεσιών για σκοπούς τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος 

είναι διακριτή από την αγορά οικοδομικών και τεχνικών /κατασκευαστικών έργων. 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, συλλάχθηκαν 

πληροφορίες και στοιχεία τόσο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, όσο και από τα εμπλεκόμενα μέρη 

της παρούσας υπόθεσης, αναφορικά με το ασφαλτικό σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του, καθώς επίσης και πληροφορίες που αφορούν γενικότερα 

την αγορά και τα διάφορα στάδια της. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος είναι η 

άσφαλτος (bitumen) και τα αδρανή υλικά (σκύρα, άμμος και ασβέστης). Η άσφαλτος εισάγεται από το 

εξωτερικό και την υπό αναφορά περίοδο αποθηκευόταν σε αποθηκευτικούς χώρους που είτε 

διατηρούσαν εταιρείες στον ΚΕΤΑΠ είτε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Οι εταιρείες προμηθεύονται τα 

αδρανή υλικά από λατομεία που λειτουργούν εντός της Δημοκρατίας. 

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα παράγεται σε ειδικά εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και 

ακολούθως μεταφέρεται στο εργοτάξιο του έργου. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα μετέπειτα τοποθετείται 

σε δρόμους με τη χρήση συνεργείου τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Το Τμήμα Δημόσιων Έργων με σχετική επιστολή ημερομηνίας 30/10/2015, ανέφερε τα ακόλουθα σε 

ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του  ασφαλτικού σκυροδέματος, τα αδρανή υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του και για τα εναλλάξιμα προϊόντα: 

(α) Τεχνικές προδιαγραφές ασφαλτικού σκυροδέματος: Το ασφαλτικό σκυρόδεμα εμπίπτει στη 

Νομοθεσία Δομικών Προϊόντων και πρέπει να φέρει Σήμανση CE. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές του ίδιου του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων.  

(β) Αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος: Τα αδρανή υλικά που 

χρησιμοποιούνται είναι αυτά που καθορίζονται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 13043, το 

Διάταγμα της ΚΔΠ 164/2011 και τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Τόμος 

Γ). Τα υλικά προμηθεύονται στα εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από αδειούχα 

λατομεία και εμπίπτουν στη Νομοθεσία Δομικών Προϊόντων και πρέπει να φέρουν Σήμανση CE. 
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Περαιτέρω, δεν υπάρχουν εναλλάξιμα υλικά, με την έννοια ότι μόνο υλικά που είναι σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 13043 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. 

(γ) Εναλλάξιμα προϊόντα του ασφαλτικού σκυροδέματος: Όσον αφορά οποιαδήποτε εναλλάξιμα 

προϊόντα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων σημείωσε ότι δεν χρησιμοποιούνται ευρέως εναλλάξιμα 

προϊόντα. Όπως αναφέρεται, κάποια εναλλάξιμα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για χρήση στην 

Κύπρο, όπως το «SMA asphalt», ενώ άλλα, χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για 

παράδειγμα, το σκυρόδεμα με βάση τσιμέντο. Εναλλάξιμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν οι 

επιστρώσεις από φυσικούς λίθους ή επιστρώσεις με προκατασκευασμένους κυβόλιθους, αλλά αυτά 

χρησιμοποιούνται συνήθως σε πλατείες και σε δρόμους στα κέντρα πόλεων.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας μελέτησε τα όσα καταγράφονται στον 

Τόμο Γ «Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης (Για Οδικά και Τεχνικά Έργα), 

Μέρος 500 – Ασφαλτική Βάση και Ασφαλτικές Στρώσεις». Σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού, 

εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο, σε ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται 

σε συνδετική στρώση ή επιφανειακή στρώση για αυτοκινητόδρομους και δρόμους με υψόμετρο κάτω 

από τα 500μ. που παρουσιάζουν τροχαία ημερήσια κίνηση πάνω από 300 φορτηγά οχήματα 

(περιλαμβανομένων και άλλων οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν φορτίο πέραν των 5tn), θα 

χρησιμοποιείται άσφαλτος τύπου 35/50. Άσφαλτος τύπου 50/70 θα χρησιμοποιείται σε δρόμους με 

υψόμετρο πάνω των 500μ., σε δρόμους μικρής σημασίας (λιγότερα από 300 φορτηγά την ημέρα) και 

σε χώρους στάθμευσης για ιδιωτικά οχήματα. Για τα αεροδρόμια θα εφαρμόζονται ειδικές 

προδιαγραφές. 

Επίσης, η άσφαλτος που θα χρησιμοποιείται πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του περί Προδιαγραφών 

Ασφάλτου Διατάγματος ΚΔΠ 317/2004, οι οποίες συνοψίζονται σε σχετικό Πίνακα (5/2Α). Κάθε φορτίο 

ασφάλτου πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό από τον προμηθευτή στο οποίο να αναφέρεται 

ο τύπος της ασφάλτου και η σχετική πυκνότητα της. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό θα παραδίδεται 

στο Μηχανικό. 

Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι στο πλαίσιο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας 

συλλάχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή επί τούτου 

σημειώνει ότι η εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ανάφερε ότι σύμφωνα με το Σύνδεσμο European Asphalt 

Pavement Association (ΕΑΡΑ), το ασφαλτικό σκυρόδεμα είναι ένα μείγμα αδρανών υλικών, 

συνδετικού και πληρωτικού υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή και συντήρηση όλων 

των ειδών δρόμων, χώρων στάθμευσης αλλά και αθλητικών χώρων. Τα αδρανή υλικά που 

χρησιμοποιούνται σε ασφαλτικά μείγματα μπορεί να είναι σκύρα, άμμος ή/και χαλίκι. Για να επιτευχθεί 

ένα ανθεκτικό μείγμα χρησιμοποιείται συνδετικό υλικό, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

η άσφαλτος (bitumen). Η κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος γίνεται σε στρώσεις ασφαλτικού 



121 

σκυροδέματος (base course, binder course, wearing course) έτσι ώστε να γίνεται ομοιόμορφη 

κατανομή των φορτίων της κυκλοφορίας στο θεμέλιο. 

Οι εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT, σημείωσαν ότι το ασφαλτικό 

σκυρόδεμα έχει τις εξής ιδιότητες / χαρακτηριστικά: 

 αντέχει στην παραμένουσα παραμόρφωση, 

 αντέχει στη ρηγμάτωση και κόπωση, 

 συνεισφέρει στη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος, 

 είναι αδιαπέραστο από το νερό προς προστασία των υποκείμενων στρώσεων, 

 καλή εργασιμότητα κατά τη διάστρωση και εύκολη συμπίεση, 

 μπορεί να συντηρηθεί, 

 σχετικά μικρό κόστος, 

 αντιστέκεται στη λειαντική δράση των ελαστικών και στις καιρικές συνθήκες, 

 μακράς διάρκειας ζωής αντιολισθηρή επιφάνεια, 

 ομαλή επιφάνεια για ομαλή και άνετη οδήγηση, και 

 χαμηλά επίπεδα θορύβου από τροχούς αυτοκινήτων. 

Η εταιρεία IACOVOU BROTHERS σημείωσε ότι ο ορισμός του ασφαλτικού σκυροδέματος, οι χρήσεις 

και ιδιότητες του καθορίζονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων Μέρος 500 και οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το κάθε μείγμα και τις τρέχουσες τιμές υλικών 

και εργατικών. 

 

Η εταιρεία MEDCON σε σχέση με τα διαφορετικά είδη ασφαλτικού σκυροδέματος και τη χρήση του 

καθενός ανάφερε ότι ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη, το κάθε είδος ασφαλτικού 

σκυροδέματος μπορεί να παραχθεί είτε με 35/50 άσφαλτο είτε με 50/70. Οι τιμές αλλάζουν προς τα 

πάνω, αν στο μείγμα πρέπει να προστεθεί ασβέστης, και προς τα κάτω αν επιτρέπεται η χρήση 

ανακυκλωμένων αδρανών. Ιδιαίτερα, σημειώνει ότι τα μείγματα με ανακυκλωμένα αδρανή χρειάζονται 

λιγότερη άσφαλτο επειδή τα ανακυκλωμένα αδρανή έχουν στην επιφάνεια τους υπολείμματα 

ασφάλτου από προηγούμενη χρήση. Οι προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων απαιτούν την 

προσθήκη ασβέστη και απαγορεύουν την προσθήκη ανακυκλώσιμου υλικού (Milling). 

Τα είδη του ασφαλτικού σκυροδέματος, σύμφωνα με την MEDCON είναι τα πέντε είδη που 

καταγράφονται κάτωθι, από το ακριβότερο στο φθηνότερο. Η τιμή του ασφαλτικού σκυροδέματος 

εξαρτάται ως επί το πλείστον από την περιεκτικότητα και την τιμή της ασφάλτου η οποία είναι και το 

πιο ακριβό συστατικό. Η τιμή της ασφάλτου μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του αργού πετρελαίου 

του οποίου είναι παράγωγο. Για παράδειγμα, το AC10 εξαρτάται 73% από την τιμή της ασφάλτου και 

την τιμή του αργού πετρελαίου. 
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(1) AC 10 (ακριβότερο): χρησιμοποιείται για στρώση εξομάλυνσης (regulating course), με  τεχνικά 

χαρακτηριστικά / ιδιότητες, μέγεθος σκύρων μέχρι 10 mm –  περιεκτικότητα σε άσφαλτο 6.4%. 

(2) AC 14: χρησιμοποιείται για επιφανειακή στρώση (wearing course), με τεχνικά χαρακτηριστικά / 

ιδιότητες, μέγεθος σκύρων μέχρι 14 mm –  περιεκτικότητα σε άσφαλτο 5,6%. 

(3) AC 20: χρησιμοποιείται για συνδετική στρώση (binder course), με τεχνικά χαρακτηριστικά / 

ιδιότητες, μέγεθος σκύρων μέχρι 20 mm – περιεκτικότητα σε άσφαλτο 5%. 

(4) AC 31.5: χρησιμοποιείται για Στρώση Βάσης (base course), με τεχνικά χαρακτηριστικά / ιδιότητες, 

μέγεθος σκύρων μέχρι 31.5 mm – περιεκτικότητα σε άσφαλτο 5%. 

(5) AC40 (φθηνότερο): χρησιμοποιείται για Στρώση Βάσης (base course), με τεχνικά χαρακτηριστικά 

/ ιδιότητες, μέγεθος σκύρων μέχρι 40 mm –  περιεκτικότητα σε άσφαλτο 4%. 

Η εταιρεία J&P, έχει αναφέρει ότι τα κυριότερα είδη ασφαλτικού σκυροδέματος που συνήθως συναντά 

κανείς στα συμβόλαια των Δημοσίων Έργων είναι “Asphalt Base Course” (ABC) και “Asphalt Wearing 

Course” (AWC). Το  ABC χρησιμοποιείται σαν πρώτη στρώση ασφάλτου και έχει μεγαλύτερη 

αναλογία αδρανών υλικών μεγάλης διαμέτρου από ότι το AWC. Το AWC χρησιμοποιείται σαν τελική 

στρώση ασφάλτου και έχει περισσότερα αδρανή μικρής διαμέτρου για να είναι κατορθωτή η 

ομαλότητα της τελικής επιφάνειας. Η περιεκτικότητα σε άσφαλτο (Bitumen) του AWC είναι μεγαλύτερη 

από αυτή του ABC. Ως εκ τούτου, η τιμή του AWC είναι μεγαλύτερη από αυτή του ABC και κυμαίνεται 

ανάλογα με την τιμή του ασφάλτου / πετρελαίου. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στο πλαίσιο της προκατακριτκής έρευνας παρούσας υπόθεσης 

συλλέχθηκαν στοιχεία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες σε σχέση με τα διάφορα στάδια της αγοράς 

παραγωγής, προμήθειας και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, τα οποία και καταγράφονται 

πιο κάτω: 

Η εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ανάφερε ότι, η άσφαλτος εισάγεται από το εξωτερικό και αποθηκεύεται 

σε αποθηκευτικούς χώρους που είτε διατηρούν εταιρείες στο ΚΕΤΑΠ είτε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, 

όπως αυτές της εταιρείας ΝΕΜΕΣΙΣ. Τα αδρανή υλικά προμηθεύονται από λατομεία στην Κύπρο, 

ενώ το ασφαλτικό σκυρόδεμα παράγεται σε εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Ακολούθως, το ασφαλτικό σκυρόδεμα μεταφέρεται στο εργοτάξιο του έργου όπου θα τοποθετηθεί με 

φορτηγά (trailers). Τέλος, το ασφαλτικό σκυρόδεμα τοποθετείται σε δρόμους με τη χρήση συνεργείου 

τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος. Το συνεργείο συνήθως αποτελείται από: μηχάνημα 

διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέματος (finisher), 2 κυλίνδρους (rollers) - 1 μεταλλικό και 1 

λαστιχοφόρο, digger, μηχάνημα απόξεσης ασφαλτικού τάπητα (milling) και σκούπα.  

Η εταιρεία MEDCON έχει αναφέρει ότι η μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος προς τα εργοτάξια 

γίνεται από τις εργοληπτικές εταιρείες που θα το χρησιμοποιήσουν, είτε με δικά τους φορτηγά είτε με 
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υπεργολάβους μεταφορείς. Επίσης, μετά τη διάστρωση το ασφαλτικό σκυρόδεμα συμπιέζεται με 

κυλίνδρους ενόσω είναι ακόμα ζεστό. Για δρόμους χρησιμοποιούνται μεγάλοι κύλινδροι, σιδερένιοι 

και λαστιχοφόροι. Στα αυλάκια η συμπίεση γίνεται με μικρότερους κυλίνδρους.  

Τέλος, η εταιρεία CYBARCO ανάφερε ότι η αγορά για τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος 

διαχωρίζεται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα παράγεται σε 

εργοστάσια σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το μελετητή, για το 

συγκεκριμένο έργο. 

Ή Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω, διαπιστώνει ότι η παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος 

χρησιμοποιείται για έργα ασφαλτικών επιστρώσεων (ασφαλτοστρώσεων) και οδοποιίας. Τα έργα 

οδοποιίας συμπεριλαμβάνουν ασφαλτικές επιστρώσεις, όμως η εργασία αυτή αποτελεί μόνο ένα 

κομμάτι του όλου έργου. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα χρησιμοποιείται και σε άλλα έργα πέραν της 

οδοποιίας, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή οικοδομών και κτιρίων όπου απαιτείται μεταξύ 

άλλων η κατασκευή δρόμων, χώρων στάθμευσης και γηπέδων καλαθόσφαιρας.  

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα εμπίπτει στη Νομοθεσία Δομικών Προϊόντων και πρέπει να φέρει Σήμανση 

CE και ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε συνάρτηση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του ίδιου του Τμήματος Δημόσιων Έργων. Επίσης, έχει διαφανεί ότι υπάρχουν 

διαφορετικά είδη ασφαλτικού σκυροδέματος τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την περιεκτικότητα τους 

σε άσφαλτο. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχουν εναλλάξιμα προϊόντα. 

Η Επιτροπή περαιτέρω επισημαίνει ότι η Ελληνική Αρχή με την απόφασή της με αρ. 644/2047 

αναφέρει ότι στις περιπτώσεις υποθέσεων νόθευσης διαγωνισμών (bid-rigging)60 το βασικό σημείο 

αναφοράς για τον ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος είναι στην ουσία το έργο που επηρεάζεται 

από την υπό έρευνα σύμπραξη61.  

Παρομοίως το Γαλλικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού, θεωρεί ότι «η διασταύρωση μια πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος από μια αναθέτουσα αρχή και οι απαντήσεις από τους υποψηφίους συνιστά μια αγορά 

κατά την έννοια του Διατάγματος της 1ης Δεκεμβρίου 1986. Δηλαδή μια διασταύρωση ανάμεσα σε μια 

συγκεκριμένη ζήτηση και σε πρόσφορές που προορίζονται να ανταποκριθούν σε αυτή. Επίσης, η 

αγορά- σύμβαση υπερκείται της αγοράς με την οικονομική έννοια, που δεν περιλαμβάνει παρά «έναν 

και μόνο αιτούντα»62. 

 
60Βλ. και απόφαση Τ-38/02, Groupe Danone v Commission [2005], παρ. 99, και οι εκεί αναφερόμενες παραπομπές.   
61 Βλ. και απόφαση του Office of Fair Trading No. CA98/02/2009 Bid rigging in the construction industry in England 21 
September 2009 (Case CE/4327-04), παρ. ΙΙ 1600 και Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού αρ. 644/2017.  επί της 
αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων του Νομού Πέλλας προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε (ήδη 
άρθρο 1 του Ν. 3959/2011) περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει., βλέπε παράγραφο 49. 
62 Βλέπε Σύγγραμα του κ. Μιχάλη Οικονόμου με τίτλο» δημόσιες Συμβάσεις & δίκαιο Ελεύθερου Ανατγωνισμού», σελ 47, 
παρ. 45. 
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Στην προκειμένη περίπτωση τα έργα που επηρεάζονται από την υπό εξέταση πιθανή σύμπραξη και 

ή εναρμονισμένη πρακτική είναι αριθμός δημόσιων διαγωνισμών που αφορούν την περιοδική 

συντήρηση δρόμων ή/και αυτοκινητόδρομων (road maintenance services) και περιλαμβάνουν εξ’ 

ορισμού την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Ως εκ τούτου, η σχετική αγορά ορίζεται ως «οι 

δημόσιοι διαγωνισμοί που αφορούν την περιοδική συντήρηση δρόμων ή/και αυτοκινητόδρομων (road 

maintenance services)».  

6.2. Σχετική γεωγραφική αγορά 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωσή της63 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». 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της CRH / HOLCIM LAFARGE 

DIVESTMENT BUSINESS64 σε ότι αφορά τη γεωγραφική αγορά σημείωσε ότι: «Asphalt mix is a 

perishable product that needs to be transported in specially heated containers to prevent it from 

setting before it can be delivered and laid. This means that the asphalt mix needs to have a 

temperature of 150-190°C when arriving at the construction site. Regarding contract surfacing, the 

equipment required for road construction and maintenance is mobile and can be moved around a 

Member State to the point of demand».  

Σε σχέση με προηγούμενες της αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάφερε ότι: «In past decisions, 

the Commission has considered a geographic market within a radius of 25-100 km from the asphalt 

plant. In Holcim / Lafarge, the Commission recently found that the geographic market for asphalt 

consists of radius of 40km around each asphalt facility. As regards contract surfacing, the Commission 

has previously considered the market for road construction to be national, while leaving open the 

question of a more local segmentation». 

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώνοντας την ανάλυση της γεωγραφικής αγοράς στην 

απόφαση της CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS, όσον αφορά το ασφαλτικό 

σκυρόδεμα και την περιοδική συντήρηση δρόμων, κατάληξε ότι: «In light of past decisional practice 

and the Notifying Party's arguments, the Commission considers that the relevant geographic market 

for asphalt is a radius of 40km around each facility, while the relevant market for contract surfacing is 

national in scope» (Η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής).  

 
63 Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997. 
64 Βλέπε απόφαση No COMP/M.7550 - CRH / HOLCIM LAFARGE DIVESTMENT BUSINESS 
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Σε σχέση με τα ανωτέρω, η Επιτροπή επιπρόσθετα, σημειώνει ότι η Επιτροπή σε προηγούμενη 

απόφαση65 της με αρ. 61/2010, όρισε τη γεωγραφική αγορά της παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού 

σκυροδέματος, ως όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή στην εν 

λόγω απόφαση της, σημείωσε τα πιο κάτω: 

«Το ασφαλτικό σκυρόδεμα δύναται να μεταφερθεί σε μακρινές αποστάσεις, χωρίς 

περιορισμούς, δεδομένου ότι μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά. Παραταύτα, τα 

εμπλεκόμενα μέρη υποστηρίζουν ότι υπάρχουν λόγοι οι οποίοι καθιστούν τη μακρινή 

μεταφορά ασύμφορη, όπως για παράδειγμα το κόστος μεταφοράς, ο συντονισμός στις 

εργασίες. Επίσης, κατά τη χειμερινή περίοδο, υπάρχει το ρίσκο λόγω απρόβλεπτων καιρικών 

συνθηκών να μην μπορεί να τοποθετηθεί το ασφαλτικό σκυρόδεμα με αποτέλεσμα να πρέπει 

να καταστραφεί (το ασφαλτικό σκυρόδεμα δεν δύναται να τοποθετηθεί σε βρεγμένο δρόμο). 

Συνεπώς, τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν ότι οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την 

τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος και έργα οδοποιίας προμηθεύονται το ασφαλτικό 

σκυρόδεμα από ασφαλτικές μονάδες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου εκτελείται το 

έργο, ούτως ώστε όχι μόνο να μειώνεται το μεταφορικό κόστος αλλά επίσης να είναι εύκολος 

ο συντονισμός λόγω καιρικών συνθηκών και εργατικού δυναμικού. Τα στοιχεία αυτά 

καταστούν τη γεωγραφική αγορά ως τοπική. 

Στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης, το Τμήμα Δημοσίων Έργων απέστειλε στοιχεία από τα 

οποία συμπεραίνεται ότι η τοποθεσία που διεξάγεται ένα έργο δεν αποτελεί ουσιαστικό 

παράγοντα για την υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό ούτε και για την επιλογή της εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις των εταιρειών που κέρδισαν τους διαγωνισμούς 

για την κατασκευή ή βελτίωση δρόμων κατά το έτος 2009 δύναται να βρίσκονται οπουδήποτε 

παγκύπρια, για παράδειγμα τη βελτίωση δρόμου στην Πάφο ανέλαβε η εταιρεία […] που 

διαθέτει λατομεία και εταιρείες παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος σε άλλες 

επαρχίες, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας […] βρίσκονται στην […] εντούτοις κατά 

το έτος 2009 η εν λόγω εταιρεία πώλησε ασφαλτικό σκυρόδεμα σε όλες της επαρχίες της 

Κύπρου».  

Η Επιτροπή στην εν λόγω απόφαση της με αρ. 61/2010, κατάληξε ότι «Με βάση τα πιο πάνω και 

κυρίως το γεγονός ότι το ασφαλτικό σκυρόδεμα δεν αλλοιώνεται στη μεταφορά του ανεξάρτητα του 

χρόνου παράδοσης του καθώς και την πρακτική που ακολουθείται στην αγορά με τη μεταφορά του 

ασφαλτικού σκυροδέματος σε όλη την Κύπρο η οποία ενισχύει τη θέση ότι δεν υπάρχει τοπική 

 
65 Απόφαση ΕΠΑ αρ. 61/2010 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας Skyramont Quarries Ltd που ανήκει στην εταιρεία Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ από την εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ 
Δημόσια Λτδ (8.13.010.11). 



126 

διάσταση στο συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή ορίζει ως σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά 

παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προκατακριτκής έρευνας της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, 

συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία τόσο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, όσο και από τα 

εμπλεκόμενα μέρη της παρούσας υπόθεσης, αναφορικά με τον καθορισμό της σχετικής γεωγραφικής 

αγοράς. 

Το Τμήμα Δημόσιων Έργων αποτελεί το αρμόδιο τμήμα του Κράτους το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

συντήρη περί 2.400 χλμ (για την περίοδο 2008-2009 κυμαίνονταν στα 2,398 χλμ και το 2010 

αυξήθηκαν στα 2,443 χλμ) ασφαλτοστρωμένων δρόμων εντός της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα όσα 

καταγράφονται στις Ετήσιες εκθέσεις του Τμήματος Δημοσιών Εργών, σ΄αυτούς περιλαμβάνονται οι 

δρόμοι που βρίσκονται στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Επίσης περιλαμβάνονται δρόμοι που 

βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια και που αποτελούν μέρος οδικού δικτύου ή κύριων αστικών 

λεωφόρων σε συνέχεια υπεραστικών οδών ή οδών προς χωριά καθώς και 257χλμ 

αυτοκινητοδρόμων. Συνεπώς, οι Διαγωνισμοί που προκηρύσσονταν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων 

αφορούσαν όλες τις ελεύθερες επαρχίες της Κύπρου, ήτοι Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και 

Αμμόχωστο. 

Το Τμήμα Δημόσιων Έργων όσον αφορά το μέγιστο χρόνο και ακτίνα παράδοσης ασφαλτικού 

σκυροδέματος, ανάφερε ότι δεν υπάρχει περιορισμός μέγιστου χρόνου και ακτίνας παράδοσης, 

νοουμένου ότι η θερμοκρασία παράδοσης είναι η ελάχιστη που απαιτείται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα κατά τη μεταφορά του και κατά την αναμονή για εκφόρτωση, 

θα πρέπει να καλύπτεται ώστε να εμποδίζεται η απώλεια θερμότητας, η ρύπανση και η διαβροχή του 

μείγματος. Όπως  σημείωσε περαιτέρω δεν χρησιμοποιούνται οποιοιδήποτε επιβραδυντές για 

παράταση του χρόνου παράδοσης και της απόστασης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

σκυροδέματος. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα όσα αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων καταγράφονται 

στον Τόμο Γ «Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης (Για Οδικά και Τεχνικά 

Έργα), Μέρος 500 – Ασφαλτική Βάση και Ασφαλτικές Στρώσεις», όσον αφορά τη «Μεταφορά 

Ασφαλτικού Σκυροδέματος», ήτοι ότι το παραγόμενο ασφαλτικό σκυρόδεμα θα πρέπει να μεταφέρεται 

χωρίς καθυστέρηση από το εργοστάσιο παραγωγής στους χώρους διάστρωσης στο Εργοτάξιο, με 

προσοχή ώστε να εμποδίζεται ο διαχωρισμός του μείγματος. Κατά τη μεταφορά του και κατά την 

αναμονή για εκφόρτωση, το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα πρέπει να καλύπτεται ώστε να εμποδίζεται η 

απώλεια θερμότητας, και η ρύπανση και διαβροχή του μείγματος. Όλα τα οχήματα μεταφοράς πρέπει 

να είναι σε καλή μηχανική κατάσταση και να είναι κατάλληλα για χρήση με τα μηχανήματα διάστρωσης 

του μείγματος. 
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Σε ότι αφορά τους οποιουσδήποτε γεωγραφικούς περιορισμούς που είναι δυνατό να υπάρξουν σε 

σχέση με την εν λόγω αγορά, η Επιτροπή σημειώνει πιο κάτω, τα όσα ανάφεραν ορισμένα από τα 

εμπλεκόμενα μέρη: 

Η εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ανάφερε ότι, ο μέγιστος χρόνος και η απόσταση παράδοσης 

ασφαλτικού σκυροδέματος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά πάσα στιγμή. Ο 

λόγος είναι η θερμοκρασία του ασφαλτικού σκυροδέματος την οποία απαιτείται να έχει κατά την 

τοποθέτησή του. Όταν επικρατεί χαμηλή θερμοκρασία και/ή βροχερός καιρός, η θερμοκρασία του 

ασφαλτικού σκυροδέματος κατά τη μεταφορά μειώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό παρά όταν επικρατούν 

ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες η εταιρεία είναι σε θέση να 

προμηθεύσει και να τοποθετήσει ασφαλτικό σκυρόδεμα σε οποιαδήποτε περιοχή της ελεύθερης 

Κύπρου.  

Περαιτέρω, η εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ανάφερε ότι εξ' όσων γνωρίζει, συνήθως οι εταιρείες 

τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος δεν περιορίζουν τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένες 

γεωγραφικές περιοχές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ανάλογα με την τοποθεσία της μονάδας 

παραγωγής που διαθέτουν ή συνεργάζονται. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που κάποιες εταιρείες 

τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος περιορίζουν τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένες 

γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου (ειδικά στην περίπτωση μικρών εργολαβιών) όπου το κόστος των 

μεταφορικών τόσο των μηχανημάτων/προσωπικού από την περιοχή που βρίσκονται στην τοποθεσία 

του έργου, όσο και των μεταφορικών ασφαλτικού σκυροδέματος από την μονάδα παραγωγής στην 

τοποθεσία του έργου δεν είναι απαγορευτικό. 

Η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ σημείωσε καταρχάς ότι η μονάδα παραγωγής που διαθέτει 

η εταιρεία βρίσκεται στη Μαραθούντα στην επαρχία Πάφο, στην οποία και δραστηριοποιείται. Ο 

μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την παράδοση του ασφαλτικού σκυροδέματος είναι περίπου 90 

λεπτά και 70 χιλιόμετρα. Οι εταιρείες τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος περιορίζουν τις 

δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

ανάλογα με το που βρίσκεται η μονάδα παραγωγής τους, επειδή το ασφαλτικό σκυρόδεμα δεν πρέπει 

να μεταφέρεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του ότι χαμηλώνει η θερμοκρασία του και δεν 

επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπίεση. Επίσης, ένας άλλος περιοριστικός παράγοντας είναι το 

κόστος μεταφοράς του ασφαλτικού σκυροδέματος. Παρατηρείται όμως σήμερα, όπως σημειώνουν, 

εταιρείες παραγωγής και τοποθέτησης ασφάλτου να μεταφέρουν και να τοποθετούν ασφαλτικό 

σκυρόδεμα μέχρι και 200 χιλιόμετρα από τη μονάδα παραγωγής. 

Οι εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT, σημείωσαν ότι οι εταιρείες 

παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος δεν περιορίζουν τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένες 

γεωγραφικές περιοχές. Σίγουρα όμως, όπως αναφέρουν, η κάθε εταιρεία είναι πιο ανταγωνιστική όσο 

πιο κοντά στο εργοστάσιο της εκτελεί την εργασία, γιατί το κόστος μεταφοράς είναι από 1% μέχρι 5% 
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της συνολικής αξίας, κάτι το οποίο είναι σημαντικό εάν λάβει υπόψη κανείς ότι οι προσφορές 

κερδίζονται για μερικά σεντ. 

Τέλος, η εταιρεία MEDCON ανάφερε σε σχέση με τους οποιουσδήποτε γεωγραφικούς περιορισμούς 

που δύναται να υπάρξουν, ότι η απόσταση δεν έχει ουσιώδη σχέση αλλά ο χρόνος μεταφοράς ο 

οποίος καθορίζεται από την προσβασιμότητα (υφιστάμενο οδικό δίκτυο και πυκνότητα κίνησης). Το 

κύριο κριτήριο είναι η θερμοκρασία του ασφαλτικού σκυροδέματος τη στιγμή τοποθέτησης επί του 

εδάφους. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους. Οι πιο σημαντικοί, 

είναι ο χρόνος μεταφοράς, οι καιρικές συνθήκες (μειώνεται πιο γρήγορα η θερμοκρασία το χειμώνα) 

και {…}. Οι εταιρείες τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος περιορίζουν τις δραστηριότητες τους 

σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον παρόλο που 

τεχνικά είναι εφικτή η μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος στις πλείστες περιοχές της Κύπρου, το 

έξοδο μεταφοράς παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας  και της προσφοράς 

που υποβάλει. {…}. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ενώ σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν υπάρχει 

περιορισμός μέγιστου χρόνου και ακτίνας παράδοσης, νοουμένου ότι η θερμοκρασία παράδοσης 

είναι η ελάχιστη που απαιτείται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εντούτοις ορισμένες εταιρείες 

τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος αναφέρουν ότι περιορίζουν τις δραστηριότητες τους σε 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό γιατί ενώ  είναι τεχνικά 

εφικτή η μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος στις πλείστες περιοχές της Κύπρου, εντούτοις το έξοδο 

μεταφοράς έχει καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και της προσφοράς που 

υποβάλει. Οι αποστάσεις που αναφέρθηκαν από τις εταιρείες τοποθέτησης ασφαλτικού 

σκυροδέματος διαφέρουν αρκετά. 

Η Επιτροπή θεωρεί πως για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας ως σχετική 

γεωγραφική αγορά μπορεί να οριστεί το σύνολο της κυπριακής επικράτειας καθώς το σύνολο σχεδόν 

των εμπλεκομένων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια, και δεν υφίστανται 

νομικά εμπόδια δραστηριοποίησης των τεχνικών εταιρειών σε περιοχές εκτός της έδρας τους, αν και 

τα πραγματικά (οικονομικά και τεχνικά) εμπόδια, λαμβάνονται σαφώς υπόψη στην απόφαση 

συμμετοχής κάποιας εργοληπτικής επιχείρησης σε διαγωνισμούς.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω και των ιδιαιτεροτήτων της παρούσας 

αυτεπάγγελτης καταγγελίας, καταλήγει ότι η γεωγραφική αγορά των υπό εξέταση δημόσιων 

διαγωνισμών που αφορούν την περιοδική συντήρηση δρόμων ή/και αυτοκινητόδρομων (road 

maintenance services) είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Κάτωθι παρουσιάζεται η σχέση που έχουν εμπλεκόμενα μέρη της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας 

με εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ή/και λατομεία, καταγράφοντας παράλληλα σε 

ποια στάδια της αγοράς δραστηριοποιούνται τα μέρη σε σχέση με την παραγωγή, προμήθεια και 

τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος και των σχετικών με αυτή πρώτων υλών. 

7.1. CHAPO 

 

Σε σχέση με την εταιρεία CHAPO, η Επιτροπή σημειώνει ότι η ίδια η εταιρεία ανάφερε ότι δεν 

δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην αγορά παραγωγής, προμήθειας και τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος, και δεν έχει υποβάλει οποιαδήποτε σχετική προσφορά από τον Ιούνιου 

του 2011. Επίσης, ανέφερε ότι διέθετε μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος μέχρι τα μέσα 

του 2008. 

Η Επιτροπή παρόλα αυτά επισημάνει ότι η CHAPO συμμετέχει κατά 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας Chapo Farmakas Asphalt Limited η οποία με τη σειρά της συμμετέχει κατά 40% στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Prometheas Asphalt Limited, η οποία ασχολείται με την παραγωγή και προμήθεια 

ασφαλτικού σκυροδέματος. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται σε επιστολή της CHAPO 

ημερομηνίας 18/12/2015, πέραν της μετοχικής συμμετοχής της στην υπό αναφορά εταιρεία 

PROMETHEAS, η CHAPO Farmakas Asphalt Limited ενοικιάζει στην εταιρεία αυτή μονάδα 

παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει όμως ότι η εν λόγω 

εταιρεία ανέλαβε υπεργολαβίες αναφορικά με την τοποθέτηση σκυροδέματος, εκ μέρους των μετόχων 

της σε πέντε διαγωνισμούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εταιρεία CHAPO, η ίδια κατέχει επίσης το 25% της 

εταιρείας Prometheas United Limited (συσταθείσα στις 20/3/2009) η οποία ασχολείτο με την 

προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος. Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο του 2012 η Prometheas United 

Limited είναι αδρανής. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 25% 

από την CYBARCO, 25% από την G.C.C. και 25% από την FARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD. 

Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 
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7.2. CYBARCO LTD 

 

Η εταιρεία CYBARCO ανάφερε ότι δραστηριοποιείται στο στάδιο της μεταφοράς του ασφαλτικού 

σκυροδέματος, μέχρι και την τοποθέτηση του στο έργο, διευκρινίζοντας ότι δεν δραστηριοποιείται 

στην παραγωγή ή/και προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος. Όπως επίσης διευκρίνησε η εταιρεία, 

δεν διέθετε φορτηγά για τη μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος και ως εκ τούτου συνεργάστηκε 

με διάφορες εταιρείες μεταφορών. 

Σημειώνεται παρόλα αυτά ότι η εταιρεία CYBARCO μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 είχε δικό της 

εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, ενώ από το Φεβρουάριο του 2009 ξεκίνησε η 

λειτουργία της Prometheas Asphalt Limited, στην οποία συμμετέχει με 40%, και η οποία ειδικεύεται 

στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την 

εταιρεία CYBARCO, η ίδια κατέχει επίσης το 25% της εταιρείας Prometheas United Limited 

(συσταθείσα στις 20/3/2009) η οποία ασχολείτο με την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και από 

τον Ιούνιο του 2012 είναι αδρανής. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της Prometheas United Limited 

κατέχεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 25% από την G.C.C., 25% από την Chapo και 25% από την 

FARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD. 

Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 
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7.3. FAP CONSTRUCTIΟN LIMITED 

                          

Η εταιρεία FAP δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ασφάλτου (bitumen), στην παραγωγή ασφαλτικού 

σκυροδέματος και στην τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, σε ολόκληρη την επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην εταιρεία FAP ανήκει εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος στη περιοχή Βάσα Κελακίου, στη Λεμεσό. Για το σκοπό αυτό αγοράζει αδρανή υλικά 

από τις εταιρείες Μ.Σ (Σκυρα) Βάσας Λτδ και ασβέστη από την εταιρεία Zeiplast Chemical Industries 

Ltd.  

Η εταιρεία FAP διευκρίνισε ότι σε σχέση με την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος, δεν παράγει 

ασφαλτικές βάσεις (παράγονται από άσφαλτο (bitumen), κηροζίνη και νερό) που χρησιμοποιούνται 

πριν την τοποθέτηση του ασφαλτικού σκυροδέματος, όπως για παράδειγμα, ασφαλτική προεπάλειψη 

- prime coat, ή και μετά την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης του ασφαλτικού σκυροδέματος, όπως 

για παράδειγμα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη - tack coat, η οποία εξασφαλίζει βελτιωμένη 

πρόσφυση και στεγανοποίηση της επιφάνειας της βάσης οδοστρωσίας. Όσον αφορά την προμήθεια 

αυτών των προϊόντων, σημείωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες {…}. 

Επίσης, η εταιρεία σημείωσε ότι διαθέτει φορτηγά για μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος στα 

εργοτάξια που πραγματοποιούνται τα έργα οδοστρωσίας, ενώ σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο 

συνεργάζεται και με άλλες εταιρείες. Τέλος, η εταιρεία FAP διαθέτει μηχανήματα τοποθέτησης και 

διαστρωμάτωσης του ασφαλτικού σκυροδέματος, μηχανήματα συμπύκνωσης του ασφαλτικού 

σκυροδέματος καθώς και μηχανήματα απόξεσης στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού σκυροδέματος. 
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7.4. GENERAL CONSTRUCTIONS COMPANY LIMITED 

Η εταιρεία G.C.C. ανέφερε ότι από {…}. Διευκρίνισε ότι από την 1/1/2015 δεν ασχολείται με 

προσφορές για προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, συνεχίζει να είναι όμως 

συνέταιρος στην Prometheas Asphalt Limited, της οποίας κατέχει το 20% όπως φαίνεται και πιο 

πάνω, η οποία παράγει ασφαλτικό σκυρόδεμα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εταιρεία G.C.C. κατέχει επίσης 25% της εταιρείας 

Prometheas United Limited (συσταθείσα στις 20/3/2009) η οποία ασχολείτο με την προμήθεια 

ασφαλτικού σκυροδέματος, και η οποία από τον Ιούνιο του 2012 είναι αδρανής.66  

Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 

 

7.5. IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED 

Η εταιρεία IACOVOU αναφέρει ότι εισάγει, αποθηκεύει και πωλεί άσφαλτο, παράγει και πωλεί 

ασφαλτικό σκυρόδεμα, προμηθεύει και τοποθετεί ασφαλτικό σκυρόδεμα, παράγει και πωλεί και/ή 

τοποθετεί κρύο ασφαλτικό σκυρόδεμα, παράγει και πωλεί και/ή τοποθετεί ασφαλτική επάλειψη και 

προεπάλειψη (tack coat & prime coat), σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται 

ότι στην εταιρεία IACOVOU ανήκει κατά 100% εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος 

στη Μοσφιλωτή. Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 

 
66 Επαναλαμβάνεται ότι το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 25% από την CYBARCO, 
25% από την Chapo και 25% από την FARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD. 
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7.6. LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED 

Όσον αφορά την εταιρεία LOIZOS IORDANOU, η Επιτροπή σημειώνει ότι η εν λόγω εταιρεία αναφέρει 

ότι ασχολείτο στο παρελθόν μόνο με την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης, περί τον 

Μάιο του 2008, η εν λόγω εταιρεία αποφάσισε με τις εταιρείες SAVVAKIS KOUSHIS 

CONSTRUCTION LIMITED και ΠΟΥΛΛΑΣ ΤΣΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ τη δημιουργία της S.I.K. SUPER 

ASFALT LTD, με σκοπό να επεκταθεί στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος.Η εταιρεία LOIZOS IORDANOU κατέχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία 

SAVVAKIS KOUSHIS CONSTRUCTION LIMITED το 15% του μετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία 

ΠΟΥΛΛΑΣ ΤΣΑΔΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ το υπόλοιπο 50%. 

Η έναρξη λειτουργίας της SIK SUPER ASFALT LTD ήταν η 1/6/2009, και κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της ασχολήθηκε με την παραγωγή και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, ενώ όπως 

σημειώνεται περαιτέρω στις 6/10/2010 έγινε πώληση όλων των περιουσιακών στοιχείων της και 

έκτοτε η εταιρεία είναι ανενεργή.  

Επομένως, η Επιτροπή σημειώνει ότι η δημιουργία της SIK SUPER ASFALT LTD η οποία ασχολείτο 

και με παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, διήρκησε περίπου δεκαέξι 

μήνες. Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 
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7.7. ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

Η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ανήκει κατά 100% στην Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ, η οποία είναι η μητρική 

εταιρεία του ομίλου ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ. Στον όμιλο ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ ανήκει επίσης κατά 50% η AKTOR 

ASPHALTIC LTD η οποία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς επίσης 

η εταιρεία Μ.Σ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ και το Λατομείο ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ στο Μοναγρούλι.  

Ιδιαίτερα, σημειώνεται ότι, η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος στα έργα της ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

πραγματοποιείται από την AKTOR ASPHALTIC LTD, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή και προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος. Όπως ανάφερε περαιτέρω η εταιρεία ΜΑΚΗΣ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, η AKTOR ASPHALTIC LTD δεν διαθέτει δικό της αποθηκευτικό χώρο ασφάλτου 

(bitumen) και ούτε ενοικιάζει αποθηκευτικό χώρο από την ΚΕΤΑΠ. Αντί αυτού, αγοράζει άσφαλτο 

συνήθως από την εταιρεία {…}, η οποία ενοικιάζει αποθηκευτικό χώρο από την ΚΕΤΑΠ, και κάποτε 

από τη {…}, η οποία είναι η μόνη που διαθέτει το δικό της αποθηκευτικό χώρο. 

Περαιτέρω, όλα τα αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος προμηθεύονται από 

το λατομείο Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ στο Μοναγρούλλι, εκτός από την Ασβεστολιθική Άμμο 0/2, η 

οποία προμηθεύεται από το λατομείο της CHAPO, στο Μιτσερό. Τέλος σημειώνεται ότι η εταιρεία 

Μ.Σ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ δραστηριοποιείται στις μεταφορές αδρανών υλικών και ασφαλτικού 

σκυροδέματος. Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 

 

7.8. MEDCON CONSTRUCTION LIMITED 

Η εταιρεία MEDCON μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 δραστηριοποιείτο σ’ όλα τα στάδια της αγοράς, 

με εξαίρεση τη μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος από το εργοστάσιο της προς τα εργοτάξια, 

την οποία αναλάμβαναν υπεργολάβοι μεταφορείς.  

Μετά το Σεπτέμβριο του 2009, η MEDCON έπαυσε να λειτουργεί το ιδιόκτητο εργοστάσιο της, το 

οποίο βρισκόταν εντός του χώρου του Λατομείου Medcon Quarries στην Παρεκκλησιά, και αγόραζε 
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ασφαλτικό σκυρόδεμα είτε από την Medcon-Kythreotis-Nemesis Asphalt Ltd (Παρεκκλησιά), είτε από 

τα εργοστάσια της Medcon-Nemesis Asphalt Ltd στη Λευκωσία (Τσέρι). Ιδιαίτερα, η παραγωγή 

ασφαλτικού σκυροδέματος γινόταν μέσω των συνδεδεμένων της εταιρειών, ήτοι, από το 2008 – 2012 

διαμέσου της Medcon-Nemesis Asphalt Ltd (Τσέρι) και από το 2009 – 2015 διαμέσου της Medcon-

Kythreotis-Nemesis Asphalt Ltd (Παρεκκλησιά). 

Σε σχέση με την Medcon Kythreotis Nemesis Ashpalt (MKNA), σημειώνεται ότι η εταιρεία MEDCON 

πώλησε το μερίδιο της που κατείχε σε αυτή, στη Nemesis Asphalt Ltd στις 16/11/2015. Ακολουθεί 

σχετικό διάγραμμα: 

 

7.9. Α. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD  

Αναφορικά με την εταιρεία PANAYIDES, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα όσα ανάφερε η ίδια, δεν 

ασχολείται με την παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, επισημαίνοντας 

ότι αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται διαμέσου συνδεδεμένων της εταιρειών, ήτοι 

Pharmakas Construction Ltd και Prometheas Asphalt Ltd.  

Η εταιρεία Prometheas Asphalt Ltd, διαθέτει μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στη 

Λευκωσία και συγκεκριμένα στη βιομηχανική περιοχή Τσερίου και έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει 

με ασφαλτικό σκυρόδεμα όλες τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εταιρεία PANAYIDES, η εταιρεία Pharmakas 

Construction Ltd κατέχει επίσης 25% της εταιρείας Prometheas United Limited (συσταθείσα στις 

20/3/2009) η οποία ασχολείτο με την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και η οποία από τον 

Ιούνιο του 2012 είναι αδρανής. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 

25% από την CYBARCO, 25% από την Chapo και 25% από την G.C.C.. 
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Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 

 

7.10. ZEMCO CONSTRUCTION LIMITED 

Η εταιρεία ZEMCO δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει 

εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην Παρεκκλησιά.  

7.11. ΚΥΘΡΟΜΑΚ (ΑΣΦΑΛΤΙΝΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ 

Η εταιρεία ΚΥΘΡΟΜΑΚ σημείωσε ότι διέθετε δικό της εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος με βάση την Παρεκκλησιά, το οποίο τερμάτισε τις εργασίες του το 2009. Στη θέση του 

εγκαταστάθηκε νέο μεγαλύτερο εργοστάσιο στο οποίο η ΚΥΘΡΟΜΑΚ είχε μερίδιο (33,3%). Το νέο 

εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος ανήκει στη Medcon-Kythreotis-Nemesis Asphalt 

Ltd (ΜΚΝΑ). Περαιτέρω σημείωσε ότι το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της 

ΜΚΝΑ είχε αναστείλει τις εργασίες του το Μάρτιο του 2015, διευκρινίζοντας ότι το Νοέμβριο του 2015 

η ΚΥΘΡΟΜΑΚ προέβη στην πώληση του μεριδίου της στην ΜΚΝΑ, προς τη Nemesis Asphalt Co Ltd.  

Υπεύθυνη δια τη διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία του εργοστασίου της ΜΚΝΑ ήταν η 

MEDCON, η οποία όπως αναφέρει είχε την ευθύνη για όλες τις αγορές πρώτων υλών και καυσίμων 

που χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο, καθώς και για την ποιότητα του τελικού προϊόντος παραγωγής 
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και του προσωπικού. Επίσης, σημείωσε ότι το λατομείο της KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD, 

προμήθευε, όχι κατ’ αποκλειστικότητα, υλικά το εργοστάσιο της ΜΚΝΑ. 

Η ΚΥΘΡΟΜΑΚ σημείωσε ότι κατά την περίοδο 1/1/2007 μέχρι και 30/9/2014, δεν υπέβαλε προσφορά 

σε δημόσιους διαγωνισμούς περιοδικής συντήρησης δρόμων, αυτοκινητοδρόμων ή κυκλικών κόμβων 

του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα: 

 

7.12. ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ & NEMESIS ASPHALT 

CO LIMITED 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις τόσο της ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, όσο και της NEMESIS ASPHALT, 

οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των εργασιών, από την εισαγωγή ασφάλτου, 

την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος μέχρι και την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω των συνδεδεμένων τους 

εταιρειών NEMESIS ASPHALT (εισαγωγή), Nemesis Asphalt Petroleum Ltd (παραγωγή). Η εταιρεία 

NEMESIS ASPHALT διαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής, ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λευκωσία. 

Ακολουθεί σχετικό σχεδιάγραμμα το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιαγράμματος του 

Ομίλου Cyfield το οποίο έχει δοθεί από τις ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT, και 

στο οποίο έχουν σημειωθεί οι εταιρείες, οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονται είτε άμεσα είτε 

έμμεσα με την παρούσα υπόθεση. Το σχεδιάγραμμα φέρει ημερομηνία 20/02/2015.  
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7.13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & Α/ΦΟΙ ΛΤΔ 

Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ σημείωσε ότι δραστηριοποιείται στην επαρχία Πάφου, 

διευκρινίζοντας ότι πωλεί τέσσερα διαφορετικά προϊόντα ασφαλτικού σκυροδέματος. Η εν λόγω 

εταιρεία κατέχει μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στη Μαραθούντα στην Πάφο.  

 

7.14 ΣΥΝΟΨΗ: 

Η Επιτροπή σε αυτό το σημείο συνοψίζει τα όσα καταγράφονται ανωτέρω αναφορικά με τη δομή της 

παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, και στη βάση των όσων καταγράφηκαν πιο πάνω, 

διαπιστώνει ότι στη Δημοκρατία την περίοδο 2007 έως 2008 κάθε σχεδόν εταιρεία λειτουργούσε δικό 

της εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, τα περισσότερα των οποίων την περίοδο 

από το 2008-2011, έκλεισαν, με τις εταιρείες να δημιουργούν συνεργασίες.  

Πιο κάτω συνοψίζονται οι διαπιστώσεις της Επιτροπής: 

 Οι εταιρείες FAP, IACOVOU, ZEMCO και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ έχουν εξολοκλήρου 

δικό τους εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Βάσα Κελακίου 

στη Λεμεσό, Μοσφιλωτή, Παρεκκλησιά, και Μαραθούντα στην Πάφο, αντίστοιχα. 

 Η εταιρεία LOIZOS IORDANOU δημιούργησε την εταιρεία SIK SUPER ASFALT LTD, η οποία 

ασχολήθηκε με παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος, από την 1/6/2009 μέχρι και τις 

6/10/2010. Το εργοστάσιο της εταιρείας βρισκόταν στη λατομική ζώνη Παρεκλησσίας 



139 

 Η εταιρεία Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ (μητρική της ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ) συμμετέχει κατά 50% 

μαζί με την εταιρεία AKTOR ASPHALTIC LTD σε εταιρεία που διαθέτει εργοστάσιο παραγω-

γής ασφαλτικού σκυροδέματος στο Μοναγρούλι.  

 Η εταιρεία CHAPO, μέχρι τα μέσα του 2008, διέθετε δικό της εργοστάσιο παραγωγής ασφαλ-

τικού σκυροδέματος, ενώ η εταιρεία CYBARCO διέθετε δικό της εργοστάσιο μέχρι το Δεκέμ-

βριο του 2008. Παρομοίως, οι εταιρείες G.C.C. από {…}, MEDCON μέχρι το Σεπτέμβριο του 

2009 και ΚΥΘΡΟΜΑΚ μέχρι το 2009, διέθεταν δικό τους εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος στην Παρεκλλησιά. 

 Η εταιρεία CHAPO, μετά το κλείσιμο του δικού της εργοστασίου, συμμετέχει μέσω της εται-

ρείας Chapo Farmakas Asphalt Limited, στην Prometheas Ashpalt Ltd με μετοχικό ποσοστό 

40%, η οποία ασχολείται με την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Η εταιρεία PA-

NAYIDES είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία Prometheas Ashpalt Ltd, καθότι, η εταιρεία Gerik 

Investments Ltd η οποία της ανήκει κατά 50%, είναι μέτοχος κατά 95% στην εταιρεία Latomia 

Pharmakas Plc, η οποία έχει ως θυγατρική τη Pharmakas Construction Ltd, της οποίας ανήκει 

κατά 50% η Chapo Farmakas Asphalt Limited, η οποία με τη σειρά της είναι μέτοχος του 40% 

της Prometheas Asphalt Ltd. Περαιτέρω, οι εταιρείες CYBARCO και G.C.C., από το Φεβρου-

άριο του 2009 και αφού τερμάτισαν την λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος, συμμετέχουν και οι δύο στην Prometheas Ashpalt Ltd, με 40% και 20%, αντί-

στοιχα.  

 Οι εταιρείες CYBARCO, G.C.C., CHAPO και FARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD συνέστη-

σαν στις 20/3/2009 την εταιρεία Prometheas United Limited η οποία ασχολείτο με την προμή-

θεια ασφαλτικού σκυροδέματος,  η οποία από τον Ιούνιο του 2012 είναι αδρανής. Οι εν λόγω 

εταιρείες κατείχαν από 25% του μετοχικού  της κεφαλαίου. 

 Η εταιρεία MEDCON, αφότου τερμάτισε τις εργασίες του δικού της εργοστασίου παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος το Σεπτέμβριο του 2009 στην Παρεκκλησιά, προέβαινε στην πα-

ραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος μέσω των συνδεδεμένων της εταιρειών. Συγκεκριμένα, 

από το 2008 μέχρι 2012 παρήγαγε ασφαλικό σκυρόδεμα μέσω της κοινής επιχείρησης Med-

con-Nemesis Asphalt Ltd (το εργοστάσιο βρίσκεται στο Τσέρι), και, από το 2009 μέχρι και τις 

16/11/201567 παρήγαγε ασφαλικό σκυρόδεμα μέσω της κοινής επιχείρησης Medcon-Kythreo-

tis-Nemesis Asphalt Ltd (Παρεκκλησιά). 

 
67 Ημερομηνία κατά την οποία η Medcon πώλησε το μερίδιο της στην εταιρεία NEMESIS ASPHALT. 
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 Η εταιρεία ΚΥΘΡΟΜΑΚ το 2009 τερμάτισε τις εργασίες του δικού της εργοστασίου παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος στην Παρεκκλησιά και στη θέση του εγκαταστάθηκε το νέο εργο-

στάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος το οποίο άνηκε στη Medcon-Kythreotis-Nem-

esis Asphalt Ltd (ΜΚΝΑ), στην οποία μέχρι το Νοέμβριο του 2015 κατείχε μερίδιο της τάξης 

του 33,3%. Ακολούθως, προέβη στην πώληση του μεριδίου της προς τη NEMESIS ASPHALT.  

 Οι εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT, την υπό αναφορά περίοδο 

δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος μέσω της NEMESIS AS-

PHALT, η οποία διαθέτει τρια εργοστάσια παραγωγής, ένα στη Λεμεσό και δύο στη Λευκωσία, 

όπως αυτά σημειώνονται πιο πάνω. 

8. ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ  

Η Επιτροπή σημειώνει πιο κάτω τα όσα ανέφεραν τα εμπλεκόμενα μέρη στα πλαίσια της έρευνας 

που διεξάγεται σε σχέση τόσο με τα εμπόδια εισόδου στην αγορά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν 

οι εν λόγω εταιρείες, όσο και με τα προβλήματα ή/και εμπόδια συμμετοχής σε δημόσιους 

διαγωνισμούς. 

Η εταιρεία MEDCON σε σχέση με εμπόδια εισόδου που δυνατό να υφίστανται, σημείωσε ότι το κόστος 

για ένα ασφαλτικό εργοστάσιο κατάλληλο για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εν λόγω περιόδου θα 

στοίχιζε από 4 έως 5 εκ. ευρώ, ενώ τα αναγκαία μηχανήματα απόξεσης και τοποθέτησης ασφαλτικού 

σκυροδέματος είναι επίσης ακριβά και ένα τέτοιο συνεργείο στοιχίζει περίπου 2,5 – 3 εκ. ευρώ. Το 

κόστος συντήρησης των εργοστασίων παραγωγής και των μηχανημάτων τοποθέτησης του 

ασφαλτικού σκυροδέματος είναι επίσης ψηλό και χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα 

καταρτισμένο για τη συντήρηση. Στην περίπτωση των βαρέων μηχανημάτων τοποθέτησης 

χρειάζονται εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για τη συντήρηση.  

Όπως ανάφερε η MEDCON, οι σοβαρές εταιρείες του τομέα οι οποίες είναι δραστηριοποιημένες στην 

Κύπρο επενδύουν συνεχώς σε εξοπλισμό για δεκαετίες. Περαιτέρω σημείωσε ότι ο τρόπος με τον 

οποίο εξαγγέλλονται οι δημόσιες προσφορές, ήτοι εξαγγέλλονται ομαδικά και εκτελούνται σε 

συγκεκριμένες περιόδους, έχει ως αποτέλεσμα τα συνεργεία να υποαπασχολούνται κατά την 

περισσότερη διάρκεια του έτους. Το 2010 συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν τέσσερεις διαγωνισμοί, οι 

οποίοι ευρίσκονταν και οι τέσσερεις στο στάδιο της προσφοράς κατά την περίοδο 05/03/2010 και 

26/03/2010. Ως εκ τούτου, όλες οι προσφορές του έτους εκτελέστηκαν μέσα στην ίδια περίοδο.  

Επίσης, η MEDCON αναφέρει ότι, υπάρχει διαφορά μεταξύ των προδιαγραφών του ασφαλτικού 

σκυροδέματος που χρησιμοποιείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

δυσκολία στην παραγωγή καθώς και ανάγκη για επιπρόσθετο εξοπλισμό του εργοστασίου (πχ. Hot 
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Bins). Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στο δημόσιο τομέα, υπάρχουν μεγάλοι 

περίοδοι αδράνειας.  

Επιπρόσθετα, η MEDCON σημείωσε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος ετησίως σε σχέση με την ετήσια ζήτηση από το δημόσιο τομέα, παρόλα 

αυτά κατά τις περιόδους εκτέλεσης συμβαίνει το αντίθετο. Επίσης στην περίπτωση των εν λόγω 

προσφορών υπάρχουν σοβαρές ρήτρες στην περίπτωση καθυστέρησης στο άνοιγμα του δρόμου 

στην κυκλοφορία μετά την προβλεπόμενη ανά ημέρα / νύκτα εργασία, γεγονός το οποίο δημιουργεί 

την ανάγκη για την παρουσία εφεδρικών μηχανημάτων / ασφαλτικού εργοστασίου. Αυτό το γεγονός 

όπως αναφέρει η MEDCON ωθεί τις εταιρείες προς τις συνεργασίες / κοινοπραξίες.  

Παραδειγματικά η MEDCON ανέφερε ότι ένα ασφαλτικό εργοστάσιο έχει δυνατότητα παραγωγής 800 

– 1,000Τ κατά την εργάσιμη περίοδο μιας τυπικής νύκτας, σύμφωνα με τους συμβατικούς 

περιορισμούς των Δημοσίων ‘Εργων. Όμως για να υλοποιηθεί εμπρόθεσμα η συμβατική υποχρέωση 

του διαγωνισμού χρειάζεται παραγωγή και τοποθέτηση της τάξης των 1,800Τ ανά νύκτα. Ως εκ 

τούτου, σύμφωνα με την εταιρεία ένα εργοστάσιο δεν μπορεί από μόνο του να ικανοποιήσει την 

ανάγκη αυτή. Σημείωσε ότι, είτε θα πρέπει να διπλασιαστεί η επένδυση είτε να επιτευχθεί μέσω 

συνεργασίας / κοινοπραξίας. 

Όπως αναφέρει η εταιρεία MEDCON, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προδιαγράφει τα είδη ασφαλτικού 

σκυροδέματος ανάλογα με τη στρώση που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ σημειώνει ότι οι πρώτες ύλες 

που απαιτούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων διαφέρουν από τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται επιπρόσθετο κόστος για τις εταιρείες. 

Η εταιρεία CHAPO σημείωσε ότι εξ’ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει, δεν υφίστανται οποιαδήποτε 

εμπόδια εισόδου, πλην του οικονομικού κόστους που συνεπάγεται στην ανέγερση εγκαταστάσεων 

καθώς και στην αγορά μηχανημάτων για παραγωγή και για τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Σύμφωνα με την FAP τα εμπόδια εισόδου στην αγορά παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος είναι 

οικονομικά και διοικητικά. Όσον αφορά στα οικονομικά, αυτά σχετίζονται με το κόστος της επένδυσης 

που απαιτείται για την ανέγερση ενός εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, η οποία 

ενδεχομένως να είναι μη ανακτήσιμη. Ιδιαίτερα όπως αναφέρει το κόστος ανέγερσης ενός 

εργοστασίου ανέρχεται σε περίπου 3-3,5 εκ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την FAP υπάρχουν επίσης διοικητικά εμπόδια εισόδου που σχετίζονται με την 

εξασφάλιση αδειών από αρχές του κράτους για την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος (π.χ. πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής). Επιπρόσθετα, υπάρχουν γεωγραφικοί 

περιορισμοί όσον αφορά στη χωροθέτηση των εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι τα εν λόγω εργοστάσια θα πρέπει να ανεγείρονται σε βιομηχανικές 

ζώνες υψηλής οχληρίας. 
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Περαιτέρω η εταιρεία FAP σημείωσε ότι για να μπορεί να συμμετέχει μια εταιρεία που παράγει 

ασφαλτικό σκυρόδεμα σε δημόσιους διαγωνισμούς (π.χ. διαγωνισμούς του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων) απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής άδειας από το 

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Επισημαίνεται 

σχετικά ότι η FAP διαθέτει άδεια τάξης Α από το εν λόγω συμβούλιο. 

Όσον αφορά την προμήθεια του ασφαλτικού σκυροδέματος, η εταιρεία FAP ανέφερε ότι υπάρχουν 

εμπόδια που σχετίζονται με το κόστος απόκτησης φορτηγών τύπου ανοικτής καρότσας 

ανατρεπόμενης (tipper) που απαιτούνται για τη μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος στα 

εργοτάξια οδοστρωσίας. Επιπλεόν η εξασφάλιση άδειας τύπου Α από το Υπουργείο Συγκοινωνιών 

και Έργων για τη χρήση τέτοιων φορτηγών είναι ένας πρόσθετος παράγοντας που θέτει αριθμητικούς 

περιορισμούς όσον αφορά τα διαθέσιμα φορτηγά τύπου Α. 

Η εταιρεία FAP δήλωσε περαιτέρω ότι για την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος υπάρχουν 

εμπόδια που σχετίζονται με το κόστος απόκτησης των μηχανημάτων τοποθέτησης και 

διαστρωμάτωσης του ασφαλτικού σκυροδέματος (finisher) καθώς επίσης και μηχανημάτων 

συμπύκνωσης του ασφαλτικού σκυροδέματος και αφαίρεσης υφιστάμενου ασφαλτικού 

σκυροδέματος. Επιπρόσθετα, σημειώνεται και το υψηλό και ενδεχόμενα μη ανακτήσιμο κόστος 

ανέγερσης αποθηκευτικού χώρου για άσφαλτο (bitumen), που αποτελεί την πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς επίσης και το γεγονός ότι απαιτείται η εξασφάλιση 

ειδικής άδειας η οποία να επιτρέπει τη φύλαξη εύφλεκτων υλικών εντός του εν λόγω αποθηκευτικού 

χώρου. 

Η εταιρεία ΚΥΘΡΟΜΑΚ έχει αναφέρει ότι το κόστος αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης εργοστασίου 

παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος καθώς και του συνεργείου τοποθέτησης είναι σημαντικό για 

δραστηριοποίηση στον εν λόγω τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος πελάτης είναι το κράτος, 

όπως αναφέρει η ίδια, οι δυο πιο σημαντικοί λόγοι εκτός από το κόστος που το κάνουν ακόμη πιο 

δύσκολο να εισέλθει κάποιος στην αγορά, είναι ο πολύ μειωμένος προϋπολογισμός τα τελευταία 

χρόνια αλλά και η τάση να συγκεντρώνονται όλα τα έργα μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων – πέντε 

μηνών κάθε χρόνο και τους υπόλοιπους μήνες το εργοστάσιο και τα συνεργεία να υποαπασχολούνται. 

Επίσης, υπάρχουν και χωροταξικοί κανονισμοί οι οποίοι καθορίζουν το που επιτρέπεται ή δεν 

επιτρέπεται εγκατάσταση τέτοιων εργοστασίων.  

Η εταιρεία ΚΥΘΡΟΜΑΚ ανέφερε επίσης ότι ο τρόπος που συντάσσονταν οι προσφορές δια τις 

περιοδικές συντηρήσεις δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέκλειε 

τους πιο μικρούς εργολάβους όπως την ίδια να υποβάλουν προσφορά, λόγω της μεγάλης παραγωγής 

που απαιτήτο να ολοκληρωθεί εντός πολύ στενών χρονοδιαγραμμάτων. Συγκεκριμένα, οι περιοδικές 

συντηρήσεις δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι 

ασφαλτοστρώσεις σε Δήμους και κοινότητες εκτελούνται κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου με 
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πολύ λίγες εξαιρέσεις. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η απαίτηση να εργάζονται πέραν του ενός συνεργείου 

αφαίρεσης και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος σε κάθε συμβόλαιο και {…}. Υπάρχουν και 

συμβόλαια που απαιτούν να εργάζονται τα συνεργεία και νύχτα οπού χρειάζεται επιπρόσθετο 

ανθρώπινο δυναμικό αλλά και επιπρόσθετη δαπάνη για μηχανήματα και υλικά τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται μόνο ορισμένες μέρες το χρόνο. Τέλος, η ΚΥΘΡΟΜΑΚ σημείωσε ότι, από την 

1/1/2007 μέχρι την 30/9/2014 δεν υπέβαλε προσφορά, λόγω των πολύ στενών χρονοδιαγραμμάτων. 

Η εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ σημείωσε σε σχέση με την αγορά ότι το μόνο σημαντικό εμπόδιο στην 

αγορά των ασφαλτομιγμάτων το οποίο υφίσταται σήμερα είναι η συντήρηση αυτοκινητοδρόμων. Τη 

δυνατότητα αυτή την έχουν μόνο πολύ λίγοι εργολάβοι και/ή κοινοπραξίες εργολάβων οι οποίοι 

διαθέτουν μεγάλα μηχανήματα διάστρωσης ασφάλτου. 

Επίσης, η εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ σε επιστολή της ημερομηνίας 27/11/2015, ανάφερε ότι, το 

σημαντικότερο εμπόδιο το οποίο επίκειται να προκύψει με απρόβλεπτες συνέπειες θα είναι το 

κλείσιμο του ΚΕΤΑΠ (το οποίο αναμένεται την 31η Δεκεμβρίου 2016). Σε τέτοια περίπτωση, η 

αποθήκευση και διάθεση ασφάλτου θα γίνει μονοπώλιο για την εταιρία NEMESIS ASPHALT 

PETROLEUM LTD. Ως εκ τούτου, θα πρέπει άμεσα (αφού η κατασκευή χρειάζεται τουλάχιστο 18 

μήνες για να ολοκληρωθεί) να δοθούν νέες άδειες για κατασκευή κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων 

ασφάλτου στην περιοχή Βασιλικού. Η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ όπως ανάφερε προτίθεται λίαν συντόμως 

να υποβάλει σχετικό αίτημα. 

Τέλος, η εταιρεία ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ σημείωσε ότι, δεν έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης περιοδικών 

συντηρήσεων αυτοκινητοδρόμων αφού δεν διαθέτει κατάλληλο συνεργείο διάστρωσης (τα συνεργεία 

αυτά είναι περιορισμένα και οι εργολάβοι/ιδιοκτήτες αυτών προσφοροδοτούν οι ίδιοι για αυτές τις 

συντηρήσεις). 

Η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & Α/ΦΟΙ ΛΤΔ σημείωσε ότι για να εισέλθει μια εταιρεία στην 

αγορά της παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι σχετικά δύσκολο. 

Πρωτίστως όπως ανάφερε θα πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη προμήθεια ασφάλτου. Είτε θα 

πρέπει να ενοικιάσει χώρο πέραν των 1,500 τόνων στις αποθήκες της ΚΕΤΑΠ και να εισάγει μια 

σεβαστή ποσότητα ασφάλτου, και ως εκ τούτου θα πρέπει να παράγει μεγάλες ποσότητες 

ασφαλτομίγματος για να είναι συμφέρουσα η όλη διαδικασία ή θα προμηθεύεται άσφαλτο από τους 

ανταγωνιστές της. Να σημειωθεί ότι με το επικείμενο κλείσιμο του τερματικού της ΚΕΤΑΠ στη 

Λάρνακα, θα πρέπει να υπολογίσει και το υψηλό οικονομικό κόστος της συμμετοχής της στην πιθανή 

ανέγερση νέου τερματικού ασφάλτου στην περιοχή Βασιλικού. Έπειτα θα πρέπει να συνεργαστεί με 

μία από τις σκυροθραυστικές μονάδες λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλείστες είναι συνδεδεμένες με 

ανταγωνίστριες παραγωγικές μονάδες. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες και τη 

χρηματοδότηση για την εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής υψηλού κόστους στον κατάλληλο 
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χώρο καθώς επίσης να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και την τεχνογνωσία για τη λειτουργία 

της μονάδας.  

Η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ ανέφερε ότι μια εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει ένα 

σημαντικό ποσό για την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη διάστρωση του υλικού και για 

την εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού. {…} Όπως επισήμανε, η ίδια υπέβαλε προσφορά μόνο μία 

φορά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 όταν η ποσότητα της εργασίας που περιλάμβανε σε 

αυτοκινητόδρομο ήταν σχετικά μικρή ή δεν υπήρχε. 

Σύμφωνα με την εταιρεία J&P μία εταιρεία για να εισέλθει στην αγορά της παραγωγής προμήθειας 

και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κύπρο θα πρέπει να επενδύσει στην αγορά 

μηχανημάτων και στη δημιουργία μόνιμης μονάδας παραγωγής. Το κόστος είναι αρκετά μεγάλο και 

τα έργα που εκτελούνται στις μέρες μας είναι περιορισμένα με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμη η 

δημιουργία νέων μονάδων. Η κατοχή ειδικών αδειών από τις αρχές δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. 

{…} 

Οι εταιρείες NEMESIS ASPHALT και ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ σημείωσαν ότι δεν υπάρχουν 

οποιαδήποτε εμπόδια εισόδου ούτε ειδικές άδειες που χρειάζονται από τις δημόσιες αρχές. Το αρχικό 

κόστος δημιουργίας μιας σύγχρονης καινούριας μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος 

είναι περίπου 4.000.000 ευρώ, 1,200,000 ευρώ είναι δυνατό να αγοράστει και να εγκατασταθεί μια 

μεταχειρισμένη μονάδα παραγωγής ασφάλτου. Για να δημιουργηθεί ένα συνεργείο τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος με καινούρια μηχανήματα που να μπορεί να εκτελέσει όλων των ειδών 

εργασίες χρειάζονται περίπου 1.300.000 ευρώ. Είναι όμως δυνατόν με 250.000 ευρώ να 

δημιουργηθεί ένα συνεργείο με μεταχειρισμένα καλά μηχανήματα τοποθέτησης ασφάλτου.  

Τόσο η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ όσο και η  NEMESIS ASPHALT, σύμφωνα με τις ίδιες, έχουν 

επιλέξει την πρώτη επιλογή με τα καινούρια μηχανήματα και εργοστάσιο. Το κόστος της επένδυσης 

στο καινούριο εργοστάσιο ασφάλτου στο οποίο είναι συνέταιροι με MEDCON και Κυθραιώτη ανήλθε 

περίπου στα {…} ευρώ.  

Σε ότι αφορά την παραγωγή και προμήθεια του ασφαλτικού σκυροδέματος η εταιρεία CYBARCO 

σημείωσε ότι απαιτείται να υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής. Ο παραγωγός οφείλει να εξασφαλίσει 

όλες τις άδειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως Πολεοδομική Άδεια, Άδεια Οικοδομής, 

Άδεια από το Υπουργείο Εργασίας σε ότι αφορά την εκπομπή ρύπων κ.λπ. Πέραν του κεφαλαίου για 

την κατασκευή και εξοπλισμό του εργοστασίου, ο παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα 

κεφάλαια για την αγορά και εισαγωγή του ασφάλτου και για την αγορά των αδρανών υλικών. 

Επιπρόσθετα, ο παραγωγός θα πρέπει να φροντίσει να έχει αποθηκευτικούς χώρους για την άσφαλτο 

μέχρι τη χρήση της. Σε ότι αφορά την τοποθέτηση του ασφαλτικού σκυροδέματος, η εταιρεία 

CYBARCO ανέφερε ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης σύμφωνα 

με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Νόμο. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ο ίδιος ή να 
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εξασφαλίζει με ενοικίαση ή με υπεργολαβία τα απαραίτητα μηχανήματα και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό. Η εταιρεία CYBARCO, τέλος, δήλωσε πως θεωρεί ότι παρόλο που ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν οποιαδήποτε ειδικά εμπόδια εισόδου για κάποιον ενδιαφερόμενο να εισέλθει στην αγορά 

παραγωγής, προμήθειας και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, πέραν του συνήθους 

επιχειρηματικού ρίσκου που θα λάμβανε κάποιος για οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηριότητες, 

εντούτοις τα μεγέθη της αγοράς είναι τόσο μικρά και η εποχικότητα της είναι τέτοια που δεν 

επιτρέπουν την ταχεία απόσβεσή της επένδυσης. 

Η εταιρεία G.C.C. ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο υφίστανται εμπόδια εισόδου στην παραγωγή 

και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Παρόλα αυτά δήλωσε ότι υπάρχουν βασικά κριτήρια που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη από μια εταιρεία που θέλει να εισέλθει στην εν λόγω αγορά, όπως είναι ο 

χώρος εγκατάστασης του εργοστασίου (λατομευτική ή βαριά βιομηχανική ζώνη), αγοράς και 

εγκατάσταση του εργοστασίου, εξασφάλιση αδειών (οικοδομής, πυροσβεστικής, τμήματος 

περιβάλλοντος κλπ), αγορά μηχανημάτων. Για τα προαναφερόμενα, όπως σημειώνει, χρειάζεται 

σημαντική επένδυση. Σε σχέση με τη ζήτηση για παραγωγή και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος, η G.C.C. σημείωσε ότι δεν υπάρχει εποχικότητα. Παρά ταύτα επεσήμανε ότι συχνά 

το Δημόσιο δημοσιεύει πολλές προσφορές κατά την ίδια περίοδο και αυτό δημιουργεί προβλήματα 

στις προσφορές επειδή υπάρχει πιθανότητα μια εταιρεία να εξασφαλίσει περισσότερες από μία 

προσφορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται συνεργασίες με άλλες εταιρείες.  

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

Η Επιτροπή σε αυτό το σημείο καταγράφει πιο κάτω τα όσα ανέφεραν τα εμπλεκόμενα μέρη, μεταξύ 

άλλων, σε ότι αφορά τις συνεργασίες που είχαν με άλλες εταιρείες, είτε με τη δημιουργία 

κοινοπραξιών, είτε με την ανάθεση σχετικών υπεργολαβιών είτε άλλως πως και την αναγκαιότητα 

αυτών των συνεργασιών. 

9.1.CYBARCO LTD 

Σε σχέση με τυχόν συνεργασίες που είχε στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος, η CYBARCO δήλωσε ότι από την 1/1/2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 

είχε το δικό της εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και ως εκ τούτου δεν 

συνεργαζόταν με άλλη εταιρεία στην παραγωγή. Από το Φεβρουάριο του 2009 ξεκίνησε τη λειτουργία 

του εργοστασίου της Prometheas Asphalt Ltd στην οποία όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3.1 

μέτοχοι εκτός από την ίδια είναι οι εταιρείες CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD 68 και G.C.C. Όσον 

αφορά τη μεταφορά, η CYBARCO σημειώνει ότι δεν διέθετε φορτηγά για τη μεταφορά του ασφαλτικού 

 
68 Βλέπε σχετικά κεφάλαιο 3.1.1. 
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σκυροδέματος και ως εκ τούτου, συνεργάστηκε με διάφορες εταιρείες μεταφορών. Σε ότι αφορά την 

τοποθέτηση του ασφαλτικού σκυροδέματος, η CYBARCO όπως αναφέρει ότι συνεργάστηκε με τις 

εταιρείες IACOVOU και PANAYIDES (ίδε Κεφάλαια 3.1.7 και 4.1). Οι λόγοι της συνεργασίας ήταν η 

αντιμετώπιση της εποχικότητας, η κατανομή και μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου, των 

χρηματοδοτικών εξόδων και τα κόστη των εγγυήσεων. Περαιτέρω, η συνεργασία αυτή έγινε για 

σκοπούς περαιτέρω ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας στον τομέα των ασφαλτικών. 

9.2. ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  

Σε ότι αφορά τη συνεργασία της με την εταιρεία MEDCON, η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ανέφερε ότι δημιούργησαν μαζί μια κοινή εταιρεία (με συμμετοχή 50% επί του μετοχικού έκαστη) η 

οποία είχε εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου στο Τσέρι, το οποίο είχε ακολούθως πωλήθηκε. 

Επιπρόσθετα, η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ σημείωσε ότι διατηρούσε μαζί με τις εταιρείες 

ΚΥΘΡΟΜΑΚ και MEDCON, κοινή εταιρεία (με συμμετοχή 33% επί του μετοχικού κεφαλαίου έκαστη) 

για ασφαλτικό σκυρόδεμα στη Λεμεσό. Ακολούθως, η υπό αναφορά κοινή εταιρεία εξαγοράστηκε 

εξολοκλήρου από τη ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ.  

Επίσης η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ανέφερε ότι προέβη στη δημιουργία της κοινοπραξίας 

MEDCON - NEMESIS JV, η οποία δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό την εκτέλεση του συμβολαίου 

για την ανακατασκευή της Λεωφ. Αρχαγγέλου. Ακολούθως σύμφωνα με την εταιρεία η κοινοπραξία 

χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Η εν λόγω κοινοπραξία είχε 

συμμετάσχει σε εννέα διαγωνιστικές διαδικασίες σε σχέση με δημόσιους διαγωνισμούς που 

αφορούσαν την περιοδική συντήρηση αυτοκινητοδρόμων ή δρόμων.  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η NEMESIS ASPHALT (θυγατρική εταιρεία της ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ) ανάφερε ότι στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες MEDCON και LOIZOS 

IORDANOU γιατί τους χρωστούσε χρήματα από αγορές που είχε κάνει. Συγκεκριμένα, είχε αναλάβει 

να τοποθετήσει κάποιες ποσότητες ασφαλτικού σκυροδέματος ώστε να αποπληρώσει το χρέος της 

προς αυτές. Αυτό σύμφωνα με την ίδια συνέβη μια φορά. Περαιτέρω, ανάφερε ότι είχε συνεργαστεί 

με την εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ η οποία ήταν πελάτης της και στην οποία είχε αναθέσει 

την παράγωγή και τοποθέτηση ορισμένων ποσοτήτων ασφαλτικού σκυροδέματος στην επαρχία 

Πάφου λόγω φόρτου εργασίας της ιδίας. Όπως ανέφερε αυτό έγινε μια φορά και δεν αφορούσε τους 

υπό εξέταση διαγωνισμούς. 

Σε ότι αφορά τη συνεργασία της με την εταιρεία MEDCON, η εταιρεία NEMESIS ASPHALT ανέφερε 

ότι το 2011 δημιούργησαν την κοινοπραξία MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV για σκοπούς 

εκτέλεσης συμβολαίων που αφορούσαν την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. Με την εν λόγω 

Κοινοπραξία συμμετείχαν σε έντεκα συνολικά διαγωνισμούς από την 1/1/2011 μέχρι και Σεπτέμβριο 

του 2014, αναφορικά με την περιοδική συντήρηση αυτοκινητόδρομων ή δρόμων.  
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Σε ότι αφορά τις συνδεδεμένες ή και συγγενικές της εταιρείες Nemesis Asphalt Petroleum Ltd, ΜΚΝΑ 

LTD και Medcon - Nemesis Asphalt Ltd, η εταιρεία NEMESIS ASPHALT ανάφερε τα ακόλουθα: 

(α) Η Nemesis Asphalt Petroleum Ltd ασχολείται με εισαγωγή, αποθήκευση και εμπορία ασφάλτου. 

Η εν λόγω εταιρεία δημιουργήθηκε το 2006 και οι μέτοχοι της ήταν κατά 50% η ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και κατά 50% η CYFIELD. Το 2010, η CYFIELD απόκτησε το 100% των μετοχών και 

αργότερα τo 2012, η εταιρεία μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Amadino Trading, η οποία ανήκει στην 

Ponterous Investments, η οποία ανήκει στον Κυριάκο Χρυσοχό. 

(β) Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ΜΚΝΑ LTD, ήταν η δημιουργία ενός κοινού υπερσύχρονου 

εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, το οποίο θα πρόσεφερε οικονομίες κλίμακας 

στις τρεις εταιρείες λόγω των αυξημένων ποσοτήτων. Η Νέμεσις δεν είχε εργοστάσιο στη Λεμεσό, 

ενώ οι δύο εταιρείες MEDCON και Κυθραιώτης είχαν δύο παλιά εργοστάσια τα οποία δεν μπορούσαν 

να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους παραγωγούς ασφαλτικού σκυροδέματος. Το σημαντικό κόστος 

επένδυσης σύμφωνα με τις εταιρείες τις οδήγησε στη δημιουργία του κοινού εργοστασίου. Το 

εργοστάσιο εγκαταστάθηκε στο χώρο των λατομείων των εταιρειών έτσι ώστε να επωφελείται φθηνών 

αδρανών υλικών και να μπορεί να προσφέρει φθηνό ασφαλτικό σκυρόδεμα στους μετόχους της, οι 

οποίοι θα αποκτούσαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά στην επαρχία Λεμεσού και Πάφου. Οι 

μέτοχοι της εταιρείας ΜΚΝΑ LTD, MEDCON, ΚΥΘΡΟΜΑΚ και NEMESIS ASPHALT, κατείχαν ίσο 

αριθμό μετοχών. Η εταιρεία με επιστολή της ημερομηνίας 21/12/2015 δήλωσε ότι το εργοστάσιο έχει 

εξαγορασθεί 100% από την ΝΕΜΕΣΙΣ.  

(γ) Η εταιρεία Medcon Nemesis Asphalt Ltd, δημιουργήθηκε το 2008 και ήταν μέρος 

προαναφερόμενης συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών MEDCON και Νέμεσις. Το εργοστάσιο που 

υπήρχε ήδη, ανήκε στη NEMESIS ASPHALT και ακολούθως μεταβιβάστηκε το 50% του μετοχικού 

κεφαλαίου στη MEDCON, καθώς σκοπός της ήταν να αποκτήσει εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος στη Λευκωσία. Η εταιρεία ασχολείτο με την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος, 

αλλά όπως έχει αναφέρει είχε διακόψει τις εργασίες της από τον Ιανουάριο του 2013. Το εργοστάσιο 

έχει αποσυναρμολογιστεί και πωληθεί στο εξωτερικό. 

 

9.3. LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LIMITED 

Η εταιρεία LOIZOS IORDANOU αναφέρει ότι έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες NEMESIS ASPHALT, 

Prometheas Asphalt Ltd, ΚΥΤΗREOTIS ASPHALT LTD και SIK SUPER ASPHALT LTD (στην οποία 

κατείχε και το 35%), όσον αφορά την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για τις ανάγκες έργων 

που εκτελούσε. Βασικοί λόγοι της επιλογής του προμηθευτή όπως αναφέρεται, ήταν η τιμή και ο 

τρόπος πληρωμής. 

Η LOIZOS IORDANOU γενικότερα όπως αναφέρει συμμετείχε ή και συμμετέχει στις πιο κάτω 

κοινοπραξίες: 
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• MEDCON - LOIZOS IORDANOU JV, 

• CYBARCO – ATLASPANTOU - LOIZOS IORDANOU JV, 

• PANAYIDES - LOIZOS IORDANOU JV, 

• LOIZOS IORDANOU - Ergoliptiki CH.P.TH. Alexandrou Ltd JV, 

• NEOPHYTOU – LOIZOS IORDANOU - MEDCON JV, 

• N.I.M.E.E. JV, 

• MILDIADES - LOIZOS IORDANOU - MEDCON - db Technologies bv JV, και 

• LOIZOS IORDANOU & KOUSHIS JV. 

 

9.4. MEDCON CONSTRUCTION LIMITED 

Η MEDCON κατά την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και Σεπτέμβριο του 2014, είχε συνεργαστεί με 

τις κάτωθι εταιρείες στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος: 

(α) Στον τομέα παραγωγής 

«Medcon-Nemesis Asphalt Ltd:  Επιλέξαμε τη συνεργασία και ίδρυση νέας εταιρίας με την Nemesis 

Asphalt Ltd, το 2008, για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην αγορά της Λευκωσίας, να έχουμε εφεδρικό 

εργοστάσιο παραγωγής, αυξημένη παραγωγή για να μπορούμε να συμμετάσχουμε σε δημόσιους 

διαγωνισμούς συντήρησης αυτοκινητοδρόμων (κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε 

προηγούμενος λόγω έλλειψης δυνατότητας παραγωγής). Η επιλογή αυτή ήταν οικονομικότερη από 

την αγορά νέου εργοστασίου από μόνοι μας, {...} Αν δεν υπήρχε αυτή η επιλογή δεν θα 

δημιουργούσαμε ασφαλτικό εργοστάσιο από μόνοι μας στην επαρχεία Λευκωσίας για οικονομικούς 

λόγους.  

Medcon-Kythreotis-Nemesis Asphalt Ltd: Επιλέξαμε τη συνεργασία και ίδρυση νέας εταιρίας με την 

Nemesis Asphalt Ltd και την Kythromak Asphalting Ltd, το 2009, για το λόγο ότι το υφιστάμενο 

εργοστάσιο παραγωγής της εταιρίας μας χρειαζόταν αντικατάσταση. Η απόφαση πάρθηκε για 

οικονομικούς λόγους, δηλαδή να μοιραστεί η δαπάνη εγκατάστασης νέου εργοστασίου δια τρία. Αν 

δεν υπήρχε αυτή η επιλογή δεν θα αγοράζαμε από μόνοι μας το ίδιο ασφαλτικό εργοστάσιο, {…}. 

Έπειτα η MEDCON πώλησε το μερίδιο της στην Nemesis Asphalt Ltd την 16/11/2015 για το λόγο ότι 

δεν ίσχυαν πλέον οι ίδιες συνθήκες αγοράς με την περίοδο ίδρυσης της ΜΚΝΑ. Συγκεκριμένα η ΜΚΝΑ 

δημιουργούσε ζημίες λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών που ήρθε ως επακόλουθο της 

οικονομικής κρίσης.» 

(β) Στον τομέα μεταφοράς και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος:  
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«Νέμεσις Εργοληπτική / Nemesis Asphalt μέσω κοινοπραξιών, λόγω μετοχικής συμμετοχής στην 

παραγωγή και συνέργειες συνεργασίας κυρίως σε συμβόλαια συντήρησης αυτοκινητοδρόμων και 

κυρίων αρτηριών εντός πόλεων για τους πιο κάτω λόγους, οι οποίοι προκύπτουν από στενά 

χρονοδιαγράμματα και άλλων περιορισμών στο κλείσιμο και άνοιγμα των αυτοκινητοδρόμων: 

{…} 

Για τους προαναφερόμενους λόγους σε αυτής της φύσεως εργασίας οι συμβατικές υποχρεώσεις, οι 

περιορισμοί, και η γενικότερη φύση της εργασίας ωθούν προς την συνεργασία / κοινοπραξία». 

9.5. ΚΥΘΡΟΜΑΚ (ΑΣΦΑΛΤΙΝΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ 

Η εταιρεία ΚΥΘΡΟΜΑΚ ανάφερε ότι προσέφερε υπηρεσίες τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος 

σε άλλες εταιρείες του κλάδου μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους όταν δεν είχε η ίδια η εταιρεία 

δουλειές για να απασχολήσει το συνεργείο της και αυτό ήταν ανενεργό. Όπως αναφέρει η ίδια, αυτές 

οι συνεργασίες ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Συγκεκριμένα σημειώνονται τα πιο κάτω:  

 Κατά τα έτη 2009 και 2010, η ΚΥΘΡΟΜΑΚ παραχώρησε στη ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗ-

ΠΤΙΚΗ το συνεργείο τοποθέτησης και αφαίρεσης ασφαλτικού σκυροδέματος, το οποίο συνο-

λικά τοποθέτησε περίπου 9,500τ ασφαλτικό σκυρόδεμα και εκτέλεσε εργασίες αφαίρεσης συ-

νολικού εμβαδού περίπου 21,500μ² σε διάφορα χωριά των επαρχιών Λάρνακας και Λευκω-

σίας.    

 Κατά το 2013, η ΚΥΘΡΟΜΑΚ παραχώρησε στη Χαραλαμπίδης Σ. Πέτρος & Αδελφοί 

Λτδ το συνεργείο τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, το οποίο συνολικά τοποθέτησε 

περίπου 2,100τ ασφαλτικό σκυρόδεμα  σε διάφορα χωριά της επαρχίας Πάφου.    

 Κατά τα έτη 2013 και 2014, η ΚΥΘΡΟΜΑΚ παραχώρησε στη ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ το 

συνεργείο τοποθέτησης και αφαίρεσης ασφαλτικού σκυροδέματος, το οποίο συνολικά τοπο-

θέτησε περίπου 600τ ασφαλτικό σκυρόδεμα και εκτέλεσε εργασίες αφαίρεσης συνολικού εμ-

βαδού περίπου 8,200μ² σε διάφορα χωριά της επαρχίας Λεμεσού.  Η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ δεν 

διαθέτει δικά της συνεργεία. 

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω εργασίες που εκτέλεσε η ΚΥΘΡΟΜΑΚ για λογαριασμό άλλων 

εταιρειών δεν αφορούσαν δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύχτηκαν από το ΤΔΕ για την 

περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και κόμβων εντός της Δημοκρατίας. 

Τέλος, η εταιρεία ΚΥΘΡΟΜΑΚ ανέφερε ότι το συνεργείο τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος της 

δεν χρησιμοποιεί μηχανήματα άλλων εταιρειών του ομίλου της, αφού διαθέτει τα δικά της 

εξειδικευμένα μηχανήματα. Μόνο σε μια ή δυο περιπτώσεις το κατασκευαστικό τμήμα της 
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ΚΥΘΡΟΜΑΚ χρησιμοποίησε τον κινητό σπαστήρα της K. Kythreotis Holdings για την ανακύκλωση 

προϊόντων εκσκαφής. 

9.6. CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LIMITED 

Όσον αφορά συνεργασίες που είχε στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και τοποθέτησης ασφαλτικού 

σκυροδέματος, την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2014, η CHAPO σημειώνει 

ότι έχει συνεργαστεί με την εταιρεία PANAYIDES στην εκτέλεση έργων στους αυτοκινητόδρομους, 

δηλώνοντας περαιτέρω ότι, αυτή η συνεργασία έγινε με γνώμονα τη μείωση του ρίσκου, τον αυξημένο 

έλεγχο κόστους και τη μεγιστοποίηση της τεχνογνωσίας. Με την εν λόγω εταιρεία, δημιούργησαν το 

Μάιο του 2008 την κοινοπραξία PANAYIDES - CHAPO JV, με την οποία συμμετείχαν από την 

1/1/2007 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2014 σε επτά συνολικά διαγωνισμούς για περιοδική συντήρηση 

αυτοκινητόδρομων ή δρόμων, τρείς από τους οποίους κέρδισαν.  

9.7. A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD 

Όσον αφορά τυχόν συνεργασίες που είχε στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος, την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2014, η 

εταιρεία PANAYIDES σημειώνει ότι έχει συνεργαστεί με την CHAPO και την CYBARCO υπό τη μορφή 

κοινοπραξίας. Λόγοι της συνεργασίας τους ήταν ο κοινός προμηθευτής παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος ήτοι η εταιρεία Prometheas Asphalt Ltd, η μείωση του κινδύνου και η αύξηση 

ικανότητας τοποθέτησης ασφάλτου ανά ημέρα. Επίσης, η PANAYIDES αναφέρει ότι συνεργάζεται ή 

είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με συνδεδεμένες της εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο και οι οποίες φαίνονται στο σχετικό σχεδιάγραμμα που έχει παραχωρήσει και φαίνεται πιο 

πάνω στο παρόν Σημείωμα. 

9.8. IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LIMITED 

Όσον αφορά εταιρείες με τις οποίες έχει συνεργαστεί την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και το 

Σεπτέμβριο του 2014, στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και τοποθέτησης ασφαλτικού 

σκυροδέματος, η εταιρεία IACOVOU σημείωσε ότι είχε συνεργαστεί με την εταιρεία CYBARCO στα 

πλαίσια εκτέλεσης έργων που αναλήφθηκαν σε κοινοπραξία. Οι λόγοι συμμετοχής της σε κοινοπραξία 

όπως σημειώνει, ήταν συνήθως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του διαγωνισμού σε μηχανικό εξοπλισμό 

και χρόνο εκτέλεσης, ο φόρτος εργασίας, η διαθεσιμότητα προσωπικού, καθώς επίσης και η 

ταυτόχρονη προκήρυξη διαγωνισμών μέσα στην ίδια χρονική περίοδο. Η εν λόγω κοινοπραξία, 

CYBARCO – IACOVOU JV κέρδισε συνολικά εννέα διαγωνισμούς για περιοδική συντήρηση δρόμων 

ή/και αυτοκινητόδρομων από την 1/1/2007 μέχρι και Σεπτέμβριο του 2014.  

9.9. ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

Η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ δήλωσε ότι δραστηριοποιείται σε έργα συντήρησης δρόμων από το 2012, μετά 

δηλαδή από τη σύσταση της AKTOR ASPHALTIC LTD και την ανέγερση της μονάδας παραγωγής 
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ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας. Η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος στα έργα της 

ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ γίνεται από την AKTOR ASPHALTIC LTD. Ένας από τους λόγους της 

συνεργασίας είναι το χαμηλότερο κόστος στην προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος λόγω της 

σύνδεσης των δύο εταιρειών στον ίδιο όμιλο εταιρειών. Επίσης, η AKTOR ASPHALTIC LTD 

προμηθεύεται αδρανή υλικά από την Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, με αποτέλεσμα η μητρική εταιρεία 

του ομίλου να επωφελείται οικονομικά από τη συνεργασία αυτήν. 

Σχετικά με τον τομέα μεταφοράς ασφαλτικού σκυροδέματος, εκτός από την Μ.Σ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 

ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ (για τους ίδιους λόγους με πιο πάνω), η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ έχει συνεργαστεί με 

διάφορες άλλες εταιρείες μεταφορών, οι οποίες είναι ταυτόχρονα και πελάτες άλλων εταιρειών του 

ομίλου ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ. Στους εν λόγω μεταφορείς συμπεριλαμβάνονται οι LAPRO SERVICES LTD, 

ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ALM GENIKES METAFORES LTD κ.ά.. 

Τέλος, στον τομέα τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ έχει συνεργαστεί 

με τους: (1) FAP, (2) ΚΥΘΡΟΜΑΚ, (3) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ, (4) LOIZOS IORDANOU, (5) 

CH & G MAKRIDES TRANSPORTATIONS LTD, (6) A. AGATHAGGELOU LTD και (7) N.P. 

DROMOTECHNIKI LTD. Ο κύριος λόγος συνεργασίας με τις εν λόγω εταιρείες στην τοποθέτηση 

ασφαλτικού σκυροδέματος είναι όπως ανάφερε ότι η ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ δεν διατηρεί συνεργείο 

τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Τέλος, σε σχέση με κοινοπραξίες που αφορούν τη σχετική με την παρούσα υπόθεση αγορά, η ΜΑΚΗΣ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ αναφέρει ότι το 2012 προέβη στη σύσταση μίας κοινοπραξίας με την εταιρεία ΆΚΤΩΡ 

Α.Τ.Ε., με την ονομασία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ. Σκοπός της κοινοπραξίας ήταν η 

εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δυτικού Παρακαμπτήριου της Κεντρικής Πλατείας Πόλης 

Χρυσοχούς, Αρ. Συμβολαίου PS/C/376». Όπως αναφέρει η εν λόγω εταιρεία, η απόφαση λήφθηκε 

από κοινού με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. όταν προκηρύχθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός για την 

υποβολή της προσφοράς ως κοινοπραξία. Τα ποσοστά συμμετοχής στην κοινοπραξία ήταν 80% για 

την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και 20% για τη ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ. Η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος στο 

εν λόγω έργο έγινε από την AKTOR ASPHALTIC LTD, η οποία ανήκει κατά 50% στον όμιλο ΣΚΥΡΑ 

ΒΑΣΑΣ και κατά 50% στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σημειώνεται ότι, το έργο για το οποίο συστάθηκε η εν 

λόγω κοινοπραξία έχει αποπερατωθεί και έκτοτε η κοινοπραξία δεν δραστηριοποιείται. 

9.10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ  

Η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και Σεπτέμβριο 2014 

έχει συνεργαστεί στον τομέα παραγωγής, προμήθειας και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος 

με τις εταιρείες: {…}. 
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10. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

10.1. Προϋποθέσεις Εφαρμογής του Άρθρου 3 του Νόμου 

Το άρθρο 3(1) του Νόμου ορίζει ότι: «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 – 

(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. 

(δ) στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις 

να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. 

(ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή από μέρους των αντισυμβαλλόμενων 

πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις κρατούσες εμπορικές 

συνήθειες, δε συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών». 

10.2. Η έννοια της «Επιχείρησης» 

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.» 

Ο όρος «επιχείρηση» στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή 

οικονομική ενότητα που ασκεί εμπορική ή άλλη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς του και από τον τρόπο χρηματοδοτήσεώς του69.  

Ειδικότερα, η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει αυτονομία οικονομικής δράσης και συνακόλουθα 

πλήρη ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε οικονομική 

 
69 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). 
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δραστηριότητα70.Η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση αγαθών ή στην παροχή 

υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά.71. 

Στην προκειμένη περίπτωση, τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέρη είναι νομικά πρόσωπα που 

ασκούν οικονομικής φύσεως δραστηριότητες αφού δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα 

και συγκεκριμένα στην κατασκευή δημοσίων ή/και ιδιωτικών έργων, στην παραγωγή και προμήθεια 

ασφαλτικού σκυροδέματος είτε άμεσα ή έμμεσα, διαμέσου θυγατρικής τους εταιρείας ή/και 

συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών, με ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η 

δραστηριότητα τους αυτή. Η άσκηση των δραστηριοτήτων τους συνδέεται με κάποιο αντιστάθμισμα 

που συνίσταται στην πληρωμή αμοιβής έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι 

εμπλεκόμενες εταιρείες εμπίπτουν στην έννοια της «επιχείρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου. 

10.3. Η έννοια της Σύμπραξης και της Συμφωνίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου «Σύμπραξη» σημαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή 

άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη συμφωνία ή την εναρμονισμένη πρακτική δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων ή την απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων.  

Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ότι «σύμπραξη» σημαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, 

γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη, συμφωνία δυο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων ή την εναρμονισμένη πρακτική δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων ή την απόφαση 

ένωσης επιχειρήσεων, αλλά δεν περιλαμβάνει συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική – (α) μητρικής 

θυγατρικής, [...] και (β) δύο ή περισσότερων θυγατρικών εταιρειών, εφόσον αυτές αποτελούν μια ενιαία 

οικονομική οντότητα με τη μητρική εταιρεία.» 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στη βάση του άρθρου 3 του Νόμου: «απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες 

μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε 

εναρμονισμένη πρακτική…». 

Ως «συµφωνίες» νοούνται οι συµβάσεις που δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη, ανεξάρτητα από 

τη μορφή τους και το βαθµό δεσµευτικότητάς τους,  όπως είναι π.χ.  οι συµφωνίες  κυρίων72 και 

 
70 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. 
71 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). 
72 Βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε C-41/69, Chemiefarma, Συλλ. 1970, 661. Βλ. ακόµη Ζιάµου Θ. σε Σκουρή   
Β.,   Ερµηνεία   Συνθηκών   για   την   Ευρωπαϊκή   Ένωση   και   την   Ευρωπαϊκή   Κοινότητα,   Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 
2003, σελ. 692. 
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ανεξαρτήτως του εάν είναι υπογεγραµµένες ή ανυπόγραφες
73

. Για την έννοια της συµφωνίας είναι 

αδιάφορος ο γραπτός ή προφορικός χαρακτήρας της σύµβασης, καθώς και ο δεσµευτικός ή µη 

χαρακτήρας της, δηλαδή δεν απαιτούνται τυπικές διαδικασίες ούτε και κυρώσεις ή µέτρα 

εφαρµογής 
74

. Εξάλλου, αδιάφορο  είναι  αν  η  ένωση  επιχειρήσεων  ή  οι εκπρόσωποί της που 

συµµετέχουν στη συµφωνία ήταν εξουσιοδοτηµένοι ή είχαν την αρµοδιότητα  βάσει  των  

καταστατικών  προβλέψεων  της  ένωσης  να  συνάπτουν συµφωνίες  µε  αντίστοιχο  περιεχόµενο75. 

Η έννοια της συµφωνίας, εποµένως, στηρίζεται στην ύπαρξη συµπτώσεως των βουλήσεων δύο 

τουλάχιστον µερών, της οποίας η µορφή εκδήλωσης δεν είναι σηµαντική, εφόσον συνιστά πιστή 

έκφραση των βουλήσεων αυτών76. 

Όπως επεσήµανε το ∆ικαστήριο της Ε.Ε στην υπόθεση C-49/92P, Επιτροπή κατά Αnnic 

Partecipazioni SpA, επικυρώνοντας την προηγούµενη απόφαση του Πρωτοδικείου, παράβαση 

µπορεί να προκύπτει όχι µόνο από µεµονωµένη ενέργεια, αλλά και από σειρά ενεργειών ή ακόµη 

από διαρκή συµπεριφορά. Η ερµηνεία αυτή δεν µπορεί να αµφισβητηθεί για το λόγο ότι ένα ή 

περισσότερα στοιχεία αυτής της σειράς ενεργειών ή  η  διαρκής  αυτή  συµπεριφορά,  θα  µπορούσαν  

να  συνιστούν  και  αφ’  εαυτών παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 

Κατά συνέπεια, µία επιχείρηση, η οποία εγκρίνει σιωπηρά µία παράνοµη πρωτοβουλία χωρίς να 

αποστασιοποιηθεί δηµοσίως από το περιεχόµενό της ή να την καταγγείλει στις διοικητικές αρχές, 

έχει ως αποτέλεσµα να ενθαρρύνει τη συνέχιση της παράβασης και να δυσχεραίνει την αποκάλυψή 

της. Η συνέργεια αυτή συνιστά παθητικό ρόλο συµµετοχής στην παράβαση και είναι ικανή, 

εποµένως, να επισύρει την ευθύνη της  επιχείρησης στο πλαίσιο ενιαίας συµφωνίας77.  

Εξάλλου, δεν απαιτείται αντιανταγωνιστική πρόθεση, αλλά αρκεί το αντικειµενικά ενδεχόµενο 

αντιανταγωνιστικό αποτέλεσµα. Εφόσον το αντιανταγωνιστικό αποτέλεσµα είναι αντικειµενικά 

ενδεχόµενο, η σύµπραξη είναι απαγορευµένη, έστω κι αν οι συµπράττοντες δεν αποσκοπούν στο 

αποτέλεσµα αυτόΘα πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι οι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται σε καρτελ ή 

αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις, είναι προφανές ότι θα φροντίσουν να προβούν σε όλες εκείνες τις 

ενέργειες που θεωρούν απαραίτητες, για την εξαφάνιση ενοχοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων 

(όπως λόγου χάρη, κρυφές συναντήσεις, ανταλλαγή email ή fax και γενικότερα οποιασδήποτε μορφής 

 
73 Βλ. Faull and Nickpay, The EC Law of Competition (ΕΤΟΣ 2007), σελ. 195, παρ. 3.49 και τη σχετική νοµολογία 

στην  οποία παραπέµπει (Απόφαση της  Ευρ.  Επιτροπής (79/934/EEC) της  5
ης 

Σεπτεµβρίου 1979, Υπόθεση IV/29.021 
- BP Kemi - DDSF, OJ L 286 της 14.11.1979, σελ. 0032-0052, σκ. 27 και 45). 
74 Βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε C-209/78, Van Landewyck, σκ. 85-86, και αποφάσεις του Γενικού ∆ικαστηρίου  
T-9/99,  σκ.  200-201  και  Τ-1/89,  Rhone-Poulenc,  σκ.  43  -  44.  Βλ.  επίσης  απόφαση  της  Ευρ. Επιτροπής 2004/104/ΕΚ, 
ό.π., σκ.172. Βλ. και Κοτσίρη, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, 2003, 395-396. 
75 Βλ. απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου Τ-25/95 κλπ, Cimentieres CBR κ.άλ., Συλλ. 2000, ΙΙ-491, σκ. 928. 
76 Βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε  C-41/69, Chemiefarma, Συλλ. 1970, 661, σκ. 112, απόφαση του Γενικού 
∆ικαστηρίου T- 41/96, Bayer, Συλλ. 2000, ΙΙ 3383, σκ. 67-69, απόφαση του Γενικού 
∆ικαστηρίου T-208/01, Volkswagen, Συλλ. 2003, ΙΙ 5141, σκ. 30-32. 
77 Βλέπε το Σύγγραμμα του Νικόλαου Κ. Ρόκα, με τίτλο «Το Καρτελ στο Δικαιο του Ανταγωνισμού», Νομική Βιβλιοθήκη 
2008 
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ανταπόκριση, έστω και περιστασιακή). Κατά συνέπεια οι αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να συνάγουν 

ή μη τα συμπεράσματα ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής λαμβάνοντας υπόψη τους ένα ευρύ 

φάσμα παραγόντων, που έχει να κάνει όχι μόνο με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων αλλά και με 

περισσότερο οικονομικές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τη δομή της αγοράς, τα μερίδια των 

δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, τα περιθώρια δυνητικού ανταγωνισμού, ή διαφοροποίηση ή μη 

των σχετικών προϊόντων.78  

10.4. Η έννοια της Εναρμονισμένης Συμπεριφοράς 

Το άρθρο 2 του Νόμου διακρίνει την έννοια της «εναρµονισµένης πρακτικής» από την έννοια των 

«συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων», προκειµένου να συµπεριληφθεί στην προβλεπόµενη 

απαγόρευση µια µορφή συντονισµού µεταξύ επιχειρήσεων που, χωρίς να φθάνει µέχρι τη σύναψη 

κατά κυριολεξία σύµβασης, αντικαθιστά ηθεληµένα τους κινδύνους που ενέχει ο ανταγωνισµός µε 

την έµπρακτη συνεργασία των επιχειρήσεων αυτών79. Τα κριτήρια συντονισµού και συνεργασίας, 

που προβλέπονται στην ενωσιακή νοµολογία, δεν προϋποθέτουν την κατάρτιση ενός πραγµατικού 

σχεδίου, αλλά πρέπει να νοούνται υπό το πρίσµα της αντίληψης που είναι συνυφασµένη µε τις 

περί ανταγωνισµού διατάξεις της συνθήκης, κατά την οποία κάθε  επιχειρηµατίας  πρέπει  να  

καθορίζει  κατά  τρόπο  αυτόνοµο  την  εµπορική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει στην 

κοινή αγορά. Αυτή η απαίτηση αυτονοµίας δεν αποκλείει µεν το δικαίωµα των επιχειρήσεων να 

προσαρµόζονται στη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους, αποκλείει όµως κάθε άµεση ή έµµεση 

επαφή µεταξύ τους, της οποίας το αντικείµενο ή το αποτέλεσµα είναι είτε να επηρεάσει τη 

συµπεριφορά ενός ανταγωνιστή στην αγορά, είτε να αποκαλύψει σε έναν ανταγωνιστή  τη  

συµπεριφορά, που οι ίδιες έχουν αποφασίσει ή σκοπεύουν να ακολουθήσουν στην αγορά80. Κατά 

συνέπεια, µια συµπεριφορά δύναται να χαρακτηριστεί ως «εναρµονισµένη πρακτική», ακόµη και 

αν τα µέρη δεν δηλώνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους επί κοινού σχεδίου, που καθορίζει τη δράση 

τους στην αγορά, εν γνώσει τους όµως δέχονται ή προσχωρούν σε µηχανισµούς συµπαιγνίας 

που διευκολύνουν το συντονισµό της εµπορικής τους πολιτικής. 

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι ο ακριβής χαρακτηρισµός µιας οριζόντιας σύµπραξης ως 

συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής δεν είναι κρίσιµος για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης. 

Επί τούτου σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με 

αριθμό 547/VII/2012: 

 
78 Βλέπε το Σύγγραμμα του Νικόλαου Κ. Ρόκα, με τίτλο «Το Καρτελ στο Δικαιο του Ανταγωνισμού», Νομική Βιβλιοθήκη 
2008, σελ 37. 
79 Βλ. ενδεικτικά απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd (ICI), Συλλ. 1972 -1973, 99, 
σκ. 64. 
80 Βλ. ενδεικτικά απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε, C-40/73, Suiker Unie κατά Επιτροπής, σελ. 507, απόφαση 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30/10/2002, Υπόθεση COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo 
Distribution και COMP/36.321 Omega - Nintendo, ΕΕ L 255, 8/10/2003, σελ. 33, σκέψεις 246 επ. 
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«Πράγµατι ενδέχεται να µην είναι καν δυνατός ο διαχωρισµός των δύο εννοιών, καθόσον µία 

παράβαση µπορεί να παρουσιάζει συγχρόνως ή διαδοχικά τα χαρακτηριστικά  και  των  δύο  

µορφών  απαγορευµένης  συµπεριφοράς,  ενώ  σε µεµονωµένη βάση ορισµένα στοιχεία θα 

µπορούσαν σαφώς να ενταχθούν στη µία ή στην άλλη εννοιολογική κατηγορία. Ωστόσο, δεν θα ήταν 

σκόπιµο, µία διαρκής, ενιαία και κοινή πρακτική που έχει έναν και τον αυτό στόχο να υποδιαιρεθεί σε 

διακριτές  µορφές παράβασης.  Κατά συνέπεια,  µία σύµπραξη µπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα  

«συµφωνία»  και  «εναρµονισµένη  πρακτική». Δεν  είναι  εποµένως απαραίτητο να χαρακτηριστεί 

επακριβώς µία παράβαση ως προς καθεµία επιχείρηση και σε κάθε δεδοµένο χρονικό σηµείο ως 

συµφωνία ή εναρµονισµένη πρακτική, εφόσον  σε  κάθε  περίπτωση  τα  άρθρα  1  ν.  703/77  και  

101  ΣΛΕΕ  καλύπτουν αµφότερες τις παραβάσεις.»81 

Το Δικαστήριο στην υπόθεση του Χαρτοπολτού, κατέστησε σαφές ότι «προκειμένου να προσδιοριστεί 

η αποδεικτική αξία των διάφορων στοιχείων πρέπει να υπομνησθεί ότι η ύπαρξη παράλληλης 

συμπεριφοράς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη εναρμονισμένης πρακτικής, παρά μόνο όταν η 

ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής αποτελεί τη μόνη βάσιμη εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή[…]». 

Οι Αρχές Ανταγωνισμού συνεπώς για να αποφασίσουν ότι υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική, πρέπει 

να εξετάζουν όλες τις πιθανές εναλλακτικές εξηγήσεις και να αποδεικνύουνστην εκάστοτε υπόθεση 

ότι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για την παράλληλη συμπεριφορά  πλην του ηθελημένου συντονισμού 

(σιωπηρό καρτέλ).82 

10.5. Παρακώλυση, περιορισμός ή νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας 

10.5.1. Αντικείμενο της συμφωνίας ή/και εναρμονισμένης πρακτικής 

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σύμπραξη ή συμφωνία να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του 

Νόμου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, και να κριθεί απαγορευμένη, είναι η πλήρωση του κριτηρίου 

του περιορισμού του ανταγωνισμού83.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η διάταξη του άρθρου 3 του Νόμου, 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 

πρακτικών και συμπεριφορών. 

Στην απόφαση της MasterCard84, κρίθηκε ότι η κάθε Αρχή Ανταγωνισμού δεν εμποδίζεται να εξετάσει 

σε ορισμένες περιπτώσεις και τα δύο αυτά στοιχεία. Στην εν λόγω υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επισήμανε την ύπαρξη στοιχείων που συνηγορούν υπέρ της υπάρξεως περιορισμού του 

 
81 Βλέπε απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με αριθμό 547/VII/2012 παρ.79. 
82 Δημήτρης Τζουγανάτος, Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 229. Βλέπε 
Joined Cases C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 and C-125/85 to C-129/85 Ahlström Osakeyhtiö and 
Others v Commission [1993] ECR I-1307,  βλέπε σκέψη 71 
83 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 242. 
84Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, Mastercard της 24ης Μαΐου 2012, T-111-08, σκ. 27. 
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ανταγωνισμού εξ αντικειμένου, εντούτοις στήριξε την ανάλυση της αποκλειστικώς επί των 

περιοριστικών αποτελεσμάτων για τον ανταγωνισμό των πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών 

εντός της σχετικής αγοράς.    

Στην περίπτωση του ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο εμπίπτουν οι συμπράξεις που πλήττουν τον 

ανταγωνισμό στον πυρήνα του. Πρόκειται δηλαδή 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 Επιτροπής85, 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) ΣΛΕΕ86.  

Η Επιτροπή περαιτέρω σημειώνει ότι 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 αντί-ανταγωνιστική 

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

πρακτική είναι απαγορευμένη, έστω κι αν οι συμπράττοντες δεν αποσκοπούσαν στο αποτέλεσμα 

αυτό87.  

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 αυτής88.  

Στην υπόθεση Glaxo Smith Kline Services Unlimited and others κατά Επιτροπής89, το Δικαστήριο 

έκρινε ότι: «για να εκτιμηθεί ο επιζήμιος για τον ανταγωνισμό χαρακτήρας μιας συμφωνίας πρέπει να 

λαμβάνονται ιδίως υπόψη το περιεχόμενο των διατάξεών της, οι σκοποί τους οποίους αυτή επιδιώκει, 

καθώς και το οικονομικό και νομικό πλαίσιο στο οποία αυτή εντάσσεται. Επιπλέον, έστω και αν η 

πρόθεση των μερών δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της εξακριβώσεως του περιοριστικού χαρακτήρα 

μιας συμφωνίας, τίποτε δεν εμποδίζει την Επιτροπή ή τα κοινοτικά δικαιοδοτικά όργανα να λαμβάνουν 

υπόψη την πρόθεση αυτή». 

 
85 Βλέπε ΔΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
86 Βλέπε Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 250. 
87 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. 
88 Ibid. 
89Τ-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited and others κατά Επιτροπής,Συλλογή 2006. 
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Ο καθορισμός τιμών είναι από τις κλασικές περιπτώσεις απαγορευμένης σύμπραξης και μια 

συμφωνία καθορισμού τιμών από τη φύση της αποτελεί περιορισμό του ανταγωνισμού και μάλιστα 

την κυριότερη περίπτωση εξ αντικειμένου νοθεύσεως του ανταγωνισμού, καθότι η τιμή αποτελεί το 

κυριότερο πεδίο ανταγωνισμού.90  

Από τη νομολογία προκύπτει ότι στην απαγορευμένη διάταξη του άρθρου 101 ΣΛΕΕ που είναι το 

αντίστοιχο άρθρο 3 του Νόμου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ  εμπίπτει όχι μόνο ο άμεσος καθορισμός 

τιμών αλλά και κάθε συμφωνία που άμεσα ή έμμεσα περιορίζει τον ανταγωνισμό των τιμών91. H 

απαγόρευση του άρθρου 3 του Νόμου καταλαμβάνει όχι μόνο τον άμεσο καθορισμό τιμών εν τη στενή 

έννοια του όρου, αλλά κάθε συμφωνία που αφορά παραμέτρους της τιμής, δηλαδή που μπορεί να 

έχει έμμεσες συνέπειες στην τιμή που τελικά χρεώνεται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι καθορισμού τιμής, 

όπως ο καθορισμός κατώτερης τιμής ή ο ορισμός ποσοστού αύξησης ή ο καθορισμός του περιθωρίου 

κέρδους του διανομέα, κλίμακας τιμών, και πλαίσια τιμών 92. 

Η απαίτηση αυτονοµίας δράσης στην αγορά (που περικλείεται στις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις 

περί ανταγωνισµού) δεν αποκλείει µεν το δικαίωµα των εταιρειών να προσαρµόζονται επιτηδείως 

στη διαπιστούµενη ή αναµενόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους, πλην όµως αντιτίθεται 

αυστηρώς σε κάθε άµεση ή έµµεση επαφή µεταξύ των εταιρειών αυτών δυνάµενη, είτε να επηρεάσει 

τη συµπεριφορά ενός υφιστάµενου ή δυνητικού ανταγωνιστή στην αγορά, είτε να αποκαλύψει  σε  

έναν  ανταγωνιστή  την  τιµολογιακή  πολιτική  που  η  εταιρεία  έχει αποφασίσει ή σκέπτεται να 

ακολουθήσει στην αγορά.93 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού υπάγονται στην απαγόρευση των άρθρων 3 του Νόμου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, 

ανεξάρτητα από το εάν οι συγκεκριμένες συμβατικές ρήτρες εφαρμόστηκαν ή όχι στην πράξη. 

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο στην υπόθεση Cascade κατά της Επιτροπής94, δεν έκανε αποδεκτό λόγο 

άρσης του παράνομου χαρακτήρα ότι η επιχείρηση δεν τηρούσε συμφωνία αύξησης τιμών, καθότι η 

επιχείρηση που παρά την ύπαρξη συμφωνίας, ακολουθεί περισσότερο ή λιγότερο ανεξάρτητη 

πολιτική στην αγορά, μπορεί να το κάνει από την επιθυμία της να εκμεταλλευτεί την απαγορευμένη 

σύμπραξη για ίδιον όφελος.  

Συνακόλουθα, όταν το αντικείμενο ή ο σκοπός της ρήτρας εντός μιας Συμφωνίας είναι 

αντιανταγωνιστικός, τότε αυτή κρίνεται ότι έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και 

καταδικάζεται άνευ ετέρου.95 

 
90 Βλέπε ΔΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
91 Υπόθεση Τ- 8/72 Vereeningvan Cementshandelaren κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1972-1973, σ. 223. 
92 Ανακοίνωση της Ε.Ε. Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς, (2010/C 130/01) παρ. 48. 
93 Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε C-48/69, ICI, σκ. 64, C-40/73, Suiker Unie, σκ. 
173-174, καθώς και Αποφάσεις του Γενικού ∆ικαστηρίου Τ-202/98, Tate & Lyle, σκ. 56, και Τ-54/03, Lafarge, σκ. 461. 
94 Βλέπε υπόθεση T-308/94 Cascades v Commission, Συλλ 1998 ΙΙ-925. 
95 Βλέπε C-89 επ/85, Ahlstrom κατά της Επιτροπής, παρ. 175 και παρ.171, 190-191. 
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Επίσης, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω οι συμφωνίες κατανομής αγορών αποτελούν πρόδηλους 

περιορισµούς του ανταγωνισµού, καθότι πέραν του σοβαρού περιορισμού του ανταγωνισμού που 

ενέχουν, επιφέρουν τη στεγανοποίηση των αγορών και ως εκ τούτου το άρθρο 3(1) του Νόμου και το 

άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, απαγορεύει συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή παραγωγών για κατανομή 

αγορών, είτε αυτή αφορά εδαφική/ γεωγραφική κατανομή είτε κατανομή πελατών είτε ρήτρες μη 

άσκησης ανταγωνισμού96. 

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.97 

Ακόμα 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.»98 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 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.99  

10.5.2. Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών 

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.100 Η 

Επιτροπή επισημαίνει ότι οι αγοραστές, και ειδικότερα οι δημόσιοι φορείς, όταν πρόκειται για 

 
96 Case T-25/95 etc Cinemetaries Vs Commission [2000] ECR II-491. 
97 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 253-254. 
98 Compagnie Royale Asturienne dew Mines and Rheinzink V Commission, Συλλ. 1984, 1679, σκέψη 26. 
99 Βλέπε π.χ. υπόθεση Nederlande Federative Vereniging voor de  Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and Technische 
Unie (FEG and TU)[2000] L39/1. 
100 Βλέπε Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Δημήτριος Τζουγανάτος, Νομική Βιβλιοθήκη σελ 297 και Commission Staff 
Working Document, Guidance on restrictions of competition “by object” for the purpose of defining which agreements may 
benefit from the De Minimis Notice. 25.6.2014, παρ. 2.4. 
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δημόσιους διαγωνισμούς, συχνά βασίζονται σε μία ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών 

προκειμένου να επιτύχουν την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Η νόθευση των διαγωνισμών είναι 

ασυμβίβαστη με την εν λόγω διαδικασία και μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες τιμές και χαμηλότερη 

ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών101. 

Ο Όργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην έκθεσή του για τη 

νόθευση/χειραγώγηση δημόσιων προσφορών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι νόθευση διαγωνισμών 

δια χειραγώγησης προσφορών προκύπτει, όταν επιχειρήσεις, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες 

αναμένεται να δρουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, κλείνουν μυστική συμφωνία με στόχο την αύξηση 

των τιμών ή την υποβάθμιση της ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών για αγοραστές που επιθυμούν να 

προμηθευτούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού. Δημόσιοι και 

ιδιωτικοί οργανισμοί συχνά βασίζονται στην ανταγωνιστικότητα μιας διαδικασίας μειοδοτικού 

διαγωνισμού, προκειμένου να επιτύχουν τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Οι χαμηλές τιμές ή / 

και τα ανώτερης ποιότητας προϊόντα είναι επιθυμητά, γιατί καταλήγουν είτε σε εξοικονόμηση είτε σε 

απελευθέρωση πόρων για τη χρήση τους σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Μέσω της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας προσφορών είναι δυνατόν να επιτευχθούν χαμηλότερες τιμές ή καλύτερη ποιότητα και 

καινοτομία, μόνο εφόσον υπάρχει πραγματικός / γνήσιος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων 

(ήτοι, όταν θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους με ειλικρίνεια και ανεξαρτησία). Η νόθευση 

των διαγωνισμών δια χειραγώγησης προφορών δύναται να αποβεί ιδιαίτερα επιβλαβής στην 

περίπτωση που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Τέτοιες συμπαιγνίες αντλούν πόρους από 

αγοραστές και φορολογούμενους, πλήττουν το δημόσιο αίσθημα εμπιστοσύνης στην ανταγωνιστική 

διαδικασία και υπονομεύουν τα οφέλη μιας ανταγωνιστικής αγοράς. 102 

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, στο βιβλίο του Richard Wish, Competition Law αναφέρονται τα εξής: 

«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 

 
101 Βλ.Jonathan Faull and Ali Nikpay, “The EU Law of Competition”, Third Edition , Oxford, 2014, σκ.8.36 και Bellamy &Child, 
European Union Law of Competition, edited by Vivien Rose and David Bailey, 7th edition, Oxford 2013. 
102 Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της νόθευσης διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών στις δημόσιες 
προμήθειες (2009) (http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/43332537.pdf). 
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retain the business of its established, favoured customers without worrying that they will be poached 

by its competitors.»103 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η νόθευση διαγωνισμών στο πλαίσιο μιας σύμπραξης ή και 

εναρμονισμένης πρακτικής γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από 

τους συμμετέχοντες ότι η επιχείρηση την οποία έχουν προεπιλέξει ως μειοδότη για ένα διαγωνισμό 

θα είναι και ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο/σύμβαση. Ο καθορισμός τιμών, τυχόν η 

κατανομή αγορών, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να αποτελέσουν μέρος της 

διαδικασίας διασφάλισης ότι τα συμφωνηθέντα θα εφαρμοστούν. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ως προς τη νόθευση των διαγωνισμών ήταν σαφής από το 1973, όταν στην υπόθεση European Sugar 

Industry απεφάνθη ότι «Κατά τη διαδικασία προσφορών, ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός. Εάν οι 

προσφορές που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες δεν είναι αποτέλεσμα μεμονωμένου 

οικονομικού υπολογισμού, αλλά προέκυψαν λόγω της γνώσης των προσφορών από άλλους 

συμμετέχοντες ή κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, ο ανταγωνισμός εμποδίζεται ή στρεβλώνεται ή 

περιορίζεται104.» 

Στη σχετική Πρόταση (Recommendation) του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ του 2012 αναγνωρίζεται ότι: (α) 

«public procurement is a key economic activity of governments that has a wider impact on competition 

in the market, both short term and long term, as it can affect the degree of innovation and the level of 

investment in a specific industry sector and the overall level of competitiveness of markets, with 

potential benefits for the whole economy; και (β) «in public procurement, competition promotes 

efficiency, helping to ensure that goods and services offered to public entities more closely match 

their preferences, producing benefits such as lower prices, improved quality, increased innovation, 

higher productivity and, more generally, “value for money” to the benefit of end consumers, users of 

public services and taxpayers».105  

Οι μυστικές συμφωνίες για τη νόθευση διαγωνισμών μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, οι οποίες 

όλες παρακωλύουν τις προσπάθειες των αγοραστών - να προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες 

στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι ανταγωνιστές/προμηθευτές έρχονται εκ των προτέρων σε συμφωνία 

για το ποιος θα υποβάλλει την επιτυχούσα προσφορά σε σύμβαση που θα κατακυρωθεί κατόπιν μιας 

 
103 Βιβλίο του Richard Wish, Competition Law, 6 έκδοση, σελίδα 519-520. 
104 Απόφαση της Επιτροπής, 73/109/EEC, European sugar industry, Υπόθεση IV/26 918. Βλ. και την απόφαση ΠΕΚ στην 
υπόθεση Βιομηχανία κατασκευών στις Κάτω Χώρες, όπου η Επιτροπή καταδίκασε τους κανόνες και κανονισμούς της 
Ένωσης Ομοσπονδιών των Ολλανδικών κατασκευαστών οι οποίοι προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή 
πληροφοριών πριν από την υποβολή προσφορών και την σύμπραξη σχετικά με την τιμή των προσφορών για τα συμβόλαια 
κατασκευών. Το Γενικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι: «…… η εναρμόνιση της στάσεως των επιχειρηματιών σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο θα απαντήσουν σε πρόσκληση προς υποβολή προσφορών είναι ασυμβίβαστη με το άρθρο 85, παράγραφος 1, 
της Συνθήκης, ακόμη και όταν με την πρόσκληση αυτή τίθενται παράλογοι όροι. Συγκεκριμένα, εναπόκειται σε κάθε 
επιχειρηματία να αποφασίζει αυτοτελώς τι θεωρεί εύλογο και τι παράλογο και να συνάγει τις συνέπειες για τη στάση που θα 
επιδείξει.» (ΠΕΚ Τ-29/92, SPO και άλλοι κατά Επιτροπής, Συλλ. 1995 II-00289, σκ. 199). 
105 Recommendation of the Council on Fighting Bid Rigging in Public Procurement, 17 July 2012 - C(2012)115 - 
C(2012)115/CORR1(http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=284&InstrumentPID 
=299&Lang=en). 



162 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Κοινό στόχο μιας τέτοιας μυστικής συμφωνίας 

νόθευσης διαγωνισμών αποτελεί η αύξηση της τιμής της επιτυχούσας προσφοράς, με απώτερο 

σκοπό την αύξηση του κέρδους των επιτυχόντων προσφοροδοτών106. Οι συχνότερες μορφές ή 

τεχνικές που εφαρμόζονται από τις εταιρείες, οι οποίες δυνατόν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό 

δημιουργώντας ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο συμπεριφοράς, είναι οι ακόλουθες 107: 

(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 η παρούσα υπόθεση αφορά την εναρμονισμένη παρακτική των  

επιχειρήσεων να χειραγωγήσουν ή νοθεύσουν αριθμό δημόσιων διαγωνισμών, συμπεριφορά η οποία 

είναι επιζήμια εφόσον παρακωλύει / περιορίζει / νοθεύει τον ανταγωνισμό. Οι υπό εξέταση 

συμπεριφορές των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, στην περίπτωση που αποδεικτούν, εμποδίζουν 

ουσιαστικά την ύπαρξη ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού ενώ επιφέρουν επιζήμια αποτελέσματα 

στην αγορά.  

 
106 Βλ. Απόφαση της Επιτροπής 1999/60/ΕΚ, Καρτέλ προμονωμένων σωλήνων, υπόθεση IV/35.691/Ε-4 Στην απόφαση 
Καρτέλ προμονωμένων σωλήνων. 
107 http://www.oecd.org/daf/competition/cartels. 
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Σύμφωνα με το έγγραφο του ΟΟΣΑ «Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της νόθευσης 

Διαγωνισμών και της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Προμήθειες», ημερομηνίας 

Φεβρουάριος 2009, ότι συμπαιγνίες για τη χειραγώγηση της έκβασης δημόσιων διαγωνισμών μπορεί 

να προκύψουν σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας, εντούτοις σε ορισμένους τομείς είναι 

περισσότερο πιθανό να εμφανιστούν, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της εν 

λόγω βιομηχανίας ή του σχετικού προϊόντος. Τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται κατωτέρω 

τείνουν να υποβοηθήσουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για νόθευση διαγωνισμών.  

 Μικρός αριθμός επιχειρήσεων: Η νόθευση διαγωνισμών είναι πιθανότερο να προκύψει, όταν 

ένας μικρός αριθμός εταιρειών παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία. Όσο μικρότερος είναι ο 

αριθμός των οικονομικών φορέων τόσο πιο εύκολο είναι να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ 

τους για τη νόθευση των δημόσιων διαγωνισμών . 

 Μικρή ή καθόλου πρόσβαση σε μια αγορά: Όταν είναι δύσκολη η είσοδος σε μια αγορά λόγω 

κόστους, δυσκολιών ή καθυστερήσεων στην πρόσβαση, οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν 

μέρος της αγοράς είναι προστατευμένοι από ανταγωνιστικές πιέσεις και έτσι ευνοούνται οι 

απόπειρες νόθευσης των δημόσιων διαγωνισμών.  

 Οι συνθήκες αγοράς: Η σταθερή, προβλέψιμη ροή της ζήτησης από το Δημόσιο τείνει να αυ-

ξάνει τον κίνδυνο συνεννόησης μεταξύ των οικονομικών φορέων. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος 

αυτός υφίσταται κατά τη διάρκεια οικονομικής αναταραχής ή αβεβαιότητας, λόγω της ενδεχό-

μενης προσπάθειας των επιχειρήσεων να αντικαταστήσουν τυχόν απώλειες επιχειρηματικής 

δραστηριότητας αποκομίζοντας αθέμιτα κέρδη εκ της συμπαιγνίας. 

 Ενώσεις Επιχειρήσεων και Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και οι 

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι μπορεί να παρεκκλίνουν προς παράνομες και αντί-ανταγωνιστικές 

σκοπιμότητες όταν χρησιμοποιούνται από στελέχη οικονομικών φορέων για να αποκρύψουν 

μυστικές συναντήσεις και συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα δια των οποίων θα 

καταλήξουν σε μια συμφωνία νόθευσης δημόσιου διαγωνισμού. 

 Επαναλαμβανόμενη υποβολή προσφορών: Η κατ’ επανάληψη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνι-

σμών αυξάνει τις πιθανότητες σύμπραξης μεταξύ των οικονομικών φορέων διότι ευνοούνται 

τα μέρη της σύμπραξης να κατανείμουν τις συμβάσεις μεταξύ τους. 

 Πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες ή έργα: Όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ή έργα που 

εμπορεύονται οι οικονομικοί φορείς είναι παρόμοια σε μεγάλο βαθμό, είναι ευκολότερο για 

τους οικονομικούς φορείς να συνάψουν μεταξύ τους συμφωνία για την εφαρμογή κοινής τιμο-

λογιακής πολιτικής. 

 Λίγα έως καθόλου υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες: Όταν τα κατάλληλα εναλλακτικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες είναι λίγα ή ανύπαρκτα, παρατηρείται μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας 

στους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να νοθεύσουν δημόσιους διαγωνισμούς, αφού 

γνωρίζουν ότι οι προσπάθειες τους για αύξηση τιμών είναι πιθανότερο να επιτύχουν.  
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 Ελάχιστη έως καμία τεχνολογική εξέλιξη: Η περιορισμένη/ ανύπαρκτη καινοτομία στον τομέα 

επιτρέπει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, η οποία θα 

διατηρηθεί στο μέλλον. 

11. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η Επιτροπή μελέτησε διεξοδικά την ανάλυση των δεδομένων της προκαταρκτικής έρευνας που 

διεξήγαγε η Υπηρεσία στην οποία καταγράφονται τα ακόλουθα: 

11.1. Χαρακτηριστικά της αγοράς 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Υπηρεσία εν πρώτοις εξέτασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς 

που αφορά η παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα, δηλαδή, τους δημόσιους διαγωνισμούς για την 

περιοδική συντήρηση δρόμων ή/και αυτοκινητόδρομων (road maintenance services) εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Ειδικότερα, εξέτασε την πρόσβαση στην αγορά, τον αριθμό των παικτών 

στην αγορά, την ύπαρξη τυχόν βιομηχανικών ενώσεων ή/και συνεργιών μεταξύ των παικτών της 

αγοράς, τη φύση του προϊόντος, τη ροή της υποβολής προσφορών από τους παίκτες της αγοράς, 

καθώς επίσης και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην αγορά κατά την υπό εξέταση χρονική 

περίοδο, ήτοι, από 1/1/2007 μέχρι και 11/9/2014. 

Μικρός αριθμός επιχειρήσεων:  

Οι εταιρείες που εισάγουν άσφαλτο (πρώτη ύλη) είναι πέντε (5), ήτοι IACOVOU, FAP (από 2012), 

Nemesis Asphalt Petroleum Ltd (ανήκει στον όμιλο εταιρειών CYFIELD), PROMETHEAS και 

CYBARCO. Επίσης, οι εταιρείες που διέθεταν λατομεία την περίοδο αναφοράς της παρούσας 

αυτεπάγγελτης έρευνας είναι επτά (7) ήτοι: (α) IACOVOU Brothers Quarries Ltd, Ελευθέριος Παναγή 

& Υιοί Λτδ και SKYRAMONT QUARRIES LTD (από το 2010) (IACOVOU GROUP), (β) LOIZOS 

IORDANOU (διαμέσου SIK SUPER ASPHALT LTD στη SKYRAMONT QUARRIES LTD (1/6/2009 – 

6/10/2010)), (γ) ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΣΑΣ (ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ), (δ) ΚΥΘΡΟΜΑΚ (διαμέσου 

λατομείου της KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD), (ε) LATOMEIA X. MYLONA (MITSEROU) 

LTD και MEDCON QUARRIES (NEMESIS & NEMESIS ASPHALT και MEDCON), (στ) LATOMIA 

PHARMAKAS PLC (PANAYIDES), και (ζ) CHAPO (λατομείο στο Μιτσερό). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας, αρκετές από τις επιχειρήσεις, λειτουργούσαν 

στη Δημοκρατία την περίοδο 2007 έως 2008 δικά τους εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος, τα περισσότερα των οποίων την περίοδο από το 2008-2010 τερμάτισαν τις 

δραστηριότητες τους (CHAPO τα μέσα του 2008, CYBARCO μέχρι τα τέλη 2008, G.C.C. μέχρι τις 

αρχές του 2009, LOIZOS –SIK SUPER ASPHALT μέχρι τα μέσα του 2010, ΚΥΘΡΟΜΑΚ μέχρι το 

2009 και MEDCON μέχρι τα μέσα του 2009), με τις εταιρείες να δημιουργούν συνεργασίες και 
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συνεταιρισμούς. Ως αποτέλεσμα στην αγορά μέχρι και το 2014 δραστηριοποιούνταν δέκα (10) 

εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος: τρία (3) στην επαρχία Λευκωσίας, 1 (ένα) στην 

επαρχία Λάρνακας,  ένα (1) στην επαρχία Πάφου και πέντε (5) στην επαρχία Λεμεσού. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας διαφαίνεται ότι οι εταιρείες που ασχολούνται με την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος 

είναι οι ακόλουθες. 

(Α) FAP 

(Β) G.C.C. (1/1/2007 – 31/1/2009, ακολούθως συνεργασία με PROMETHEAS) 

(Γ) LOIZOS IORDANOU (διαμέσου SIK SUPER ASFALTD LTD: 1/6/2009 – 6/10/2010) 

(Δ) ZEMCO 

(Ε) NEMESIS ASPHALT  

(ΣΤ) ΚΥΘΡΟΜΑΚ 

(Ζ) IACOVOU 

(Η) CYBARCO 

(Θ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ 

(Ι) MEDCON (μέχρι 9/2009) 

(Κ) PROMETHEAS και PROMETHEAS UNITED LTD (αδρανής από 6/2012) 

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτικών Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων, ημερομηνίας 27/4/2012, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν κατέχοντας 

ετήσια άδεια Τάξης Α’, ήταν συνολικά 33: 6 στη Λάρνακα, 9 στη Λεμεσό, 15 στη Λευκωσία και 3 στην 

Πάφο. Οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν κατέχοντας ετήσια άδεια Τάξης Β’ ήταν συνολικά 

22: 2 στην Αμμόχωστο, 3 στη Λάρνακα, 6 στη Λεμεσό, 10 στη Λευκωσία και 1 στην Πάφο. Τέλος, οι 

εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν κατέχοντας ετήσια άδεια Τάξης Γ’ ήταν συνολικά 64: 1 στην 

Αμμόχωστο, 4 στη Λάρνακα, 15 στη Λεμεσό, 33 στη Λευκωσία και 11 στην Πάφο.  

Παρόλα αυτά, κατά την υπό εξέταση περίοδο, από 1/1/2007 – 11/9/2014, έδειξαν ενδιαφέρον με την 

παραλαβή εγγράφων για υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς συνολικά 33 εταιρείες (9 εταιρείες 

από αυτές παρέλαβαν έγγραφα για υποβολή προσφορών για πρώτη φορά περί τα μέσα του 2014). 

Από αυτές, 17 δεν υπέβαλαν ποτέ προσφορά, ενώ από τις υπόλοιπες 16 εταιρείες, 5 από αυτές 

υπέβαλαν προσφορά έστω μία φορά αλλά ουδέποτε τους κατακυρώθηκε οποιοσδήποτε 

διαγωνισμός.  

Επομένως στους υπό εξέταση διαγωνισμούς κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο, συμμετείχαν 

κυρίως 11 εταιρείες, ήτοι CYBARCO, IACOVOU, MEDCON, CHAPO, PANAYIDES, LOIZOS 

IORDANOU, FAP, G.C.C, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, NEMESIS ASPHALT και ZEMCO οι οποίες 
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υπέβαλλαν συχνά προσφορές, είτε μόνες τους, είτε ως κοινοπραξίες μεταξύ τους, και στις οποίες 

κατακυρώνονταν οι διαγωνισμοί αλλά όχι όλες πάντοτες μαζί.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας, κατά την εν λόγω περίοδο ο μικρότερος 

αριθμός που υπέβαλε προσφορά ήταν 3 εταιρείες (Διαγωνισμός αρ. 2) και ο μέγιστος 8 εταιρείες (σε 

μόνο δύο Διαγωνισμούς τους αρ. 23 και 24) Περαιτέρω, από αυτές τις 11, πιο συχνά κατακυρώνονταν 

διαγωνισμοί σε 5 εταιρείες, ήτοι, CYBARCO, IACOVOU, MEDCON, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και 

NEMESIS ASPHALT και τις μεταξύ τους κοινοπραξίες. 

- Μικρή ή καθόλου πρόσβαση σε μια αγορά:  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τις εμπλεκόμενες στην παρούσα αυτεπάγγελτη 

έρευνα εταιρεία και τα οποία καταγράφονται στο σημείωμα της Υπηρεσίας (Κεφάλαιο 8), οι εταιρείες 

που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της παραγωγής, διανομής και τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος θα πρέπει να προβούν σε επενδύσεις, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την 

ανέγερση εργοστασίου παραγωγής όσο και με την αγορά των απαραίτητων μηχανημάτων. Οι 

εταιρείες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος επεσήμαναν ότι το κόστος συντήρησης ενός 

εργοστασίου είναι αρκετά υψηλό.  

Ως αναφέρεται στο σημείωμα της Υπηρεσίας, οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ασφαλτικού 

σκυροδέματος είναι η άσφαλτος (bitumen) και τα αδρανή υλικά (σκύρα, άμμος και ασβέστης). 

Ορισμένες εκ των εμπλεκομένων στην παρούσα υπόθεση εταιρειών έχουν εξολοκλήρου ή/και σε 

συνεργασία με άλλες εταιρείες λατομεία. Αυτές οι εταιρείες είναι οι IACOVOU (IACOVOU BROTHERS 

QUARRIES, SKYRAMONT, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ), LOIZOS IORDANOU (SKYRAMONT –έως το 

2009), ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, KYTHREOTIS (ΚΥΘΡΟΜΑΚ), CYFIELD (LATOMEIA X.MYLONA), 

PANAYIDES (LATOMIA PHARMAKAS, MEDCON (MEDCOM QUARRIES και LATOMEIA 

X.MYLONA και CHAPO. 

Η άσφαλτος εισάγεται από το εξωτερικό και την υπό αναφορά περίοδο αποθηκευόταν σε 

αποθηκευτικούς χώρους που είτε διατηρούσαν εταιρείες στον ΚΕΤΑΠ είτε σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις. Οι εταιρείες προμηθεύονται αδρανή υλικά από λατομεία που λειτουργούν εντός της 

Δημοκρατίας. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα παράγεται σε ειδικά εργοστάσια παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος και ακολούθως μεταφέρεται στο εργοτάξιο του έργου.  

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, αποτέλεσμα του τερματισμού της λειτουργίας των ιδιόκτητων μονάδων 

παραγωγής, ήταν, στην αγορά μέχρι και το 2014 να δραστηριοποιούνται δέκα (10) εργοστάσια 

παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος: τρία (3) στην επαρχία Λευκωσίας, ένα (1) στην επαρχία 

Λάρνακας, ένα (1) στην επαρχία Πάφου και πέντε (5) στην επαρχία Λεμεσού, ως ακολούθως: 
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Επαρχία Λευκωσίας: PROMETHEAS ASPHALT (Βιομηχανική Ζώνη Τσερίου), CYFILED NEMESIS 

(Βιομηχανική Ζώνη Γερίου), MEDCON- NEMESIS (Βιομηχανική Ζώνη Τσερίου). 

Επαρχία Λάρνακας: IACOVOU (Μοσφιλωτή) 

Επαρχία Λεμεσού: IACOVOU (Μοναγρούλι), FAP (Βάσα Κελλακίου), AKTΩΡ A.T.E.- ΜΑΚΗΣ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ (Βάσα Κελλακίου), ZEMCO (Παρεκκλησιά), MKNA (Παρεκκλησιά). 

Επαρχία Πάφου: PETROS CHARALAMBIDES & BROS LTD (Αγία Μαρινούδα) 

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα μεταφέρεται και μετέπειτα τοποθετείται σε δρόμους με τη χρήση συνεργείου 

τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος. Θα πρέπει φυσικά να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την 

προκαταρκτική έρευνα, δεν διαθέτουν όλες οι εταιρείες φορτηγά για σκοπούς μεταφοράς του 

ασφαλτικού σκυροδέματος και ως εκ τούτου, αγόραζαν υπηρεσίες από άλλες εταιρείες. Το ίδιο ισχύει 

και για την τοποθέτηση του ασφαλτικού σκυροδέματος.  

Πέραν των πιο πάνω, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας επισημαίνονται ως νομικοί φραγμοί 

εισόδου της αγοράς της παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος την εξασφάλιση αδειών 

από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. 

- Συνεργασίες - Κοινοπραξίες:  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω οι εταιρείες CHAPO (μέσω της Chapo Farmakas Asphalt Limited), 

PANAYIDES (μέσω των εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, Pharmakas Construction Ltd και Chapo 

Farmakas Asphalt Limited), CYBARCO και G.C.C, κατά ή περί τις 16/7/2008 δημιούργησαν την 

εταιρεία Prometheas Asphalt Limited. Οι δραστηριότητες της Prometheas Asphalt Limited δεν 

περιορίζονται μόνο στην παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος μιας και έχει αναλάβει 

υπεργολαβίες έργων τοποθέτησης. 

Oι εταιρείες MEDCON, NEMESIS ASPHALT συνεργάζονται μέσω της δημιουργίας της εταιρείας 

Medcon-Nemesis Asphalt Ltd, η οποία λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος 

στο Τσέρι στη Λευκωσία. Επίσης, οι εταιρείες MEDCON, NEMESIS ASPHALT, μαζί με την K. 

Kythreotis Holdings Public Ltd, δημιούργησαν κατά ή περί τις 7/11/2008, την Medcon-Kythreotis-

Nemesis Asphalt Ltd, οι οποίες ειδικεύονται στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Επίσης, οι εταιρείες συνεργάζονται και στο επίπεδο της εξόρυξης λατομικών υλικών. Ειδικότερα, την 

περίοδο αναφοράς η NEMESIS και η MEDCON συνεργάζονται και είχαν μετοχική συμμετοχή στα 

λατομεία LATOMEIA X. MYLONA (MITSEROU) LTD και MEDCON QUARRIES. Επίσης, 

συνεργάζονταν με το λατομείο της ΚΥΘΡΟΜΑΚ, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της KYTHREOTIS 

στην ΜΚΝΑ.  
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Περαιτέρω μέσα από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας διαπιστώνεται ότι επτά (7) εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ασφαλτοστρώσεων (παραγωγή και τοποθέτηση) είχαν 

προβεί στη δημιουργία κοινοπραξιών για σκοπούς ανάληψης έργων για την τοποθέτηση ασφάλτου 

τόσο με εταιρείες με τις οποίες είναι συνεργάτες στον τομέα της παραγωγής όσο και με άλλους 

«ανταγωνιστές» τους στην εν λόγω αγορά.  

Οι τέσσερις κοινοπραξίες είναι οι εξής: CHAPO – PANAYIDES J.V, MEDCON – NEMESIS J.V. , 

MEDCON – NEMESIS ASPHALT J.V. και CYBARCO- IACOVOU J.V. Οι υπό αναφορά κοινοπραξίες 

οι οποίες ανέλαβαν κάποιους από τους υπό εξέταση διαγωνισμούς, και έχουν συσταθεί επίσημα με 

εγγραφή τους στον Έφορο Εταιρειών και παρόλο που ενώ συνήθως η σύσταση τους αφορούσε την 

εκτέλεση έργων ενός διαγωνισμού, εντούτοις συνέχισαν να υφίστανται και μετά την ολοκλήρωση των 

έργων και αναλάμβαναν νέους διαγωνισμούς. 

Οι εταιρείες CHAPO και PANAYIDES οι οποίες είναι συνεργάτες μέσω της συμμετοχής τους στην 

εταιρεία Prometheas, στις 21/5/2009, ήτοι μετά τη σύσταση της Prometheas, συνέστησαν την 

κοινοπραξία CHAPO – PANAYIDES J.V. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στον 

Έφορο Εταιρειών, αυτή συστάθηκε ως συνεταιρισμός στις 21/5/2009, ενώ η αίτηση για σύσταση του 

υποβλήθηκε την 1/5/2009. Επίσης, σύμφωνα με την αίτηση σύστασης ημερομηνίας 1/5/2009 του 

συνεταιρισμού, η περίοδος λειτουργίας του όπως αυτή αναγράφεται στην εν λόγω αίτηση ορίζεται ως 

«μέχρι την ολοκλήρωση της περιοδικής συντήρησης των νέων δρόμων της επαρχίας Λευκωσίας». 

Παρόλα αυτά, από το 2009 μέχρι το 2011 η κοινοπραξία CHAPO – PANAYIDES J.V. ανέλαβε τρεις 

συνολικά Συμβάσεις εκτέλεσης έργων, οι οποίες αφορούσαν τους δημόσιους διαγωνισμούς 

PS/C/592, PS/C/627 και PS/C/674 που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημόσιων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων, 

αυτοκινητοδρόμων και κόμβων, εντός των επαρχιών Λευκωσίας, Πάφου και Λάρνακας. Αξιοσημείωτο 

είναι και το γεγονός ότι η εταιρεία CHAPO στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας ημερομηνίας 9/6/2015, 

χαρακτήρισε τις σχέσεις με την εταιρεία PANAYIDES ως {…}. 

Οι εταιρείες MEDCON και NEMESIS (εκ των οποίων η τελευταία ανήκει στον όμιλο εταιρειών 

CYFIELD) οι οποίες είναι συνεργάτες μέσω της συμμετοχής τους στην εταιρεία MEDCON-Kythreotis-

Nemesis Asphalt Ltd, κατά η περί τις 25/8/2008, ήτοι λίγους μήνες πριν την εγγραφή στον Έφορο 

Εταιρειών της προαναφερόμενης εταιρείας, συνέστησαν το συνεταιρισμό /κοινοπραξία MEDCON – 

NEMESIS J.V. Από το 2008 μέχρι το 2011 ανατέθηκαν στη MEDCON – NEMESIS J.V. μεταξύ άλλων 

τρεις Συμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν τους δημόσιους διαγωνισμούς PS/C/589, PS/C/626 και 

PS/C/672, που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων, αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων και κόμβων, και την 

κατασκευή της Λεωφόρου Αρχαγγέλου.  
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Ακολούθως, στις 16/9/2011 η MEDCON με άλλη εταιρεία του ομίλου εταιρειών CYFIELD, την 

NEMESIS ASPHALT, δημιούργησαν την κοινοπραξία MEDCON – NEMESIS ASPHALT J.V. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στον Έφορο Εταιρειών, συστάθηκε ως 

συνεταιρισμός στις 19/6/2011 με σκοπό την «συντήρηση αυτοκινητοδρόμων επαρχίας Πάφου». Από 

το 2011 μέχρι το 2013 ανατέθηκαν στη MEDCON – NEMESIS ASPHALT J.V. τέσσερις συνολικά 

Συμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν τους δημόσιους διαγωνισμούς PS/C/675, PS/C/657, PS/C/713 και 

PS/C/716, που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων, αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων και αυτοκινητόδρομων, εντός της επαρχίας 

Πάφου και Λεμεσού.  

Η κοινοπραξία CYBARCO- IACOVOU J.V. σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στον 

Έφορο Εταιρειών, συστάθηκε ως συνεταιρισμός στις 21/12/1995. Σύμφωνα με την Αίτηση για 

Εγγραφή Συνεταιρισμού, η εν λόγω κοινοπραξία συστάθηκε με σκοπό «Να διεξάγει τας εργασίας 

εργολάβων οικοδομών και κατασκευών πάσης φύσεως, ως και εργολάβων εν σχέσει με οιασδήποτε 

οικοδομικάς, μηχανολογικάς, ηλεκτρολογικάς, διακοσμητικάς, και πάσης φύσεως κατασκευαστικάς 

εργασίας». Η χρονική περίοδος που ορίστηκε για τον εν λόγω Συνεταιρισμό ήταν «απεριόριστη»  Από 

το 2007 μέχρι και το 2014, ανατέθηκαν στην CYBARCO- IACOVOU J.V. συνολικά εννέα διαγωνισμοί, 

ήτοι, PS/C/523, PS/C/535, PS/C/594, PS/C/634, PS/C/678, PS/C/658, PS/C/715, PS/C/714 και 

PS/C/717 αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων και κόμβων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η κοινοπραξία CYBARCO-PANAYIDES JV συστάθηκε ως συνεταιρισμός στις 

25/07/2013 με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κατασκευαστικής και εργοληπτικής φύσεως έργων. 

Στην κοινοπραξία ανατέθηκαν 3 έργα μετά από την υποβολή επιτυχούσων προσφορών, ήτοι, 

PS/C/712, PS/C/728 και PS/C/729. 

Επίσης, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω οι εταιρείες συνεργάζονταν στο επίπεδο της τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος με την ανάλυψη υπεργολαβιών για τα έργα του Δημοσίου. 

-Οι συνθήκες αγοράς:  

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, έχοντας υπόψη ότι η παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα αφορά 

δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τις ασφαλτόστρωσεις και ιδίως την περιοδική συντήρηση 

των δρόμων και των αυτοκινητοδρόμων, εύλογα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι συνθήκες 

της αγοράς επηρεάζονται από τους όρους και τις συνθήκες που δημιουργεί το ίδιο το Κράτος. Στην 

προκειμένη περίπτωση, δημιουργείται εποχιακή ζήτηση από το δημόσιο τομέα προς τις ιδιωτικές 

εταιρείες οι οποίες είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες περιοδικής συντήρησης δρόμων, 

αυτοκινητόδρομων και κυκλικών κόμβων εντός της Δημοκρατίας, εφόσον σύμφωνα με τα 

εμπλεκόμενα μέρη η ζήτηση περιορίζεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια ενός 

έτους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανάφεραν εμπλεκόμενα μέρη, οι περιοδικές συντηρήσεις 
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δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτελούνται κυρίως το δεύτερο 

εξάμηνο του χρόνου με πολύ λίγες εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα να απαιτούνται να εργάζονται πέραν 

του ενός συνεργείου αφαίρεσης και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος σε κάθε συμβόλαιο και 

να ευνοούνται οι εταιρείες που διέθεταν τρία και τέσσερα συνεργεία και μπορούσαν να εκτελούν 

πολλαπλά μεγάλα έργα ταυτόχρονα. 

Ο χρονικός περιορισμός που δημιουργείται για την εκτέλεση έργων περιοδικής συντήρησης, 

επηρεάζει και τον τρόπο συμπεριφοράς των εταιρειών στην υποβολή των προσφορών τους.  

Πέραν όμως αυτού, έχει διαφανεί μέσα από την προκαταρκτική έρευνα ότι υπήρχαν περιπτώσεις 

όπου διαγωνισμοί προκηρύσσονταν την ίδια ημέρα κάτι που ευνοεί τη δημιουργία συμπαιγνιών 

μεταξύ των εταιρειών για τον καταμερισμό των διαγωνισμών μεταξύ των εταιρειών. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε: 

 οι διαγωνισμοί PS/C/522 και PS/C/523 προκηρύχθηκαν 30/3/2007 και στις 18/4/2007 και 

19/4/2007, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων (φορέων που έλαβαν έγγραφα) στο εργοτάξιο, ήτοι πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 οι διαγωνισμοί PS/C/533 και PS/C/535 προκηρύχθηκαν 15/6/2007 και στις 28/6/2007 και 

25/6/2007, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων (φορέων που έλαβαν έγγραφα) στο εργοτάξιο, ήτοι πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 οι διαγωνισμοί PS/C/524 και PS/C/569 προκηρύχθηκαν 28/3/2008 και στις 8/4/2008 και 

15/4/2008, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων (φορέων που έλαβαν έγγραφα) στο εργοτάξιο, ήτοι πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 οι διαγωνισμοί PS/C/573 και PS/C/572 προκηρύχθηκαν 18/4/2008 και στις 13/5/2008 και 

15/5/2008, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων (φορέων που έλαβαν έγγραφα) στο εργοτάξιο, ήτοι πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 οι διαγωνισμοί PS/C/593 και PS/C/595 προκηρύχθηκαν 30/1/2009 και στις 10/2/2009 και 

12/2/2009, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων (φορέων που έλαβαν έγγραφα) στο εργοτάξιο, ήτοι πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Μέσω των συναντήσεων αυτών οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς γνωρίζουν ποίοι θα είναι οι 

ανταγωνιστές τους στην υποβολή προσφοράς για έκαστο διαγωνισμό. 
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Επαναλαμβανόμενη υποβολή προσφορών:  

Έχοντας υπόψη ότι η παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα αφορά δημόσιους διαγωνισμούς που 

σχετίζονται με τις ασφαλτόστρωσεις και ιδίως την περιοδική συντήρηση των δρόμων και των 

αυτοκινητοδρόμων, εύλογα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αφορά επαναλαμβανόμενους 

δημόσιους διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2007 έως και το 2014 διεξήχθησαν μόνο 

από το Τμήμα Δημοσιών Έργων 50 διαγωνισμοί. Επίσης, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις από την 

εμπειρία τους και τη γνώση των δεδομένων της αγοράς δυνατόν να είναι σε θέση να προβλέψουν 

πότε περίπου θα ξαναχρειαστεί συντήρηση ένας συγκεκριμένος δρόμος ή οδικό δίκτυο. 

Πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες ή έργα:  

Σε σχέση με τη φύση του ασφαλτικού σκυροδέματος στην προκαταρκτική έρευνα επισημαίνεται ότι 

σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιων Έργων τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέματος που χρησιμοποιείται στους δημόσιους διαγωνισμούς 

καθορίζονται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 13043, το Διάταγμα της ΚΔΠ 164/2011 και τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Τα υλικά προμηθεύονται στα εργοστάσια 

παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από αδειούχα λατομεία και εμπίπτουν στη Νομοθεσία 

Δομικών Προϊόντων και πρέπει να φέρουν Σήμανση CE. Περαιτέρω, δεν υπάρχουν εναλλάξιμα υλικά, 

με την έννοια ότι μόνο υλικά που είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 13043 μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος.  

Λίγα έως καθόλου υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες:  

Όσον αφορά οποιαδήποτε εναλλάξιμα προϊόντα του ασφαλτικού σκυροδέματος, στην προκαταρκτική 

έρευνα επισημαίνεται ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο της παρούσας αυτεπάγγελτης 

έρευνας δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιούνται ευρέως εναλλάξιμα προϊόντα, εφόσον κάποια εναλλάξιμα 

προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για χρήση στην Κύπρο, όπως το «SMA asphalt», ενώ άλλα, όπως το 

σκυρόδεμα με βάση τσιμέντο, χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις. Εναλλάξιμα προϊόντα 

μπορούν να θεωρηθούν οι επιστρώσεις από φυσικούς λίθους ή επιστρώσεις με 

προκατασκευασμένους κυβόλιθους, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως σε πλατείες και σε 

δρόμους στα κέντρα πόλεων.  

Συνεπώς, όταν προϊόντα ή υπηρεσίες που εμπορεύονται άτομα ή επιχειρήσεις είναι πανομοιότυπα ή 

παρεμφερή σε μεγάλο βαθμό, είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να έλθουν σε μεταξύ τους 

συμφωνία.  

- Ελάχιστη έως καμία τεχνολογική εξέλιξη:  
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Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, η ελάχιστη έως καμία τεχνολογική εξέλιξη σε κάποια αγορά, δηλαδή, 

η περιορισμένη ή/και ανύπαρκτη καινοτομία αναφορικά με το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να έρθουν σε συμφωνία, την οποία θα διατηρήσουν στο μέλλον.108 Στην προκειμένη 

περίπτωση, η υπηρεσία η οποία προσφέρεται αφορά την περιοδική συντήρηση δρόμων, 

αυτοκινητόδρομων ή/και κυκλικών κόμβων εντός της Δημοκρατίας, για την οποία απαραίτητο είναι οι 

εταιρείες να έχουν πρόσβαση στην αγορά ασφαλτικού σκυροδέματος που χρησιμοποιείται για την 

περιοδική συντήρηση. Δεν έχει διαφανεί από την προκαταρκτική έρευνα να υφίσταντο κατά την υπό 

εξέταση χρονική περίοδο οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα παραγωγής και προμήθειας 

ασφαλτικού σκυροδέματος εντός της Δημοκρατίας. 

11.2. Δημοσιοποίηση Προσφορών Εταιρειών στην ιστοσελίδα του ΤΔΕ 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε σχέση με τις προσφορές περιοδικής συντήρησης δρόμων και 

αυτοκινητόδρομων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται 

από την προκήρυξη μέχρι και την ανακοίνωση του νικητή, δημοσιεύει στο τέλος της διαδικασίας για 

κάθε διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα της, όχι μόνο το όνομα της εταιρείας ή κοινοπραξίας η οποία 

κέρδισε το διαγωνισμό και το ύψος της συνολικής προσφοράς που αυτή υπέβαλε, αλλά και τα 

ονόματα των υπολοίπων εταιρειών και κοινοπραξιών που υπέβαλαν προσφορά μαζί με το ύψος της 

κάθε μίας αντίστοιχης προσφοράς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους όσους δραστηριοποιούνται 

στην εν λόγω αγορά να ενημερώνονται για το ύψος της προσφοράς του κάθε ανταγωνιστή τους. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνήθης πρακτική του Τμήματος Δημοσιών Εργών ήταν όπως 

η αποσφράγιση των προσφορών να γίνεται ενώπιον των εταιρειών οι οποίες λάμβαναν γνώση της 

συνολικής προσφοράς όλων των εταιρειών. Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία θεωρεί ότι αποκάλυση των 

οικονομικών προσφορών όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και όχι μόνο του 

επιτυχώντος προσφοριοδότη, δημιουργεί συνθήκες τεχνιτής διαφάνιας οι οποίες ευνοούν τη 

δημιουργία και διατήρηση μελλοντικών αντιανταγωνιστικών συμπαιγνιών και σχεδίων νόθευσης 

δημόσιων διαγωνισμών. Αυτό γιατί μειώνει και ή εξαφανίζει την αβεβαιότητα ως προς τη λειτουργία 

του ανταγωνισμού της αγοράς. Περαιτέρω, επιρέπει στις εταιρείες να γνωρίζουν κατά πόσο οι 

συμμετέχοντες σε αντι-ανταγωνιστική συμπαιγνία συμμορφώθηκαν με τα όσα ενδεχομένως 

συμφωνήθηκαν μυστικά. Είναι γι΄αυτό που ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για τη νόθευση/χειραγώγηση 

δημόσιων προσφορών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή οι πληροφορίες που δημοσιεύονται και να 

αποφεύγεται η γνωστοποίηση ευαίσθητων για τον ανταγωνισμό πληροφοριών, καθώς κάτι τέττοιο 

ευνοεί για το μέλλον τη διαμόρφωση σχεδίων νόθευσης.» 

 
108 Οδηγίες του ΟΟΣΑ (OCDE) για την καταπολέμηση της νόθευσης διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών στις 
δημόσιες προμήθειες, Φεβρουάριος 2009. 
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Αυτό είναι κάτι που φαίνεται να ενδιαφέρει τις εταιρείες, οι οποίες παρακολουθούν τα αποτελέσματα 

των διαγωνισμών, εφόσον, από την αιφνίδια έρευνα στα γραφεία των εταιρειών ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT, ανεβρέθηκε έγγραφο το οποίο φαίνεται να εκτυπώθηκε 

από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων με τίτλο «Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων 

Υποβολής Προσφορών [Κανονισμός 31(4)]», αναφορικά με το έργο Περιοδική Συντήρηση 

Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λευκωσίας με αρ. προκήρυξης PS/C/672, με ημερομηνία υποβολής 

13/5/2011, στο οποίο σημειώνονται με σειρά κατάταξης από την πιο χαμηλή προσφορά μέχρι την πιο 

ψηλή τα ονόματα των προσφοροδοτών, ήτοι, MEDCON – NEMESIS J.V., IACOVOU, CYBARCO, 

CHAPO – PANAYIDES J.V., GCC, ZEMCO και FAP, με τις αντίστοιχες προσφορές τους. 

Επομένως, σημειώνεται ότι, το γεγονός της δημοσίευσης των προσφορών που υποβάλουν όλες οι 

εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, δύναται να παρακωλύει τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Ένα από τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από τη 

δημοσιοποίηση όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν για ένα δημόσιο διαγωνισμό, και όχι μόνο 

της κατακυρωθείσας προφοράς, είναι και ο μηχανισμός τιμωρίας που τίθεται πολλές φορές σε 

λειτουργία από τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στο καρτέλ προς οποιαδήποτε εταιρεία η οποία 

αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν θα ακολουθήσει τα όσα συμφωνήθηκαν και δεν επιθυμεί 

πλέον να λάβει μέρος στο καρτέλ. 

Ιδιαίτερα σε σχέση με το μηχανισμό τιμωρίας, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που είχε προηγηθεί 

συμφωνία για σύμπραξη μεταξύ ενός αριθμού εταιρειών για τις προσφορές που θα υποβάλουν για 

κάποιο διαγωνισμό, η δημοσιοποίηση των προσφορών της κάθε εταιρείας ακόμα και αν αυτό γίνεται 

με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ενημέρωσης του επιτυχόντος προσφοροδότη από το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων, δύναται να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για εταιρεία η οποία ίσως τελικά να μην 

επιθυμεί να ακολουθήσει τα σχέδια που είχαν προγραμματιστεί. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι 

η εταιρεία που δεν επιθυμεί πλέον να ακολουθήσει τα σχέδια για σύμπραξη, γνωρίζοντας ότι θα 

δημοσιευθεί η προσφορά η οποία τελικά υπέβαλε και η οποία θα διαφέρει από τη συμφωνία που είχε 

γίνει προηγουμένως, θα διατηρεί τις επιφυλάξεις της για τη μη συμμετοχή της στο καρτέλ, εφόσον 

ίσως να τιμωρηθεί από τις υπόλοιπες εταιρείες με τις οποίες είχε γίνει η εν λόγω συμφωνία. 

Συμπεράσματα 

Η θέση της Υπηρεσίας, ως αυτή καταγράφεται στο σημείωμα της είναι ότι έχοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της υπό εξέταση  αγοράς, ήτοι τον αριθμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν στην 

υποβολή προσφορών στο πλαίσιο των Δημόσιων Διαγωνισμών για τη συντήρηση δρόμων και 

αυτοκινητοδρόμων, τα εμπόδια που υπάρχουν για πρόσβαση στην αγορά, τις συνεργασίες που 

αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, 

προμήθειας και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, ακόμη και στη λατόμευση των πρώτων 

υλών, τις συνθήκες της αγοράς και την επαναλαμβανόμενη πανομοιότυπη ζήτηση από μέρους του 
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δημοσίου, τη μη ύπαρξη υποκατάστατων και την ελάχιστη έως και καμία τεχνολογική εξέλιξη, 

παρατηρείται ότι οι συνθήκες που την περιβάλλουν είναι πολύ ευνοϊκές για να αναπτυχθούν 

συμπαιγνίες για τη χειραγώγηση της έκβασης των δημόσιων διαγωνισμών.  

11.3. Εκτίμηση του μηχανικού για το εκάστοτε έργο του ΤΔΕ 

Σημειώνεται ότι η οικονομική ανάλυση καθώς και η δεύτερη οικονομετρική ανάλυση που 

παρουσιάζεται πιο κάτω βασίστηκε στις εκτιμήσεις των μηχανικών για τα εκάστοτε έργα του ΤΔΕ. 

Επίσης σημειώνεται ότι στη βάση της Έκθεσης Επιτροπής Αξιολόγησης που συντάσσεται από τον 

Κλάδο Προσφορών και Συμβολαίων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, για κάθε διαγωνισμό, 

διαφαίνεται ότι για κάθε ένα από τους διαγωνισμούς υπογραφόταν από τον υπεύθυνο μηχανικό 

«Δελτίο Παραδοχών Εκτίμησης Δαπάνης Κατασκευής», στο οποίο καταγραφόταν ότι η εκτίμηση 

δαπάνης κατασκευής του συγκεκριμένου έργου βασιζόταν στον μέσο όρο των τιμών μονάδος των 

τριών χαμηλότερων προσφορών προηγούμενου ή προηγούμενων διαγωνισμών, για τους οποίους οι 

προσφορές είχαν υποβληθεί κατά τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας σε κάποιες περιπτώσεις 

και σχετικές παρατηρήσεις.  

Για παράδειγμα, στο διαγωνισμό PS/C/596, με ημερομηνία προκήρυξης 27/2/2009, η δήλωση του 

υπεύθυνου μηχανικού ημερομηνίας 4/3/2009, ήταν η ακόλουθη: 

«Η εκτίμηση δαπάνης κατασκευής του πιο πάνω έργου έγινε σύμφωνα με την πρότυπη 

διαδικασία που υιοθετήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Βασίστηκε στο μέσο όρο των 

τιμών μονάδος των τριών χαμηλότερων προσφορών που λήφθηκαν για το Έργο «Περιοδική 

Συντήρηση Δρόμων Επαρχίας Πάφου με αρ. Προκήρυξης PS/C/572», οι προσφορές του 

οποίου υποβλήθηκαν στις 23/05/2008. 

Παρατηρήσεις: 

Σε αριθμό άρθρων του Δελτίου Ποσοτήτων με αρ. 3, λήφθηκαν υπόψη και τιμές μονάδος του 

Έργου «Περιοδική Συντήρηση Δρόμων εντός και εκτός Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας με αρ. 

Προκήρυξης PS/C/568», οι προσφορές του οποίου υποβλήθηκαν στις 20/06/2008.» 

Παρόμοια, στο διαγωνισμό PS/C/598 με ημερομηνία προκήρυξης 23/10/2009, η δήλωση του 

υπεύθυνου μηχανικού ημερομηνίας 26/10/2009, ήταν η ακόλουθη: 

«Η εκτίμηση δαπάνης κατασκευής του πιο πάνω Έργου έγινε σύμφωνα με την πρότυπη 

διαδικασία που υιοθετήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Βασίστηκε στο μέσο όρο των 

τιμών μονάδος των τριών χαμηλότερων προσφορών που λήφθηκαν για τα Έργα «Περιοδική 

Συντήρηση Δρόμων Επαρχίας Λευκωσίας, Αρ. Προκήρυξης PS/C/568» και «Περιοδική 

Συντήρηση Δρόμων Επαρχίας Πάφου, Αρ. Προκήρυξης PS/C/572», οι προσφορές των 

οποίων υποβλήθηκαν στις 20/6/2008 και 23/05/2008 αντίστοιχα. 
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Παρατηρήσεις: 

(α) Στα δελτία ποσοτήτων με αρ. 3 και 4 έγινε αναπροσαρμογή των τιμών μονάδος με μείωση 

κατά ~3% και στο δελτίο ποσοτήτων με αρ. 2 έγινε αναπροσαρμογή με μείωση κατά ~5% 

(βλ. P/Po Μάιος 2008-Αύγουστος 2009). 

(β) Περαιτέρω σε αριθμό άρθρων του δελτίου ποσοτήτων αρ. 2 και συγκεκριμένα σ’ αυτά 

που αφορούν στις ασφαλτικές στρώσεις έγινε περαιτέρω μείωση των τιμών μονάδος ώστε 

η εκτίμηση να συνάδει με πρόσφατα ληφθείσες προσφορές για Οδικά Έργα (βλ. Λατσιά-

Γέρι (Β’ Φάση) PS/C/467, Γ.Σ.Π. PS/C/548 & Τραχώνι PS/C/424).» 

Στο διαγωνισμό PS/C/673, με ημερομηνία προκήρυξης 6/4/2011 η δήλωση του υπεύθυνου 

μηχανικού, ημερομηνίας 20/4/2011, ήταν η ακόλουθη: 

«Η εκτίμηση δαπάνης κατασκευής του πιο πάνω Έργου έγινε σύμφωνα με την πρότυπη 

διαδικασία που υιοθετήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Βασίστηκε στο μέσο όρο των 

τιμών μονάδος των τριών χαμηλότερων προσφορών που λήφθηκαν για τα Έργα «Περιοδική 

Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λευκωσίας, Αρ. Προκήρυξης PS/C/625» και 

«Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Λεμεσού, Αρ. Προκήρυξης PS/C/626», οι 

προσφορές των οποίων υποβλήθηκαν στις 26/03/2010 και 16/04/2010 αντίστοιχα. 

Παρατηρήσεις: 

Στο δελτίο ποσοτήτων με αρ. 3 έγινε αναπροσαρμογή των τιμών μονάδος με αύξηση κατά 

~7% και στο δελτίο ποσοτήτων με αρ. 2 έγινε αναπροσαρμογή με αύξηση κατά ~9% (βλ. 

P/Po Μάρτιος 2010-Φεβρουάριος 2011).» 

Επιπρόσθετα, στο διαγωνισμό PS/C/714, με ημερομηνία προκήρυξης 4/6/2013 η δήλωση του 

υπεύθυνου μηχανικού ημερομηνίας 7/6/2013, ήταν η ακόλουθη: 

«Η εκτίμηση δαπάνης κατασκευής του πιο πάνω Έργου έγινε σύμφωνα με την πρότυπη 

διαδικασία που υιοθετήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Βασίστηκε στο μέσο όρο των 

τιμών μονάδος των τριών χαμηλότερων προσφορών που λήφθηκαν για το Έργο «Περιοδική 

Συντήρηση Δρόμων εντός Δημοτικών Ορίων Λευκωσίας, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/678» και 

«Περιοδική Συντήρηση Δρόμων Επαρχίας Λάρνακας, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/658», οι 

προσφορές των οποίων υποβλήθηκαν στις 27/01/2012 και 23/03/2012 αντίστοιχα. 

Παρατηρήσεις: 

Δεν έγινε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών μονάδος λόγω αυξομείωσης τιμών 

εργατικών και υλικών.» 
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Τέλος, σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό PS/C/730, με ημερομηνία προκήρυξης 1/7/2014 η δήλωση 

του υπεύθυνου μηχανικού ημερομηνίας 3/7/2014, ήταν η ακόλουθη: 

«Η εκτίμηση δαπάνης κατασκευής του πιο πάνω Έργου έγινε σύμφωνα με την πρότυπη 

διαδικασία που υιοθετήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Βασίστηκε στο μέσο όρο των 

τιμών μονάδος των τριών χαμηλότερων προσφορών που λήφθηκαν για τα Έργα «Περιοδική 

Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λευκωσίας», Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/715 και 

«Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Λεμεσού», Αρ. Διαγωνισμού 

PS/C/716, οι προσφορές των οποίων υποβλήθηκαν στις 31/05/2013 και 14/06/2013 

αντίστοιχα. 

Παρατηρήσεις: 

(α) Στο Δελτίο Αρ. 3 (Οδική Σήμανση) σε αριθμό εργασιών λήφθησαν υπόψη και οι τιμές 

μονάδος του Έργου «Περιοδική Συντήρηση Δρόμων Επαρχίας Λευκωσίας & Λεμεσού με 

σφραγιστικό ασφαλτοπολτό», Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/727, οι προσφορές του οποίου 

υπεβλήθησαν στις 23/05/2014. 

(β) Δεν έγινε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών μονάδος λόγω αυξομείωσης τιμών, 

εργατικών και υλικών.» 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας σημειώθηκαν τα όσα καταγράφονται στις Ετήσιες Εκθέσεις 

του Γενικού Ελεγκτή από το 2007 μέχρι και το 2012, αναφορικά με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και 

ιδιαίτερα σε σχέση με την εκτίμηση δαπάνης κατασκευής οδικών έργων. 

Ο Γενικός Ελεγκτής στην Ετήσια Έκθεση του 2007 αναφορικά με το Τμήμα Δημόσιων Έργων, 

σημείωσε τις αδυναμίες που υφίστανται στα συστήματα εσωτερικού έλεγχου, στην εκτίμηση δαπάνης 

κατασκευής οδικών έργων.  

Ιδιαίτερα, ο Γενικός Ελεγκτής σημείωσε ότι τον Απρίλιο του 1997, το Τμήμα Δημόσιων Έργων 

αποφάσισε να υιοθετήσει τη διαδικασία που εισηγήθηκε η Ελεγκτική Υπηρεσία όσον αφορά την 

ετοιμασία των εκτιμήσεων δαπανών κατασκευαστικών έργων. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στον 

Κλάδο Προσφορών του Τμήματος Δημόσιων Έργων, Τράπεζα Τιμών για οδικά έργα, η οποία 

περιλαμβάνει τις τιμές εργασιών προηγούμενων προσφορών στις οποίες διαπιστώθηκε ότι 

λειτούργησε υγιής ανταγωνισμός. Με τις τιμές αυτές βοηθούνται οι μελετητές στη λογική κοστολόγηση 

νέων έργων και την ετοιμασία αντικειμενικών εκτιμήσεων δαπάνης πριν από την προκήρυξη των 

προσφορών. 

Τον Ιούνιο 2006, με επιστολή του προς τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων, ο Γενικός 

Ελεγκτής παρατήρησε ότι ενώ η διαδικασία για την ετοιμασία των εκτιμήσεων βοήθησε στην 

αποτροπή περιπτώσεων προσυνεννοημένων προσφορών, που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση 
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των τιμών από πλευράς των εργοληπτικών εταιρειών, από δειγματοληπτικό έλεγχο εκτιμήσεων 

δαπάνης οδικών έργων που διεξήχθη από την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, διαπιστώθηκε ότι η 

πιο πάνω διαδικασία δεν ακολουθείτο πλήρως από το Τμήμα Δημόσιων Έργων. Παρατήρησε επίσης 

ότι καταργήθηκε η τράπεζα τιμών και η χρήση των στοιχείων της για την ετοιμασία των εκτιμήσεων. 

Ως αποτέλεσμα της μη τήρησης της πιο πάνω διαδικασίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι, σε 

πρόσφατες προσφορές, η εκτίμηση του Τμήματος Δημόσιων Έργων ήταν πολύ ψηλή και διέφερε 

σημαντικά από την τιμή της χαμηλότερης προσφοράς σε ποσοστό από 19% μέχρι 29%. Ο Γενικός 

Ελεγκτής εξέφρασε την άποψη ότι η μη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας ετοιμασίας των εκτιμήσεων, 

δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου, αφού δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται οι 

περιπτώσεις προσυνεννοημένων προσφορών και κατά συνέπεια η ανάθεση συμβάσεων σε ψηλές 

τιμές, οι οποίες συγκρινόμενες με τις εκτιμήσεις του Τμήματος Δημόσιων Έργων θα κρίνονται λογικές. 

Ο Γενικός Ελεγκτής αιτήθηκε από το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων όπως ερευνήσει τα 

πιο πάνω θέματα, και πληροφορήσει την Ελεγκτική Υπηρεσία για τους λόγους της μη πιστής τήρησης 

της διαδικασίας ετοιμασίας των εκτιμήσεων, η οποία αποτελεί το βασικό παράγοντα στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου για την αποτροπή ανάθεσης προσφορών σε παράλογα ψηλές τιμές. 

Το Νοέμβριο του 2006, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιων Έργων πληροφόρησε την Ελεγκτική 

Υπηρεσία ότι ο Κλάδος Προσφορών και Συμβολαίων, ετοίμασε εκ νέου Τράπεζα Τιμών για έργα που 

είχαν προσφοροδοτηθεί για τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Αύγουστο του 

2006.  

Το Μάιο του 2007, με νέα επιστολή του προς το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων, ο Γενικός 

Ελεγκτής παρατήρησε ότι μετά από νέα διερεύνηση του θέματος, διαπιστώθηκε ότι αδράνησε ξανά η 

διαχείριση της Τράπεζας Τιμών. Απαντώντας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιων Έργων τον 

πληροφόρησε ότι λόγω πρακτικών προβλημάτων για την τήρηση Τράπεζας Τιμών, το Τμήμα 

υιοθέτησε εναλλακτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι εκτιμήσεις δαπάνης ετοιμάζονται με βάση 

τις τιμές προσφορών που περιλαμβάνονται σε επιλεγμένες εκθέσεις αξιολογήσεις οδικών έργων στις 

οποίες οι τιμές κρίθηκαν ανταγωνιστικές. Διατύπωσε επίσης την άποψη ότι η διαδικασία που 

ακολουθείται ήταν μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας του Τμήματος Δημόσιων Έργων με την Ελεγκτική 

Υπηρεσία. 

Περαιτέρω, ο Γενικός Ελεγκτής, στην Ετήσια Έκθεση του 2007, σε σχέση με την ακύρωση 

διαγωνισμού για την Περιοδική Συντήρηση δρόμων στην Επαρχία Λευκωσίας από την Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών, η οποία εξετάζοντας προσφυγή που υπέβαλε ο χαμηλότερος προσφοροδότης 

κατά της απόφασης του Συμβουλίου Προσφορών, αποφάσισε όπως την ακυρώσει, σημείωσε τα 

ακόλουθα: 
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«Λόγω μη ορθής εφαρμογής της διαδικασίας ετοιμασίας των εκτιμήσεων από τον αρμόδιο 

Κλάδο του Τμήματος αναφορικά με την αναπροσαρμογή των τιμών μονάδας των εργασιών 

με βάση τις τιμαριθμικές αυξήσεις, η εκτίμηση που ετοιμάστηκε για το υπό αναφορά έργο 

δεν αντιπροσώπευε την πραγματική προβλεπόμενη δαπάνη σε σημερινές τιμές, παράλειψη 

που αδυνάτησε τη θέση του Τμήματος ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Ως 

αποτέλεσμα η σύγκριση του ποσού της χαμηλότερης προσφοράς με το ποσό της εκτίμησης 

δεν ήταν αντικειμενική.  Για το λόγο αυτό δεν έγινε σωστή αξιολόγηση της λογικότητας της 

τιμής της προσφοράς.» 

O Γενικός Ελεγκτής στις Ετήσιες Εκθέσεις του 2008 και 2009 για το Τμήμα Δημόσιων Έργων, 

αναφέρθηκε εκ νέου σε ότι αφορά τις αδυναμίες που υφίστανται στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

και ιδιαίτερα στην εκτίμηση δαπάνης κατασκευής οδικών έργων, επισημαίνοντας ότι έχει επιφυλάξεις 

αναφορικά με το κατά πόσο η διαφοροποιημένη διαδικασία ετοιμασίας των εκτιμήσεων που υιοθέτησε 

το Τμήμα Δημόσιων Έργων, της επιτρέπει να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα και να εντοπίζει 

περιπτώσεις που δεν λειτουργεί υγιής ανταγωνισμός. 

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι από τους ελέγχους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά τα τελευταία 15 

χρόνια προέκυψαν σε ορισμένες περιπτώσεις προσφορών έργων, σοβαρές ενδείξεις για έλλειψη 

υγιούς ανταγωνισμού. Προέκυψε επίσης ότι σε αρκετές από τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι προσφορές 

κατακυρώθηκαν σε ψηλές τιμές επειδή οι εκτιμήσεις του αναμενόμενου ποσού προσφορών που 

ετοιμάζονται από το Τμήμα Δημόσιων Έργων δεν ήταν αξιόπιστες ώστε με βάση αυτές να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά τη λογικότητα των τιμών των προσφορών.  

Στην Ετήσια Έκθεση του 2009, ο Γενικός Ελεγκτής σημείωσε ότι τον Ιούλιο του 2010, σε συνεδρία 

του Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εξετάστηκε το θέμα της 

τιμολόγησης των προσφορών έργων Περιοδικής Συντήρησης Δρόμων για τα έτη 2007-2009. Κατά τη 

συνεδρία ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διατύπωσε τις επιφυλάξεις του Γενικού Ελεγκτή 

για την ορθότητα εφαρμογής της διαδικασίας ετοιμασίας των εκτιμήσεων από τον Κλάδο Προσφορών 

και Συμβολαίων του Τμήματος Δημόσιων Έργων, αναφέροντας ενδεικτικά ότι οι τιμές των 

περισσότερων προσφορών που κατακυρώθηκαν τα έτη 2007-2009 ήταν ψηλότερες από τις τιμές των 

εκτιμήσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται δυσκολία στην αξιολόγηση και διερεύνηση της 

λογικότητας των τιμών των προσφορών. 

Επίσης, σε σχέση με τους διαγωνισμούς για την προμήθεια και τοποθέτηση προανάμεικτου 

ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) σε οδικά έργα, σημειώθηκε ότι με επιστολή o Γενικός Ελεγκτής 

τον Ιανουάριο 2010 προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ανάφερε ότι η Ελεγκτική 

Υπηρεσία μετά από μελέτη των στοιχείων που της κοινοποιούνταν (έγγραφα διαγωνισμών, εκτιμήσεις 

δαπάνης, αξιολογήσεις και κατακυρώσεις προσφορών) είχε παρατηρήσει ότι κατά το έτος 2008 και 

μέχρι τον Ιούνιο του 2009, τόσο οι τιμές προσφορών όσο και οι εκτιμήσεις δαπάνης για την προμήθεια 
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και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος συνήθως κυμαίνονταν από €60 έως €70/τόνο. Από τον 

Ιούνιο του 2009 και μετά, σημειώθηκε σημαντική μείωση στις τιμές μέχρι και €40/τόνο. Δεδομένου ότι 

η μείωση της τιμής του ασφαλτικού σκυροδέματος που μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της 

διαφοροποίησης των τιμών, στα εργατικά και τα υλικά σύμφωνα με τον τύπο αναπροσαρμογής των 

τιμών που εφαρμόζεται στα έργα του Δημοσίου δεν ξεπερνά το 12,7%, εγείρεται το ερώτημα πού 

οφείλεται η μεγάλη μείωση των τιμών και κατά την άποψή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα στοιχεία 

δημιουργούν, εύλογες ενδείξεις ότι κατά την περίοδο πριν τον Ιούνιο του 2009 δεν λειτουργούσε υγιής 

ανταγωνισμός.  

Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι τον Ιούνιο του 2010, ο Γενικός Διευθυντής πληροφόρησε την Ελεγκτική 

Υπηρεσία για τα ακόλουθα αναφορικά με τις παρατηρήσεις της. 

i. Οι επιπτώσεις που παρουσιάζονται στην κυπριακή οικονομία εξαιτίας της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης πιθανόν να οδήγησαν ορισμένες εταιρείες σε σημαντική πτώση των 

τιμών και κατά συνέπεια την κατακόρυφη μείωση των υπερκερδών, για να επιτύχουν σε 

διαγωνισμούς του δημοσίου ώστε να εξασφαλίσουν περισσότερα έσοδα για να διατηρή-

σουν τη συνέχιση της λειτουργίας των εταιρειών τους. 

ii. Η δημιουργία ενός ακόμη εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, πιθανόν 

να έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα κατά την αρχική περίοδο της λειτουργίας του, 

η οποία υπολογίζεται περί τα μέσα του προηγούμενου έτους. 

iii. Για να διερευνηθεί το θέμα της λογικότητας των τιμών χρειάζεται να γίνει μια διαχρονική 

και λεπτομερής ανάλυση της μεταβολής των τιμών του ασφαλτικού σκυροδέματος σε συ-

νάρτηση με το κόστος (εργατικά και υλικά) και τα κέρδη. 

Τέλος, ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεση του 2009, εισηγήθηκε ότι, το ενδεχόμενο ύπαρξης 

προσυνεννοήσεων σε ότι αφορά τον καθορισμό των τιμών πρέπει να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Προστασίας Ανταγωνισμού που είναι η καθ΄ ύλην αρμόδια Υπηρεσία. 

Ο Γενικός Ελεγκτής στις Ετήσιες Εκθέσεις του 2010, 2011 και 2012 για το Τμήμα Δημόσιων Έργων, 

αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά, σε ότι αφορά τις αδυναμίες που υφίστανται μεταξύ άλλων στην 

εκτίμηση δαπάνης κατασκευής οδικών έργων και σημείωσε το ιστορικό με την εισήγησή του για 

Τράπεζα Τιμών Μονάδας για διασφάλιση λογικών εκτιμήσεων δαπάνης και αντιμετώπιση του 

ενδεχομένου προσυνεννοημένων προσφορών. 

Τον Ιούλιο 2010, σε συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων, εξετάστηκε το θέμα της τιμολόγησης των προσφορών των έργων περιοδικής συντήρησης 

δρόμων για τα έτη 2007-2009. Κατά την πιο πάνω συνεδρία, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθότητα της διαδικασίας ετοιμασίας των 

εκτιμήσεων που ακολουθείτο από τον Κλάδο Προσφορών και Συμβολαίων του Τμήματος Δημόσιων 
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Έργων, αναφέροντας ενδεικτικά ότι οι τιμές των περισσοτέρων προσφορών που είχαν κατακυρωθεί 

τα έτη 2007-2009, ήταν ψηλότερες από τις τιμές των εκτιμήσεων δαπάνης, με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται δυσκολία στην αξιολόγηση και διερεύνηση της λογικότητας των τιμών των 

προσφορών. 

Περαιτέρω, γενικότερα, σε σχέση με τους διαγωνισμούς για την προμήθεια και τοποθέτηση 

προανάμεικτου ασφαλτικού σκυροδέματος σε οδικά έργα, σημείωσε ότι τον Ιούνιο του 2010, ο 

Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιων Έργων πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι το Τμήμα 

Δημόσιων Έργων συμμερίζεται τις επιφυλάξεις της περί της μη ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού, και 

κατέβαλλε κάθε προσπάθεια, μέσα στα πλαίσια των δικών του δυνατοτήτων, για εξασφάλιση 

ανταγωνιστικών προσφορών. Σημείωσε περαιτέρω ότι η όλη υπόθεση παρακολουθείτο και 

αξιολογείτο.  

Το Σεπτέμβριο του 2010, η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με επιστολή της προς την Ελεγκτική 

Υπηρεσία, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του Υπουργείου της στο ενδεχόμενο προσυνεννόησης 

μεταξύ των διαγωνιζομένων και τους πληροφόρησε ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, παρακολουθεί 

το θέμα για λήψη των κατάλληλων μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Τέλος, ο Γενικός Ελεγκτής στην Ετήσια Έκθεση του 2012, ανάφερε ότι τον Απρίλιο του 2012, η 

Ελεγκτική Υπηρεσία έθεσε στη διάθεση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού – λόγω 

αρμοδιότητας – τα στοιχεία και πληροφορίες που κατείχε για το όλο θέμα. 

Από τα πιο πάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Γενικός Ελεγκτής διαπίστωστε σε διάφορες χρονικές 

περιόδους που εμπίπτουν στην περίοδο εξέτασης της παρούσας έρευνας ότι δεν γινόταν ορθή 

εφαρμογή της διαδικασίας ετοιμασίας των εκτιμήσεων. Ουσιαστικά ο Γενικός Ελεγκτής θεωρούσε ότι 

η εκτιμώμενη αξία, ως αυτή καταγραφόταν στις προσφορές, ήταν πιο ψηλή από την εκτίμηση η οποία 

θα βασιζόταν σε τιμές οι οποίες θα ήταν αναμφίβολο αποτέλεσμα υγιούς ανταγωνισμού στις 

προσφορές. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω, επισημαίνεται το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξία βασίζεται κυρίως σε ποσά 

προσφορών προηγούμενων διαγωνισμών κάθε φορά, σημαίνει ότι βασίζεται στους υπολογισμούς 

των ίδιων των προσφοροδοτών και έτσι δεν μπορούν να ισχυριστούν οι ίδιοι ότι ο υπολογισμός της 

εκτιμώμενης αξίας είναι άσχετος ή ξένος ως προς τους δικούς τους υπολογισμούς.  

Η θέση της Υπηρεσίας, ως αυτή καταγράφεται στο σημείωμα της είναι ότι η άποψη του Γενικού 

Ελεγκτή, δεν επηρεάζει την ανάλυση της Υπηρεσίας αφού αυτή βασίζεται περισσότερο στο μοτίβο 

(pattern) συμπεριφοράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και χρησιμοποιεί την εκτιμώμενη αξία ως 

συγκριτικό εργαλείο (benchmark) για να αξιολογήσει και αναλύσει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων.  
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11.4. Οικονομετρική Ανάλυση 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής δέουσας έρευνας, και αφού εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά της αγοράς, 

σημειώνεται ότι η Υπηρεσία εκπόνησε δυο αναλύσεις, στη βάση των δεδομένων που είχε στη διάθεση 

της για τους πενήντα υπό εξέταση διαγωνισμούς, ως ακολούθως: 

α) Οικονομετρική προσέγγιση στα πλαίσια του συγγράμματος των Porter and Zona (1993)109 και 

β) καταμερισμό του ουσιώδη χρόνου της υπόθεσης σε ένα αριθμό υποπεριόδων όπου θα μπορούσε 

να διαγνωστεί εάν υπήρχε μια καθαρά ανταγωνιστική υποπερίοδος. Στην περίπτωση που υπήρχε, 

τότε μπορεί να ελεγχθεί 1) κατά πόσο οι άλλες υποπεριόδοι απέχουν ή όχι από την ανταγωνιστική 

υποπερίοδο καθώς και 2) εάν τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά ή όχι.  

Παρατίθενται κάτωθι αυτούσιες οι οικονομετρικές αναλύσεις της Υπηρεσίας:  

11.4.1. Ανάλυση α) «Οικονομετρική προσέγγιση στα πλαίσια του συγγράμματος των Porter 

and Zona» 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τους πενήντα υπό εξέταση 

διαγωνισμούς, λήφθηκε υπόψη ο πληθωρισμός και αγνοήθηκε η εκτίμηση της αξίας του έργου, όπως 

αυτή εκτιμήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.  

Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι γίνεται έλεγχος για ενδεχόμενη ύπαρξη 

προσυνεννοημένων προσφορών ακόμη και στην περίπτωση που οι εκτιμημένες αξίες των έργων 

απέχουν αρκετά από τις πραγματικές τους αξίες. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να 

ελέγξει και για ενδεχόμενο προσυνεννοήσεων από όλους τους προσφοροδότες μαζί αλλά και για 

κάποιο υποσύνολο τους, αφού γίνεται έλεγχος πρώτα εάν οι προσφορές κάποιων ή όλων των 

επιχειρήσεων είναι ορθολογικές και έπειτα παρατηρείται εάν κάποιες επιχειρήσεις απέχουν κατά πολύ 

από τη συμπεριφορά των άλλων ορθολογικών επιχειρήσεων. Εάν οι προσφορές υποσυνόλου των 

επιχειρήσεων δεν έχουν κάποια αιτιολογημένη βάση την οποία έχουν όμως οι προσφορές των 

υπόλοιπων επιχειρήσεων, τότε συμπεραίνεται ότι οι προσφορές του εν λόγω υποσυνόλου είναι 

τυχαίες και όχι βασισμένες σε κοστοστρεφή ανάλυση, και πιθανόν να προέρχονται από 

προσυνεννόηση. Βάσει της συγκεκριμένης ανάλυσης, στόχος είναι οι προσφορές να μπορούν να 

εξηγηθούν από μεταβλητές που προσδιορίζουν το κόστος της κάθε επιχείρησης. Συγκεκριμένα, σε 

πρώτο στάδιο δημιουργείται μια βοηθητική μεταβλητή η οποία ορίζεται ως το άθροισμα της αξίας σε 

ευρώ των έργων που κέρδισε μια επιχείρηση αλλά δεν τα έχει ολοκληρώσει ακόμη. Μέσω της 

βοηθητικής μεταβλητής, μπορεί να δημιουργηθεί η μεταβλητή «χωρητικότητα», η οποία ορίζεται ως η 

 
109 Porter, R.H., Zona J.D., 1993. Detecting of bid rigging in procurement auctions. Journal of Political Economy 101 (3), 
518-538. 
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μέγιστη τιμή της βοηθητικής μεταβλητής για κάθε επιχείρηση. Τέλος, μπορεί να δημιουργηθεί η 

μεταβλητή «αξιοποίηση της χωρητικότητας», η οποία ορίζεται ως η βοηθητική μεταβλητή δια την 

χωρητικότητα. Η μεταβλητή χωρητικότητα λαμβάνει υπόψη μόνιμες διαφορές ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και η μεταβλητή «αξιοποίηση της χωρητικότητας» είναι σημαντική διότι μια επιχείρηση 

που έχει πολλά ανολοκλήρωτα έργα η αξία των οποίων είναι αρκετά κοντά στη χωρητικότητα της, 

αναμένεται να έχει μεγαλύτερο επαυξητικό κόστος για να αναλάβει ένα επιπρόσθετο έργο. Για αυτό 

το λόγο αναμένεται ο εκτιμώμενος συντελεστής αυτής της μεταβλητής να είναι θετικός, αφού 

μεγαλύτερα κόστη συνεπάγονται σε μεγαλύτερη προσφορά.  

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, ο καθοριστικός παράγοντας για την εξαγωγή σωστών 

συμπερασμάτων είναι οι ίδιες οι προσφορές οι οποίες μετατράπηκαν όλες σε ευρώ και 

αποπληθωρίστηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν ευρώ του Μαρτίου 2007.  Επιπρόσθετα, είναι 

σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση για το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο 

καθότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι δύο πιο πάνω μεταβλητές δεν θα δημιουργηθούν σωστά. Λόγω 

του γεγονότος ότι η πληροφόρηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη στην παρούσα περίπτωση, 

χρησιμοποιήθηκε η υπόθεση ότι όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν σε 180, 365 και 545 μέρες.  

Επιπρόσθετα, υπήρχαν προσφορές που υποβλήθηκαν από κοινοπραξίες. Οι κοινοπραξίες λήφθηκαν 

υπόψη ως προσφορές από διαφορετικές επιχειρήσεις. Η βοηθητική μεταβλητή δημιουργήθηκε ως το 

άθροισμα της αξίας σε ευρώ των έργων που κέρδισαν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 

κοινοπραξία καθώς και η ίδια η κοινοπραξία, και που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Για τις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες, η βοηθητική μεταβλητή δημιουργήθηκε ως το 

άθροισμα της αξίας σε ευρώ των έργων που κέρδισε η επιχείρηση αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί 

ακόμη, συν το 50% του αθροίσματος της αξίας σε ευρώ των έργων που κέρδισε η κοινοπραξία αυτής 

με μια άλλη επιχείρηση, και που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.  

Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω στοιχεία και τις πιο πάνω υποθέσεις, ο συντελεστής της μεταβλητής 

«αξιοποίηση της χωρητικότητας» εκτιμήθηκε σε αρνητικό αλλά στατιστικά σημαντικά νούμερο. 

Παραπλήσια αποτελέσματα παρουσιάζονται, όταν συμπεριληφθούν και τα τετράγωνα των δύο 

μεταβλητών στην περίπτωση που όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν σε 1 χρόνο, ο συντελεστής της 

μεταβλητής «αξιοποίηση της χωρητικότητας» είναι -1.12 και ο συντελεστής του τετραγώνου της είναι 

0.92. Και οι δύο συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Παρόμοια 

εικόνα αρνητικής σχέσης μεταξύ «αξιοποίηση της χωρητικότητας» και προσφορών παρατηρείται και 

κάτω από τις υποθέσεις ότι όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν σε 180 ή 545 μέρες.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις με χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης χωρητικότητας 

υποβάλλουν ψηλότερες προσφορές, ενώ αναμένεται το αντίθετο. Η μεταβλητή χωρητικότητα 

λαμβάνει υπόψη διαφορές στις επιχειρήσεις και έχει συμπεριληφθεί στην εκτίμηση.  
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Υπάρχουν 3 ενδεχόμενα που να δικαιολογούν τα πιο πάνω συμπεράσματα και τα οποία είναι τα εξής:  

1) οι υποθέσεις (assumptions) που έγιναν πιο πάνω δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 

2) η μεταβλητή χωρητικότητα δεν είναι αρκετή για να πιάσει τις διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων 

και 

3) λαμβάνοντας υπόψη και τη διαφορετική συμπεριφορά που παρατηρείται σε συνδυασμούς 

υποσυνόλων των επιχειρήσεων, οι προσφορές μπορεί να είναι τυχαίες και «προϊόν» 

προσυνεννόησης.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει αναφέρει ότι με βάση την πιο πάνω ανάλυση δεν μπορεί 

να αποκλείσει το ενδεχόμενο ύπαρξης προσυνεννόησης στις προσφορές ασφαλτόστρωσης. 

Εντούτοις, τα εν λόγω συμπεράσματα δεν επαρκούν για να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη 

προσυννενόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, κυρίως λόγω του ότι έγινε χρήση μιας 

υποθετικής διάρκειας των έργων. Θα μπορούσε η εικόνα να είναι πιο ξεκάθαρη εάν υπήρχαν 

επιπρόσθετα στοιχεία όπως α) ο ακριβής χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το κάθε έργο, 

β) η περιοχή αποπεράτωσης του κάθε έργου ώστε να υπολογιστεί η απόσταση από την έδρα κάθε 

επιχείρησης που υπέβαλε προσφορά και γ) οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση σχετικά με το κόστος 

κάθε επιχείρησης.  

11.4.2. Ανάλυση β) «Καταμερισμός της περιόδου που καλύπτει η έρευνα σε ένα αριθμό 

υποπεριόδων»  

Σημειώνεται ότι η δεύτερη ανάλυση στην οποία προέβηκε η Υπηρεσία αφορά στατιστική μελέτη η 

οποία κάνει χρήση «της εκτίμησης του μηχανικού» για το έργο. 

Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο τον καταμερισμό της περιόδου που καλύπτει η έρευνα σε ένα αριθμό 

υποπεριόδων, όπου θα μπορούσε να διαφανεί εάν υπήρχε μια καθαρά ανταγωνιστική υποπερίοδος. 

Στην περίπτωση που υπήρχε, τότε μπορεί να ελεγχθεί 1) κατά πόσο οι άλλες υποπεριόδοι απέχουν 

ή όχι από την ανταγωνιστική υποπερίοδο καθώς και 2) εάν τα αποτελέσματα είναι στατιστικά 

σημαντικά ή όχι.  

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αποκλίσεις για τους πενήντα υπό εξέταση 

διαγωνισμούς της προσφοράς της εταιρείας/κοινοπραξίας στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά 

από την εκτίμηση του μηχανικού (στο εξής το «ποσοστό απόκλισης»).110 

 
110 Σημειώνεται ότι η αρίθμηση των διαγωνισμών όπως αυτοί παρουσιάζονται στην οικονομετρική ανάλυση είναι η ίδια που 
ακολουθήθηκε στο κεφάλαιο 5 στις οποίες περιγράφονται οι πενήντα υπό εξέταση διαγωνισμοί. 
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Γράφημα 1: Οι αποκλίσεις από της εκτίμηση του μηχανικού διαχρονικά

 

Σημείωση: Το σημείο «0» είναι η εκτίμηση του μηχανικού. 

Οι 50 διαγωνισμοί έχουν καταταχθεί στο γράφημα 1 διαχρονικά και όπως διαφαίνεται, το ποσοστό 

απόκλισης του πρώτου διαγωνισμού με ημερομηνία προκήρυξης 30/3/2007 και αριθμό προσφοράς 

PS/C/522 ήταν 8,68%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό απόκλισης για τον τελευταίο διαγωνισμό με 

ημερομηνία προκήρυξης 1/7/2014 και αριθμό προσφοράς PS/C/730  ήταν 0,74%. 

Στη βάση του Γραφήματος 1, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία καταλήγει ότι υπάρχουν τρεις υποπεριόδοι, 

των οποίων ο καθορισμός έγινε ως εξής:  

α) η πρώτη υποπερίοδος αφορά από τον 1ο μέχρι τον 19ο διαγωνισμό. Ο λόγος είναι ότι κατά την εν 

λόγω υποπερίοδο υπόβαλλαν προσφορές κυρίως 5 εταιρείες (ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, IACOVOU, 

MEDCON, CYBARCO, NEMESIS ASHPALT) και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών (CYBARCO-IACOVOU 

J.V. και MEDCON-NEMESIS J.V.). Υπήρχαν φυσικά και κάποιες εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά 

και δεν κέρδισαν ποτέ όπως η FAP (6 φορές) και η KEDRIS (5 φορές). Και τους 19 διαγωνισμούς 

κέρδισαν μια εκ των 5 προαναφερθέντων εταιρειών ή κοινοπραξίες μεταξύ αυτών. Τον 20ο 

διαγωνισμό κέρδισε η κοινοπραξία CHAPO - PANAYIDES J.V. και για αυτό ο 20ος διαγωνισμός 

συμπεριλήφθηκε στην 2η περίοδο.  

β) η δεύτερη περίοδος αφορά από τον 20ο μέχρι τον 41ο διαγωνισμό. Από το γράφημα 1 διακρίνουμε 

τον  23ο και 24ο  διαγωνισμό όπου τα ποσοστά απόκλισης ήταν -26.02% και -28.34%, αντίστοιχα. 

Επομένως, διαφαίνεται ότι κάτι άλλαξε περίπου κατά τον 23ο διαγωνισμό. Παρόλο που οι διαγωνισμοί 

21 και 22 κατακυρώθηκαν σε 2 εκ των 5 προαναφερθέντων εταιρειών ή κοινοπραξιών μεταξύ αυτών, 

εντούτοις η δεύτερη υποπερίοδος ξεκινά από τον 20ο διαγωνισμό λόγω του όπως προαναφέρθηκε 
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τον 20ο διαγωνισμό κέρδισε η κοινοπραξία CHAPO - PANAYIDES J.V. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι 

στην περίπτωση που η πρώτη υποπερίοδος οριστεί από τον 1ο μέχρι τον 22ο διαγωνισμό και η 

δεύτερη υποπερίοδος από τον 23ο μέχρι τον 41ο, τα αποτελέσματα της άσκησης δεν αλλάζουν.  

γ) η τρίτη υποπερίοδος αφορά από τον 42ο διαγωνισμό μέχρι τον 50ο διαγωνισμό διότι για πρώτη 

φορά παρουσιάζεται κοινοπραξία μεταξύ CYBARCO-PANAYIDES J.V, η οποία κέρδισε κιόλας τον 

42ο διαγωνισμό και έτσι δεν υπάρχει πλέον «αποκλειστική» κοινοπραξία της CYBARCO με τον 

IACOVOU. Επιπλέον, φαίνεται και στο γράφημα ότι τα ποσοστά αποκλίσεων είναι πλέον χαμηλότερα 

από τον 42ο διαγωνισμό και μετά. Για αυτό ακριβώς το λόγο επιλέχθηκε η δεύτερη περίοδος να 

τελειώνει στον 41ο διαγωνισμό.    

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται βάσει των πιο πάνω υποπεριόδων τα ποσοστά 

απόκλισης των προσφορών που υποβλήθηκαν τον εκάστοτε διαγωνισμό σε σχέση με την εκτίμηση 

του μηχανικού για το κάθε έργο.  

Πίνακας 1: Το μέσο ποσοστό απόκλισης ανά υποπερίοδο 

Υποπερίοδος Αριθμός 
Διαγωνισμών 
(συμπερ. των 

διαγωνισμών 23 
και 24) 

Μέσο % 
απόκλισης 

Μέσο % απόκλισης 
χωρίς 

διαγωνισμούς 23 
και 24 

1 19 8,54 8,54 

2 22 2,46 5,42 

3 9 -2,99 -2,99 

 

Από τον Πίνακα 1 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τελευταία υποπερίοδος φαίνεται να είναι 

«περισσότερο» ανταγωνιστική από την προηγούμενη, αφού το μέσο ποσοστό απόκλισης της σε 

σχέση με την εκτίμηση του μηχανικού είναι αρνητικό, κάτι που σημαίνει ότι οι προσφορές των 

εταιρειών/κοινοπραξιών στις οποίες κατακυρώθηκε η προσφορά ήταν κατά μέσο όρο μικρότερες από 

την εκτίμηση του μηχανικού. Το μέσο ποσοστό απόκλισης της πρώτης υποπεριόδου ήταν αρκετά 

ψηλό της τάξης του 8,54% υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε υγιής ανταγωνισμός. Τέλος, το μέσο 

ποσοστό απόκλισης της 2ης υποπεριόδου ήταν της τάξης του 2,46% εάν συμπεριληφθούν και οι 

διαγωνισμοί 23-24, ενώ ήταν της τάξης του 5,42% χωρίς τους εν λόγω διαγωνισμούς και πάλι 

υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε υγιής ανταγωνισμός. 

Οι διαγωνισμοί 23 και 24 είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για τη διάκριση της αλλαγής υποπεριόδου, αλλά 

δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη για το πόσο ανταγωνιστική είναι η δεύτερη υποπερίοδος διότι 1) το 

μικρότερο ποσοστό απόκλισης της δεύτερης υποπεριόδου εάν εξαιρεθούν οι εν λόγω διαγωνισμούς 

είναι το -5.37% του 30ου διαγωνισμού το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τα -26.02% και -
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28.34% (συγκρίνοντας τα -5.37% και -28.34% σε απόλυτες τιμές βλέπουμε ότι το δεύτερο είναι 

μεγαλύτερο από το πρώτο κατά 428%) και 2) ακόμη και στην τρίτη υποπερίοδο όπου διαπλέπεται να 

υφίστατο «περισσότερος» ανταγωνισμός από τις άλλες περιόδους, το μικρότερο ποσοστό απόκλισης 

ήταν -7.2% (47ος διαγωνισμός) το οποίο ήταν και το μικρότερο ποσοστό απόκλισης των 48 

διαγωνισμών. 

Ακολούθως, η Υπηρεσία προχώρησε σε σύγκριση μεταξύ 60 διαγωνισμών στη βάση υποθέσεων. 

Σχετικός είναι ο ακόλουθος πίνακας: 

Πίνακας 2: Το μέσο ποσοστό απόκλισης ανά υποπερίοδο για 60 διαγωνισμούς βάση 

υποθέσεων (assumptions) 

Υποπερίοδος Αριθμός Διαγωνισμών  Μέσο % απόκλισης 

1 20 8,54 

2 20 5,42 

3 20 -2,99 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις που έγιναν στη βάση δεδομένων για να μπορούν να 

γίνουν συγκρίσεις σε 3 μεταβλητές των ίδιων παρατηρήσεων, με αποτέλεσμα να μπορούν να γίνουν 

και t-tests111 με 19 βαθμούς ελευθερίας. Για τη δεύτερη υποπερίοδο δεν έγινε κάποια υπόθεση, απλά 

αφαιρέθηκαν οι διαγωνισμοί 23 και 24 από τους 22 διαγωνισμούς και έτσι υπάρχουν 20 διαγωνισμοί, 

με μέσο ποσοστό απόκλισης 5,42%, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα1. Για την υποπερίοδο 1 

προστέθηκε ακόμη μια παρατήρηση της τάξης του 8,54% που είναι ο μέσος όρος απόκλισης της 

υποπεριοόδου και άρα αποτελεί και μια πρόβλεψη για το τί θα ήταν το ποσοστό μέσης απόκλισης 

εάν υπήρχε ένας επιπρόσθετος διαγωνισμός την πρώτη υποπερίοδο. Τέλος, για την υποπερίοδο 3 η 

οποία περιλαμβάνει μόνο 9 διαγωνισμούς, έγινε η υπόθεση ότι εάν υπήρχαν ακόμη 11 διαγωνισμοί 

τότε θα είχαν και αυτοί μέσο όρο -2,99%.  

Τα t-tests με 19 βαθμούς ελευθερίας έδειξαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: συγκρίνοντας την πρώτη 

υποπερίοδο με την τρίτη υποπερίοδο, το probability value (p-value) είναι μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι 

απορρίπτεται η null hypothesis ότι το μέσο ποσοστό απόκλισης των δύο υποπεριόδων είναι το ίδιο. 

Παρομοίως, συγκρίνοντας τη δεύτερη υποπερίοδο με την τρίτη υποπερίοδο, το probability value είναι 

μηδέν, το οποίο σημαίνει ότι απορρίπτεται η null hypothesis ότι το μέσο ποσοστό απόκλισης των δύο 

υποπεριόδων είναι το ίδιο. Τέλος, συγκρίνοντας την πρώτη υποπερίοδο με τη δεύτερη υποπερίοδο, 

το probability value είναι 2,06% το οποίο με p-value cutoff 5% σημαίνει ότι απορρίπτεται η null 

hypothesis ότι το μέσο ποσοστό απόκλισης των δύο υποπεριόδων είναι το ίδιο, ενώ με p-value cutoffs 

 
111 Έλεγχος Τ ονομάζεται η παραμετρική στατιστική διαδικασία που ελέγχει τη στατιστική σημαντικότητα των διαφορών των 
μέσων όρων (www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?) 
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1% και 2% σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να απορριφθεί η null hypothesis ότι το μέσο ποσοστό 

απόκλισης των δύο υποπεριόδων είναι το ίδιο.   

Τα αποτέλεσμα της πιο πάνω άσκησης δείχνουν ότι το μέσο ποσοστό απόκλισης της ανταγωνιστικής 

υποπεριόδου (δηλαδή της τρίτης) ήταν στατιστικά διαφορετικό και κατά πολύ μικρότερο από το 

αντίστοιχο της πρώτης και δεύτερης περιόδου. Όσον αφορά τη σύγκριση του μέσου ποσοστού 

απόκλισης των πρώτων δυο υποπεριόδων θα μπορούσε να θεωρηθεί στατιστικά το ίδιο με p-value 

cutoffs 1% και 2% (περίπτωση 1), ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί στατιστικά διαφορετικό και 

μεγαλύτερο την πρώτη υποπερίοδο με p-value cutoff 5% (περίπτωση 2). Επομένως, ανάλογα με το 

πιο cutoff μπορεί να θεωρηθεί ως εύλογο υπάρχουν 2 περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση 

υπάρχουν οι πρώτες 2 υποπεριόδοι με στατιστικά ίδιο μέσο ποσοστό απόκλισης αλλά πολύ 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της τρίτης, θεωρώντας την «πιο ανταγωνιστική» υποπεριόδο, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση προκύπτει η πρώτη υποπερίοδος να είναι η λιγότερο ανταγωνιστική από όλες τις 

υποπεριόδους, η δεύτερη υποπερίοδος να είναι σε μικρό βαθμό περισσότερο ανταγωνιστική από την 

πρώτη υποπερίοδο αλλά λιγότερο ανταγωνιστική από την τρίτη υποπερίοδο και η τρίτη υποπερίοδος 

να είναι σε μικρό βαθμό περισσότερο ανταγωνιστική από όλες.  

Η θέση της Υπηρεσίας, ως αυτή καταγράφεται στο σημείωμα της είναι ότι στην πρώτη περίπτωση 

υπάρχει καλυτέρευση όσον αφορά τον ανταγωνισμό μόνο στην τρίτη υποπερίοδο, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση υπάρχει διαχρονική καλυτέρευση όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Το σημαντικότερο όμως 

αποτέλεσμα σύμφωνα με την Υπηρεσία είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις οι πρώτες δυο υποπεριόδοι 

χαρακτηρίζονται λιγότερο ανταγωνιστικές από την τρίτη υποπερίοδο, η οποία, τονίζεται, ότι αφορούσε 

την περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης και κατά την οποία οι 8 από τους 9 διαγωνισμούς  

ανατέθηκαν σε κοινοπραξίες των σημαντικότερων και μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα ενώ ο 9ος 

διαγωνισμός (PS/C/730) ανατέθηκε σε εταιρεία ή οποία είχε {…} δεσμούς με την μια από τις 

σημαντικότερες και μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα και κέρδισε για μια και μόνη φορά. Ως εκ τούτου, 

η θέση της Υπηρεσίας, ως αυτή καταγράφεται στο σημείωμα της είναι ότι ουδόλως χαρακτηρίζεται ως 

«ανταγωνιστική» παρά μόνο διαφαίνεται να έγινε «καταμερισμός» των προσφορών μεταξύ των 

μεγάλων εταιρειών του τομέα με χαμηλότερες τιμές από τις προηγούμενες περιόδους που δεν υπήρχε 

η οικονομική κρίση. 

11.5. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία εξέτασε περαιτέρω ορισμένες συμπεριφορές και πρακτικές υποβολής 

προσφορών σε διαγωνισμούς οι οποίες ενδέχεται να φαίνεται ότι δεν συμβαδίζουν με μια 

ανταγωνιστική αγορά και να υποδηλώνουν, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο του ΟΟΣΑ πιθανότητα 

νόθεση διαγωνισμού. Είναι γι’ αυτό και που ο ΟΟΣΑ συστήνει την έρευνα ιδιότυπων 

επαναλαμβανόμενων προτύπων συμπεριφοράς σε σχέση με τους τρόπους υποβολής προσφορών 
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από τις επιχειρήσεις αλλά και με τη συχνότητα με την οποία κερδίζουν ή χάνουν προσφορές. Τέτοιες 

συμπεριφορές συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γεωγραφική κατονομή διαγωνισμών, ορισμένες 

επιχειρήσεις υποβάλλουν συνεχώς προσφορές, όμως ποτέ δεν επιτυγχάνουν, κάθε επιχείρηση 

φαίνεται να ακολουθεί μια σειρά κατακύρωσης διαγωνισμού, η από κοινού υποβολή προσφορών, 

ανταγωνιστές έχουν τακτικές κοινωνικές επαφές ή προγραμματίζουν συναντήσεις λίγο πριν από τη 

λήξη προθεσμίας για την υποβολή προσφορών, κ.λπ. 

Επίσης, σύμφωνα επίσης με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, οι τιμές των προσφορών μπορούν να 

συμβάλλουν στην αποκάλυψη της σύμπραξης. Είναι γι΄ αυτό που πρέπει να αναζητούνται 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς που  υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να 

συντονίζουν τις προσπάθειες τους, όπως (α) ξαφνικές και πανομοιότυπες αυξήσεις από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην τιμή ή στο εύρος τιμών που δεν μπορούν να ερμηνευτούν 

βάσει αντίστοιχων αυξήσεων κόστους, (β) η προσφορά κάποιας εταιρείας για ένα συγκεκριμένο έργο 

είναι υψηλότερη από την προσφορά του για ένα άλλο παρόμοιο έργο, και (γ) ύπαρξη ξαφνικής και 

σημαντικής μείωσης του επιπέδου των τιμών.  

Παρατίθεται κάτωθι η έρευνα της Υπηρεσίας: 

11.5.1. Οικονομική Ανάλυση δεδομένων της παρούσας υπόθεσης 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και 2 (Α+Β) του σημειώματος της Υπηρεσίας αναλύονται τα ποσά των 

προσφορών που κέρδισε η κάθε εταιρεία και οι κοινοπραξίες της. Τα μεγαλύτερα ποσά κερδήθηκαν 

από τις εταιρείες CYBARCO €23.488.411 (25,24%), IACOVOU €20.855.008 (22,41%), NEMESIS 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT €18.588.228 (19,97%) και MEDCON €14.636.833 

(15,73%).  

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
112

 
% 

IACOVOU 20.855.008 22,41% 

CYBARCO 23.488.411 25,24% 

PANAYIDES CONSTRUCTION 7.834.505 8,42% 

MEDCON 14.636.833 15,73% 

NEMESIS ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT 18.588.228 19,97% 

CHAPO 3.986.805 4,28% 

G.C.C. 661.888 0,71% 

FAP 934.952 1,00% 

L. IORDANOU 790.000 0,85% 

ZEMCO 1.292.000 1,39% 

ΣΥΝΟΛΟ 93.068.628 100% 

 
112 Για σκοπούς του Πίνακα τα ποσά που κατανεμήθηκαν σε έκαστη εταιρεία συμπεριλαμβάνουν το ποσό που διαμοιράστηκε 
εξίσου  από τους διαγωνισμούς που κερδήθηκαν από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν. 
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Περαιτέρω, κρίνοντας από τους συμμετέχοντες στις υπό εξέταση προσφορές διαφαίνεται ότι στην 

αγορά δραστηριοποιούνται αριθμός εταιρειών, ως εταιρείες ξεχωριστά ανέρχονται στις 16 και ως 

κοινοπραξίες αυτών σε 6. Φυσικά δεν υπέβαλλαν προσφορές όλες σε όλους τους διαγωνισμούς αλλά 

αριθμός αυτών σε κάθε διαγωνισμό. 

Οι εταιρείες αυτές είναι οι ακόλουθες με τον αριθμό των προσφορών που υπέβαλαν να παρουσιάζεται 

δίπλα από το όνομα της κάθε μιας: 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ     ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ      12 

NEMESIS ASPHALT                       13 

MEDCON        27 

CYBARCO        36 

IACOVOU         40 

ZEMCO           18 

KEDRIS         6  

CHAPO          4 

FAP         24 

G.C.C           19 

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ       3 

LOIZOS IORDANOU        3 

J&P          1 

PANAYIDES                  10 

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ         1 

ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ       4 

Οι κοινοπραξίες που υπέβαλλαν προσφορές κατά την υπόαναφορά περίοδο ήταν οι ακόλουθες:  
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CYBARCO-IACOVOU JV       10 

 CYBARCO-PANAYIDES JV        4 

 MEDCON-NEMESIS JV       7 

 MEDCON-NEMESIS ASPHALT JV      16 

 CHAPO-PANAYIDES JV       7 

 FAP-L.IORDANOU JV       4 

Τους υπό έρευνα 50 διαγωνισμούς113 κέρδισαν οι ακόλουθες εταιρείες ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ 

IACOVOU     7 

IACOVOU/CYBARCO JV   8 

CYBARCO    6 

CYBARCO / PANAYIDES JV  3 

CHAPO / PANAYIDES JV  3 

G.C.C     1 

ZEMCO     1 

PANAYIDES CONSTRUCTION 1 

--------------------------------------------------------- 

MEDCON    4 

NEMESIS ERGOLIPTIKI  4 

NEMESIS ASPHALT   2 

MEDCON / NEMESIS JV  3 

 
113 Σημειώνεται ότι ο Διαγωνισμός PS/C/634, για τον οποίο αρχικά έγινε εισήγηση από την Ε.Α. να κτακυρωθεί στην 
κοινοπραξία CYBARCO –IACOVOU, τελικά ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών. 
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MEDCON / NEMESIS ASPHALT JV 4 

----------------------------------------------------------- 

FAP      1 

L. IORDANOU    1 

---------------------------------------------------------- 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εταιρείες που κατείχαν/κατέχουν εργοστάσια ασφαλτικού 

σκυροδέματος ήταν οι: FAP, IACOVOU, ZEMCO, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ, LOIZOS 

IORDANOU, ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ (από το 2012 σε κοινοπραξία με την ΑΚΤΩΡ), CHAPO (μέχρι 2008), 

CYBARCO (μέχρι 2008), MEDCON (μέχρι 2009), G.C.C (μέχρι 2009), Prometheas (από το 2009114), 

MEDCON και NEMESIS. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, από τα πιο πάνω στοιχεία διαφαίνεται ότι οι τέσσερις πιο σημαντικές 

εταιρείες στην υπό εξέταση αγορά είναι οι CYBARCO, IACOVOU και MEDCON οι οποίες έλαβαν 

μέρος και στους 50 διαγωνισμούς είτε μόνες τους είτε μέσω κοινοπραξιών, καθώς και οι ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ & NEMESIS ASPHALT, οι οποίες έλαβαν μέρος σε 48 διαγωνισμούς υπό διερεύνηση 

είτε από μόνες τους είτε μέσω κοινοπραξιών ως ακολούθως:  

CYBARCO: 36 + CYBARCO IACOVOU JV: 10 + CYBARCO PANAYIDES JV:4 = 50 

IACOVOU: 40+ CYBARCO IACOVOU JV: 10 = 50 

MEDCON: 27+ MEDCON NEMESIS JV:7+ MEDCON NEMESIS ASPHALT JV : 16= 50 

NEMESIS: 12+ NEMESIS ASPHALT: 13+ MEDCON NEMESIS JV: 7+ MEDCON NEMESIS 

ASPHALT JV: 16= 48 

Οι εταιρείες αυτές μαζί με τις εταιρείες που σχετίζονται μαζί τους κέρδισαν τους πλείστους από τους 

50 διαγωνισμούς όπως καταγράφεται πιο πάνω. Σύμφωνα με την Υπηρεσία από τα στοιχεία της 

έρευνας προκύπτει ότι από τους 50 διαγωνισμούς, δυνατόν να διαχωριστούν λόγω κοινοπραξιών και 

συνεργασιών σε τρείς Ομάδες. Η Ομάδα 1 κέρδισε 30115, η Ομάδα 2 κέρδισε 17 και η Ομάδα 3 κέρδισε 

μόνο 2. Επίσης, σύμφωνα με την Υπηρεσία από την έρευνα διαφαίνονται να υφίστανται σχέσεις 

 
114 Στην Prometheas Asphalt Ltd συμμετέχουν έμμεσα (μέτοχοι μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ή άμεσα (μέτοχοι) οι 
εταιρείες CYBARCO, G.C.C., CHAPO και PANAYIDES (η CYBARCO κατέχει 40%, η G.C.C. κατέχει το 20%, ενώ οι εταιρείες 
CHAPO διαμέσου της CHAPO FARMAKAS LTD και PANAYIDES διαμέσου των εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, 
Pharmakas Construction Ltd και Chapo Farmakas Asphalt Limited, με 40%. 
115 Σημειώνεται ότι ο Διαγωνισμός PS/C/634, για τον οποίο αρχικά έγινε εισήγηση από την Ε.Α. να κτακυρωθεί στην 
κοινοπραξία CYBARCO –IACOVOU, τελικά ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών. 
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συνεργασίας ή μετοχικοί δεσμοί μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, μεταξύ των ακόλουθων 

εταιρειών, μέσω των κοινοπραξιών τους και μέσω μετοχικών συμμετοχών σε εταιρείες τους:  

Ομάδα 1: IACOVOU, CYBARCO, CHAPO, G.C.C, PANAYIDES, ZEMCO 

Ομάδα 2: MEDCON, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ (CYFIELD), NEMESIS ASPHALT (CYFIELD) 

Ομάδα 3: FAP, LOIZOS IORDANOU 

Σημειώνεται ότι ο LOIZOS IORDANOU δήλωσε ότι συνεργάστηκε και με τις MEDCON, CYBARCO 

και PANAYIDES και η εταιρεία FAP με NEMESIS ASPHALT, PROMETHEAS ASPHALT και 

IACOVOU BROTHERS. Οι σχέσεις των εταιρειών θα αναλυθούν κατωτέρω στο κεφάλαιο 10.9. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Υπηρεσία από τα στοιχεία της προκαταρκτική έρευνας είναι εμφανές ότι 

οι προσφορές που υπέβαλλαν όλες οι εταιρείες ακολουθούσαν συνήθως την ίδια πορεία, δηλαδή είτε 

όλες προς τα πάνω είτε όλες προς τα κάτω σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία (Ίδε Γράφημα 1).  Αυτό 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στους ακόλουθους διαγωνισμούς: 

(i) στους διαγωνισμούς Αρ. 6 (PS/C/533 για Πάφο) και Αρ. 7 (PS/C/535 Αμμόχωστο) που 

προκηρύχτηκαν την ίδια μέρα (15.06.2007), τον πρώτο κέρδισε η CYBARCO με προσφορά 8,87% 

πιο ψηλή τιμή από την εκτιμώμενη, και με τις υπόλοιπες προσφορές να είναι κατά 10,74 μέχρι 14% 

πιο ψηλές. Το δεύτερο κέρδισε η IACOVOU/CYBARCO JV με προσφορά 14,11% πιο ψηλή από την 

εκτιμώμενη αξία, ενώ των υπολοίπων οι προσφορές ήταν κατά 14,88% μέχρι 17,84% πιο ψηλές – 

δηλαδή όλων οι προσφορές για έργο τον ίδιο καιρό κινήθηκαν αρκετά πιο πάνω για το δεύτερο 

διαγωνισμό, παρά το γεγονός ότι η Πάφος είναι πιο μακριά από τη βάση παραγωγής του ασφλατικού 

σκυροδέματος (Μοσφιλωτή και Λευκωσία).  

(ii) στο Διαγωνισμό Αρ 8 (PS/C/525 για Λευκωσία) που προκηρύχτηκε μια βδομάδα αργότερα 

(22.06.2007) τον οποίο κέρδισε η IACOVOU με τιμή κατά 18,31% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία, 

οι προσφορές των υπόλοιπων εταιρειών κυμάνθηκαν από 20,93% μέχρι 27,13% πιο ψηλά, τη στιγμή 

που το έργο αφορούσε την Λευκωσία. (Λευκωσία – το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος της IACOVOU είναι στη Μοσφιλωτή), ενώ η Αμμόχωστος (Διαγωνισμός αρ. 7) και η 

Πάφος (Διαγωνισμός 6) ευρίσκονται στα δύο άκρα της Κύπρου. Από τα στοιχεία της έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι δύο μήνες προηγουμένως (27.04.07) για το διαγωνισμό αρ. 3 που αφορούσε την 

Επαρχία Λευκωσίας και πάλι είχε κερδίσει η IACOVOU αλλά με τιμή 8,71% πιο ψηλή από την 

εκτιμώμενη, με τις υπόλοιπες προσφορές να κυμαίνονται 9,44% μέχρι 13,10% πιο ψηλά από την 

εκτίμηση του μηχανικού. 

(iii) To φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται και στους Διαγωνισμούς αρ. 23 (PS/C/597) και 24 (PS/C/598), 

όπου ενώ μέχρι εκείνη στη στιγμή οι προσφορές όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 
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ήταν αρκετά ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία, ξαφνικά όλες υπέβαλαν προσφορές κατά πολύ 

χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία, ήτοι μέχρι και 26-28% πιο χαμηλά. Σημειώνεται ότι στους δύο 

αυτούς διαγωνισμούς έλαβαν μέρος όλες οι μεγάλες εταιρείες: IACOVOU, CYBARCO, MEDCON, 

NEMESIS ASPHALT, CHAPO, PANAYIDES και ZEMCO χωρίς καμιά κοινοπραξία να λαμβάνει 

μέρος. Επίσης, αυτοί οι διαγωνισμοί ήταν από τους πολύ λίγους που έλαβαν μέρος οι PANAYIDES 

και CHAPO. Στον αμέσως προηγούμενο διαγωνισμό αρ. 22 (PS/C/594) οι προσφορές ήταν από 

8,38% μέχρι 12,93% πιο ψηλές από την εκτιμώμενη αξία και ξαφνικά στους διαγωνισμούς αρ. 23 

(PS/C/597) και 24(PS/C/598) όλες οι προσφορές ήταν κατά πολύ χαμηλότερες της εκτιμώμενης αξίας 

από -26,02% μέχρι -2,44% και -6,3% μέχρι -28,34% αντίστοιχα. Σε σχέση με τις διαπιστώσεις αυτές, 

είναι σημαντικό να σημειωθούν και να αξιολογηθούν τα όσα θα παρουσιαστούν στο κεφάλαιο 10.9.2 

(iv) Μέχρι το Διαγωνισμό αρ. 22 (PS/C/594 Επαρχία Λεμεσού) όλες οι προσφορές ήταν αρκετά 

ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ξαφνικά στο διαγωνισμό αρ.23 

(PS/C/597 Επαρχία Λάρνακας) όλες οι εταιρείες υπέβαλαν προσφορές οι οποίες ήταν αρκετά 

χαμηλότερες (ήτοι από 2,44% - 26,02% πιο κάτω από την εκτίμηση του μηχανικού) και το ίδιο στον 

αρ. 24 (PS/C/598 Επαρχία Αμμοχώστου) με προσφορές από 6,3% έως 28,34% πιο κάτω. Αντιθέτως, 

στον αρ. 25 (PS/C/625 Επαρχία Λευκωσίας) οι τιμές ανέβηκαν και πάλι και ήταν κοντά στην 

εκτιμώμενη αξία. Αυτό ίσχυε μέχρι τον αρ. 29 (Επαρχία Λευκωσίας) όπου και πάλι οι προσφορές 

ανέβηκαν (15,53%-22,15%). Στον αρ.30 (Λευκωσία) οι τιμές έπεσαν και πάλι από όλους (-5,37% 

μέχρι +1,95%) και στη συνέχεια ανεβοκατέβαιναν από -5,4% μέχρι +24,03%.  

(ν) Σε ότι αφορά τους Διαγωνισμούς αρ. 29 (PS/C/634) και αρ. 30 (PS/C/636), σημειώνεται ότι στον 

πρώτο ο οποίος προκηρύχθηκε στις 12.05.2010 και αφορούσε την Επαρχία Λευκωσίας αξίας 

€1.465.370 οι προσφορές κυμαίνονταν από 15,53% μέχρι 22,15% πιο ψηλά από την εκτίμηση του 

μηχανικού, ενώ στο δεύτερο ο οποίος προκηρύχθηκε στις 21.09.2010 και αφορούσε την Επαρχία 

Λευκωσίας αξίας €1.434.840 οι προσφορές κυμαίνονταν από -5,37% μέχρι +1,95%.   

(νi) Στο διαγωνισμό αρ.22 (PS/C/594 για Λεμεσό ημερομηνίας 13.03.2009) η MEDCON υπέβαλε 

προσφορά κατά 12,48% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία, ενώ στο διαγωνισμό αρ. 23 (PS/C/597 

για Λάρνακα ημ. 25.09.2009) και στο διαγωνισμό αρ. 24 (PS/C/598 για Αμμόχωστο ημ. 23.10.2009) 

οι προσφορές της ήταν κατά 13,99% και 18,54% πιο χαμηλές από την εκτιμώμενη αξία, αντίστοιχα. 

Για τους ίδιους διαγωνισμούς η CYBARCO υπέβαλε για τον αρ. 22 (ως κοινοπραξία με την IACOVOU) 

τιμή πιο ψηλή κατά 8,38% από την εκτιμώμενη αξία ενώ στους διαγωνισμούς αρ. 23 και 24 υπέβαλε 

προσφορές κατά -16,36% και -15,82% αντίστοιχα πιο χαμηλές. 

(νii) Το 2011 προκηρύχθηκαν τρεις διαγωνισμοί για Επαρχία Λευκωσίας (αρ. 32, 35 και 38) οι οποίοι 

ανατέθηκαν με προσφορές -2,88%, +13,08% και -2,29% αντίστοιχα, για τη δε Επαρχία Λεμεσού 

προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί (αρ.31 και 36) οι οποίοι ανατέθηκαν με +3,98% (οι υπόλοιπες 
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προσφορές ήταν από 5,31% μέχρι 14,05% πιο ψηλές) και +11,44% (οι υπόλοιπες ήταν από 13,38% 

μέχρι 21,76% πιο ψηλές). 

(νiii) Κατά το 2013, έτος έντονης οικονομικής κρίσης, (με γεγονότα που είναι ευρύτερα γνωστά), όλοι 

οι διαγωνισμοί κερδήθηκαν από κοινοπραξίες και όλοι με προσφορές κάτω της εκτιμώμενης αξίας, 

δηλαδή όλοι κινήθηκαν προς τα κάτω. 

(ix) Κατά το 2014 τους δύο πρώτους διαγωνισμούς κέρδισε η κοινοπραξία CYBARCO PANAYIDES 

JV με προσφορές χαμηλότερες της εκτιμώμενης αξίας και τον τρίτο η ZEMCO με προσφορά λίγο πιο 

ψηλή από την εκτιμώμενη αξία, δηλαδή όλοι πάλι κινήθηκαν ανοδικά στην τιμολόγηση τους. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Υπηρεσία,από την ανάλυση των δεδομένων, εντοπίζεται διαφορετική 

συμπεριφορά για διαγωνισμούς στην ίδια επαρχία ή παρόμοια συμπεριφορά για διαγωνισμούς σε 

διαφορετικές επαρχίες για διαγωνισμούς περίπου της ίδιας αξίας και κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

Ειδικότερα: 

(i) για την Επαρχία Λευκωσίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός στις 27.04.2007 (Αρ. 3) ύψους 

€1.403.503και στις 22.06.2007 προκηρύχθηκε διαγωνισμός (Αρ. 8) ύψους €1.438.343. Οι δύο 

διαγωνισμοί ανατέθηκαν στην IACOVOU, ο πρώτος με 8,71% πιο ψηλή προσφορά από την 

εκτιμώμενη αξία και ο δεύτερος με 18,31% πιο ψηλή.  

(ii) Σε προσφορά που προκηρύχθηκε στις 1.06.2007 (Αρ. 5) ύψους €1.823.214που αφορούσε την 

Επαρχία Λεμεσού, η MEDCON κέρδισε με 8,67% πιο ψηλή προσφορά. Επίσης, σε διαγωνισμό που 

αφορούσε την Επαρχία Πάφου (Αρ. 6) και ο οποίος προκηρύχθηκε στις 15.06.2007 ύψους 

€1.567.531, κέρδισε η CYBARCO με 8,87% πιο ψηλή παρόλο που η Πάφος είναι πιο μακριά από την 

Λεμεσό. Σημειώνεται ότι για την Λεμεσό (αρ. 5) η  CYBARCO είχε υποβάλει προσφορά κατά 11,38% 

πιο ψηλή, η δε IACOVOU υπέβαλε προσφορές και για τους δύο διαγωνισμού που ήταν κατά 10,29% 

και 10,74% πιο ψηλές από τις εκτιμώμενες αξίες. Το ίδιο και η ΝΕΜΕΣΙΣ η οποία υπέβαλε προσφορά 

κατά 10,3% και 10,85% πιο ψηλή από την εκτίμηση του έργου, καθώς και για την G.C.C η οποία 

υπέβαλε προσφορές κατά 12,42% για Λεμεσό και 12,54%, αντίστοιχα.  

(iii) Στο διαγωνισμό αρ. 32 (PS/C/672) που αφορούσε την Επαρχία Λευκωσίας ημερομηνίας 

11.04.2011 η εταιρεία IACOVOU υπέβαλε προσφορά πιο χαμηλή από την εκτιμώμενη αξία κατά 

0,29%, αλλά δεν κέρδισε, ενώ στον διαγωνισμό αρ.35 που αφορούσε την Επαρχία Λευκωσία και 

πάλι, ημερομηνίας 26.05.2011 υπέβαλε προσφορά κατά 13,08% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία 

και κέρδισε.  

(iν) Επίσης, τους δύο διαγωνισμούς αρ. 29 (PS/C/634) και 30 (PS/C/636) ημερομηνίας 12.05.10 και 

21.09.10 για την Επαρχία Λευκωσίας παρομοίου ύψους (€1.465.370 και €1.434.840) κέρδισε η 
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CYBARCO. Τον πρώτο ως κοινοπραξία CYBARCO / IACOVOU JV με απόκλιση +15,53% και το 

δεύτερο μόνη της με απόκλιση -5,37%. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). 

(ν) Στους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013, έτος έντονης οικονομικής 

κρίσης, εντοπίζεται ότι όλοι οι διαγωνισμοί ανατέθηκαν σε κοινοπραξίες στις οποίες συμμετείχαν οι 

σημαντικότερες εταιρείες του τομέα: CYBARCO, IACOVOU, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS 

ASPHALT, MEDCON και PANAYIDES, οι οποίες ως αναλύεται στο Παράρτημα 1 του Σημειώματος 

της Υπηρεσίας, από το σύνολο των 50 Διαγωνισμών κατείχαν μερίδιο 25.24%,  22.41%, 19.97%, 

15.73%, 8.42%, αντίστοιχα. «Παρέμειναν εκτός» οι CHAPO και  G.C.C, οι οποίες όμως είναι 

συνεταίροι με την PANAYIDES και CYBARCO μέσω της Prometheas Asphalt και της Prometheas 

United. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός PS/C/712 κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία 

CYBARCO-PANAYIDES JV. Η εταιρεία G.C.C υπέβαλε υψηλότερη προσφορά ενώ η εταιρεία 

CHAPO δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Επίσης, σε σχέση με τη μη συμμετοχή της εταιρείας G.C.C., σε ορισμένους διαγωνισμούς η Υπηρεσία 

ανεφέρε ότι από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας στα γραφεία της 

G.C.C. διαπιστώθηκε ότι για τους Διαγωνισμούς PS/C/714 έως PS/C/717 η G.C.C. ενώ {…}. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 και 27)  

Πέραν των πιο πάνω, ως επισημαίνεται από την Υπηρεσία από το ημερολόγιο {…} της εταιρείας 

CYBARCO το οποίο συλλέχθηκε στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι στις 12/4/2013 

και 23/4/2013, ήτοι 14 και 3 ημέρες πριν από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για 

το Διαγωνισμό PS/C/712 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της εταιρείας PROMETHEAS.  

Μάλιστα η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ (υπάρχει η ένδειξη {…}) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 

εταιρείας PANAYIDES, ως αναφέρεται στο υπό αναφορά ημερολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας), {…}. Η συνάντηση ημερομηνίας 12/4/2013 καταγράφεται και στο 

ημερολόγιο {…} της εταιρείας CHAPO, με ένδειξη {…}. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 του Σημειώματος της 

Υπηρεσίας). Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποίηθηκε στις {…} (Παράρτημα 4 του Σημειώματος της 

Υπηρεσίας).  

Στους διαγωνισμούς του 2014 άρχισαν και πάλι οι τιμές προσφορών να ανεβαίνουν (πάντοτε σε 

σχέση με την εκτιμώμενη αξία) σε αντίθεση με το 2013. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του Σημειώματος της 

Υπηρεσίας) 

(νi) Παρά το γεγονός ότι υφίσταντο δεκαέξι (16) εταιρείες και έξι (6) κοινοπραξίες σε κάθε διαγωνισμό 

υπέβαλλαν προσφορά μόνο μερικές από αυτές, συνήθως από τέσσερις (4) μέχρι έξι (6), με το 

μικρότερο αριθμό προσφορών σε διαγωνισμούς να είναι τρία (3) και το μέγιστο αριθμό οκτώ (8), που 

συνέβη μόνο δύο φορές στους αριθμούς διαγωνισμού αρ. 23 και 24, τους οποίους οι προσφορές ήταν 
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χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία κατά 26-28%, στους οποίους συνέβη κάτι ασύνηθες αφού 

έλαβαν μέρος και οι 8 σημαντικότερες εταιρείες (big guns), ρίχνοντας κατά πολύ τις τιμές.  

Η Υπηρεσία στο σημείωμα της σημειώνει επί τούτου τα όσα αναφέρονται από το Γενικό Ελέγκτη για 

το θέμα αυτό, ήτοι ότι από τον Ιούνιο του 2009 και μετά, σημειώθηκε σημαντική μείωση στις τιμές 

μέχρι και €40/τόνο. Δεδομένου ότι η μείωση της τιμής του ασφαλτικού σκυροδέματος που μπορεί να 

δικαιολογηθεί λόγω της διαφοροποίησης των τιμών, στα εργατικά και τα υλικά σύμφωνα με τον τύπο 

αναπροσαρμογής των τιμών που εφαρμόζεται στα έργα του Δημοσίου δεν ξεπερνά το 12,7%, 

εγείρεται το ερώτημα πού οφείλεται η μεγάλη μείωση των τιμών και κατά την άποψή της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας, τα στοιχεία δημιουργούν, εύλογες ενδείξεις ότι κατά την περίοδο πριν τον Ιούνιο του 2009 

δεν λειτουργούσε υγιής ανταγωνισμός. 

Επίσης, από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των προσφορών σημειώνεται ότι η Ομάδα 3 

κέρδισε μόνο 2 διαγωνισμούς (ένα η κάθε μια εταιρεία) όταν αποφάσισαν «να ρίξουν» κατά πολύ τις 

οικονομικές τους προσφορές (-28% μέχρι -26%) από την εκτιμώμενη αξία και διακρίνεται ότι στην 

αγορά «έπαιζαν συνήθως» μόνο οι δύο Ομάδες (Ομάδα 1 και Ομάδα 2). Σημειώνεται και η 

συνεργασία της LOIZOS IORDANOU και της FAP και με τις δύο Ομάδες. Σε σχέση με το σημείο αυτό, 

η Υπηρεσία επισημαίνει στο σημείωμα της ότι οι περισσότεροι διαγωνισμοί (όλοι πλήν των PS/C/533 

και PS/C/535) που προκηρύχθηκαν την ίδια ημέρα και στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν 

επισκέψεις στα εργοτάξια, και τα έργα διαμοιράστηκαν μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα: 

 οι διαγωνισμοί PS/C/522 και PS/C/523 που προκηρύχθηκαν 30/3/2007 και στις 18/4/2007 

και 19/4/2007, αντίστοιχα οι οποίοι αφορούσαν τη συντήρηση αυτοκινητοδρόμων, ανατέ-

θηκαν στις εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και CYBARCO-IACOVOU JV, αντίστοιχα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Διαγωνισμό αρ.1, (PS/C/522) η IACOVOU και CYBARCO υπέ-

βαλαν προσφορές κατά 10.46% και 11.18%, αντίστοιχα πιο ψηλές από την εκτίμηση, ενώ 

στο Διαγωνισμό αρ. 2 (PS/C/523) η προσφορά τους ήταν κατά 7.41% πιο ακριβή από την 

εκτίμηση. Από την άλλη, η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ στο Διαγωνισμό αρ. 1 υπέβαλε προ-

σφορά κατά 8.68% πιο υψηλή από την εκτίμηση, ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 2 υπέβαλε την 

πιο ακριβή προσφορά η οποία ήταν κατά 12.73% πιο υψηλή από την εκτίμηση. 

 οι διαγωνισμοί PS/C/524 και PS/C/569 που προκηρύχθηκαν και οι δύο στις 28/3/2008 και 

στις οι οποίοι αφορούσαν τη συντήρηση αυτοκινητοδρόμων, ο πρώτος για τον Α5 και ο 

δεύτερος για τον Α1 κα  ανατέθηκαν στις 8/4/2008 και 15/4/2008, αντίστοιχα στις εταιρείες 

CYBARCO και ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά το ύψος των υποβαλ-

λόμενων προσφορών αξίζει να σημειωθεί ότι η NEMESIS ASPHALTστο Διαγωνισμό αρ. 9 

(PS/C/524) υπέβαλε την ακριβότερη προσφορά (+18.59% πανω από την εκτίμηση), ενώ 

στο Διαγωνισμό αρ. 10 (PS/C/569) η προσφορά της ήταν κατά 7% ακριβότερη από την 
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εκτίμηση και τον κέρδισε. Η CYBARCO κέρδισε τον πρώτο με 9,6% ψηλότερη από την 

εκτίμήση ενώ στον δεύτερο η προσφορά της ήταν 8,62% ψηλότερη. 

 οι διαγωνισμοί PS/C/573 και PS/C/572 που προκηρύχθηκαν 18/4/2008 και στις 13/5/2008 

και 15/5/2008, αντίστοιχα ανατέθηκαν στις εταιρείες IACOVOU και MEDCON,  

 οι διαγωνισμοί PS/C/593 και PS/C/595 που προκηρύχθηκαν 30/1/2009 και στις 10/2/2009 

και 12/2/2009, αντίστοιχα ανατέθηκαν στις εταιρείες NEMESIS ASPHALTκαι MEDCON α-

ντίστοιχα. Σε σχέση με τους υπό αναφορά διαγωνισμούς θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι 

εταιρείες CHAPO, G.C.C, οι οποίες συμμετέχουν στην εταιρεία PROMETHEAS ASPHALT 

η οποία ανέβαλε μεγάλο μέρος του έργου του Διαγωνισμού αρ. 17, ως υπεργολαβία δεν 

υπέβαλαν προσφορά στον Διαγωνισμό αρ. 19 (PS/C/595)  ενώ η CYBARCO υπέβαλε προ-

σφορά η οποία ήταν κατά +9.85% ακριβότερη από την εκτιμώμενη αξία του έργου. Επίσης, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία MEDCON στον υπό αναφορά Διαγωνισμό αρ. 19 

(PS/C/595), υπέβαλε προσφορά κατά 4.03% πιο υψηλή από την εκτιμώμενη αξία του έρ-

γου, εν αντιθέση με το Διαγωνισμό αρ. 18 (PS/C/593 ) που είχε προκηρυχθεί την ίδια ημέρα 

και υπέβαλε προσφορά κατά 11.66% πιο υψηλή από την εκτιμώμενη αξία. 

 Στο Διαγωνισμό αρ. 32 (PS/C/672) οι προσφορές ήταν αρκετά πιο χαμηλές από το Διαγω-

νισμός αρ. 31 (PS/C/673), π.χ. η κοινοπραξία MEDCON–NEMESIS στο Διαγωνισμό αρ. 

32 υπέβαλε προσφορά -2.88% από την εκτίμηση, ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 31 +10.75% πιο 

ακριβή. Επίσης, η G.C.C. στο Διαγωνισμό αρ. 31 τον οποίο κέρδισε η CYBARCO και ακο-

λούθως δόθηκε, κατά 79.55%, ως υπεργολαβία στην PROMETHEAS, υπέβαλε προσφορά 

κατά 5.66% πιο υψηλή από την εκτίμηση του έργου, ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 32  υπέβαλε 

προσφορά κατά 3.15% ακριβότερη από την εκτίμηση του έργου. Στις δύο αυτές περιπτώ-

σεις η προσφορά της ήταν πιο υψηλή από αυτή που υπέβαλε η CYBARCO. Τέλος, παρα-

τηρείται ότι η εταιρεία IACOVOU στο Διαγωνισμό αρ. 31 τον οποίο κέρδισε η CYBARCO 

υπέβαλε προσφορά κατά 6.47% πιο υψηλή από την εκτίμηση του έργου, ενώ στο Διαγω-

νισμό αρ. 32 υπέβαλε προσφορά κατά -0.29% χαμηλότερη από την εκτίμηση του έργου. 

Συνεπώς, παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις στις προσφορές που υπέβαλαν οι ε-

ταιρείες στους δύο Διαγωνισμούς παρόλο που αυτοί είχαν προκηρυχθεί εντός του ίδιου 

μήνα και η λήξη της προθεσμίας υποβολής  και παρόλο που και οι δύο αφορούσαν την 

συντήρηση αυτοκινητοδρόμων. 

 Αρκετές διαφοροποιήσεις στις προσφορές που υπέβαλαν οι εταιρείες παρατηρούνται και 

στους δύο Διαγωνισμούς (αρ. 33 – PS/C/675 και αρ. 32- PS/C672) παρόλο που αυτοί είχαν 

προκηρυχθεί εντός του ίδιου μήνα και η λήξη της προθεσμίας υποβολής  και παρόλο που 

και οι δύο αφορούσαν την συντήρηση αυτοκινητοδρόμων.  Ειδικότερα, παρατηρείται, ότι οι 
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προσφορές των επιχειρήσεων αυξήθηκαν στο Διαγωνισμό αρ. 33 κατά πολύ σε σχέση με 

τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς (αρ. 31 και 32) οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί μόλις 

7 ημέρες προηγουμένως. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι η CYBARCO η οποία είχε κερδίσει 

το Διαγωνισμό αρ. 31 με προσφορά μόλις 0.79% πιο πάνω από την εκτίμηση, στο Διαγω-

νισμό αρ. 33 υπέβαλε την ακριβότερη προσφορά, με ποσοστό 17.98% πιο πάνω από την 

εκτιμώμενη αξία. Επίσης, η G.C.C. υπέβαλε τη δεύτερη ακριβότερη προσφορά (+15.89% 

πιο ψηλά από την εκτίμηση). Πολύ πιο ακριβή ήταν και η προσφορά που υπέβαλε η εταιρεία 

IACOVOU, αφού στο Διαγωνισμό αρ. 32 υπέβαλε προσφορά που ήταν πιο χαμηλή από 

την εκτιμώμενη αξία (-0,29%), ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 33 προσφορά που ήταν ακριβότερη 

κατά 13.71% από την εκτίμηση. Η δε G.C.C. στο Διαγωνισμό αρ. 32 υπέβαλε προσφορά 

κατά 3.15% ψηλότερη, ενώ στο Διαγωνισμό αρ. 33 υπέβαλε προσφορά κατά 15.89% ψη-

λότερη. 

 Συγκρίνοντας τα ποσά που είχαν λάβει οι εταιρείες στις  οποίες ανατέθηκαν τα έργα των 

Διαγωνισμών με αρ. 31, 32, 33 και 34 εντός του 2011, που σχετίζονταν με την συντήρηση 

των αυτοκινητοδρόμων της Δημοκρατίας διαπιστώνεται το εξής: 

- Η εταιρεία  CYBARCO ανέλαβε το έργο του διαγωνισμού αρ. 31 έναντι του ποσού των 

€3.689,800, 

- κοινοπραξία MEDCON-Nemesis ανέλαβε τα έργα των Διαγωνισμών αρ. 32 και 32 έναντι 

του συνολικού ποσού των €3.452,000, και  

- η κοινοπραξία PANAYIDES-CHAPO ανέλαβε το έργο του Διαγωνισμού με αρ. 34 έναντι 

του ποσού €2.963,000. 

Οπόταν, συνάγεται ότι το 2011 η συντήρηση των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων 

κατανεμήθηκε μεταξύ μιας εταιρείας και δύο κοινοπραξιών. Όπως αναφέρθηκε η 

προθεσμία υποβολής προσφορών των Διαγωνισμών αρ. 31 και 32 ήταν η 13/5/2011 και 

των Διαγωνισμών αρ. 33 και 34 ήταν η 27/5/2011. 

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι οι εταιρείες διαμόρφωσαν διάφορες κοινοπραξίες οι οποίες, σύμφωνα 

με την Υπηρεσία τους έδιναν το βήμα για τις συζητήσεις και συνεννοήσεις, ως διαφαίνεται σαφώς από 

τα έγγραφα που ανευρέθηκαν κατά την αιφνίδια έρευνα.  

11.5.2. Στοιχεία αναφορικά με τη Δράση των «Τριών Ομάδων» 

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία στο σημείωμα της καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι 

επιχειρήσεις που απαρτίζουν τις τρεις Ομάδες, οι συνεργασίες τους, ο τρόπο δράσης , που σύμφωνα 

με την ίδια δεικνύειτηνη εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους στον τομέα της παραγωγής, διάθεσης 
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και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, που έχει αντίκτυπο στη διεξαγωγή των δημόσιων 

διαγωνισμών. Μέρος των στοιχείων που παρατέθηκαν από την Υπηρεσία αφορούν στοιχεία και στις 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, έχουν ως εξής:  

(Α) Ομάδα 1:  

 Η Υπηρεσία στην προκαταρκτική της έρευνα, αναφέρει ότι οι εταιρείες CHAPO, CYBARCO και 

G.C.C. είναι (μαζί την PANAYIDES) μέτοχοι της εταιρείας Prometheas Asphalt, η οποία ασχολείται 

με την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος και της εταιρείας Prometheas United η οποία 

δραστηριοποιήθηκε την περίοδο 2009 έως 2012 με την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν οι εξής κοινοπραξίες: η CHAPO δημιούργησε κοινοπραξία με την 

PANAYIDES, η CYBARCO με την PANAYIDES και η IACOVOU με την CYBARCO και την 

PANAYIDES. Όλες οι κοινοπραξίες ενώ είχαν αρχικά συσταθεί ώστε να εκτελεστεί ένα συγκεκριμένο 

έργο, εντούτοις συνέχισαν να υφίστανται και μετά την ολοκλήρωση των έργων, υποβάλλοντας 

προσφορές και αναλαμβάνοντας έργα σε μεταγενέστερους διαγωνισμούς. Για δε την IACOVOU, ενώ 

δεν έχει μετοχικούς δεσμούς με την ZEMCO, υφίστανται {…} δεσμοί μεταξύ {…} της εταιρείας ZEMCO 

και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας IACOVOU καθώς και των Διοικητικών 

Συμβουλιών {…}. {…} Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας 

έρευνας στα γραφεία της εταιρείας IACOVOU, διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

IACOVOU στις 5/5/2011 αποφάσισε {…}. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Επίσης, 

οι δύο εταιρείες στις 21/1/2008 δημιούγησαν την κοινοπραξία IACOVOU- ZEMCO JV, η οποία 

σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη συστάθηκε για 

σκοπούς εκτέλεσης του έργου που σχετίζεται με την εγκατάσταση αγωγών αποχετευσης Λιμάτων 

στην Λάρνακα. Η εν λόγω κοινοπραξία δεν συμμετείχε στους υπό εξέταση διαγωνισμούς, κατά την 

υπό αναφορά περίοδο. 

Όσον αφορά τη δημιουργία της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd σημειώνεται ότι από τα στοιχεία της 

προκατακρτικής έρευνας και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών, η εν λόγω εταιρεία 

έχει ημερομηνία εγγραφής 16/7/2008, ενώ ως έχει αναφερθεί ανωτέρω οι μέτοχοι της είναι οι εταιρείες 

Chapo Farmakas Asphalt Ltd, CYBARCO και G.C.C.. Η εταιρεία Chapo Farmakas Asphalt Ltd ανήκει 

στην CHAPO και στη Farmakas Kedris Asphalt Ltd. Η τελευταία έχει μετονομαστεί σε Pharmakas 

Construction Ltd, η οποία ανήκει στην εταιρεία Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ, μέλος του 

ομίλου εταιρειών της PANAYIDES116. Οι τέσσερις προαναφερόμενες εταιρείες είναι ταυτόχρονα 

ανταγωνιστές στην προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος.  

Η CYBARCO σε γενικές γραμμές, δήλωσε ότι οι λόγοι συνεργασίας της CYBARCO στην Prometheas 

Asphalt Ltd περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της εποχικότητας, την κατανομή και μείωση του 

 
116 http://www.pharmakas.eu/el/about-gr, http://www.pharmakas.eu/el/-group-apc-profile-gr  



200 

επιχειρηματικού ρίσκου, των χρηματοδοτικών εξόδων, τόσο για το κεφάλαιο όσο και στη λειτουργία. 

Περαιτέρω, η συνεργασία αυτή έγινε για σκοπούς περαιτέρω ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογίας 

στον τομέα των ασφαλτικών.  

Επίσης, η εταιρεία CHAPO σε σχέση με τις συνεργασίες της με τις CYBARCO, G.C.C και Farmakas 

Construction Ltd, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ανέφερε ότι η συνεργασία με τις εν λόγω 

εταιρείες στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος 

πραγματοποιείται λόγω κόστους και ότι οι τρεις προαναφερόμενες εταιρείες είναι συνέταιροι με την 

CHAPO στην Prometheas Asphalt Ltd. Επίσης, η εταιρεία CHAPO αναφέρθηκε και στη συνεργασία 

της με την εταιρεία PANAYIDES υπό μορφή κοινοπραξίας για σκοπούς ανάληψης έργων του 

Δημοσίου, σημειώνοντας ως λόγους δημιουργίας της εν λόγω κοινοπραξίας, {…}, τον καλύτερο 

έλεγχο εξόδων καθώς επίσης και {…}. Επισημαίνεται σχετικά ότι η εταιρεία CHAPO υπέβαλε μονάχα 

τέσσερις (4) προσφορές από μόνη της στους υπό εξέταση Δημόσιους Διαγωνισμούς, χωρίς να 

κερδίσει καμιά, ενώ η εταιρεία PANAYIDES υπέβαλε μόνη της δέκα (10) προσφορές και κέρδισε μια. 

Όταν όμως υπέβαλαν προσφορά ως κοινοπραξία κέρδισαν. Συγκεκριμένα υπέβαλαν προσφορές ως 

κοινοπραξία σε επτά (7) Διαγωνισμούς, από τους οποίους κέρδισαν τους τρείς (3).  

Η Υπηρεσία περαιτέρω αναφέρθηκε και σε έγγραφο που παραλήφθηκε στα γραφεί της Επιτροπής 

στις 9/7/2015 το οποίο εσωκλείετο σε σχετικό φάκελο, χωρίς όνομα αποστολέα και το οποίο φέρει 

ημερομηνία 22/10/2009, ήτοι μια ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

για τον Διαγωνισμό PS/C/597 αναφορικά με την περιοδική συντήρηση δρόμων της επαρχίας 

Λάρνακας, καθώς του Διαγωνισμού Κ.Σ. 29/2009 που είχε προκηρύξει το Κοινοτικό Συμβούλιο 

Λιβαδιών της Επαρχίας Λάρνακας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 του Σημειώματος της Υπηρεσίας και 

επισυνημμένη προκήρυξη του διαγωνισμού ΚΣ 29/2009). Στο εν λόγω έγγραφο καταγράφονται 

τα ακόλουθα: 

« 1. Η προσφορά για την Περιοδική Λκας θα διεκδικηθεί από Την Α. Παναγίδης και η προσφορά για 

τα Λειβάδια από την CYBARCO. 

2.  Σε περίπτωση επιτυχίας τα έργα θα εκτελεστούν κοινοπρακτικά. 

3. Από την τιμή του Προμηθέα θα αφαιρεθεί το 5%. 

4. Η τιμή του κρασιερ ραν θα χρεωθεί προς 2 Ευρώ τον τόνο + Μεταφορά 

5. Να αφαιρεθεί από τα Σκύρα παραγωγής πρέμιξ 2 Ευρώ τον Τόνο 

6. Να αφαιρεθεί από τα την μεταφορά πρέμιξ 0.5 Ευρώ τον Τόνο 

7. Από την προσφορά για τα Λειβάδια μόνο, να αφαιρεθεί 2 Εωρώ τον τόνο για την χρήση Milling 

Material 
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8. Και οι Δύο πιο πάνω προσφορές να υποβληθούν κόστος- Zero O/H, Risk and Profit.” 

Από τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι η προσφορά που είχε υποβάλει η εταιρεία PANAYIDES 

στον Διαγωνισμό PS/C/597 (αρ. 23) ήταν χαμηλότερη από την προσφορά που είχε υποβάλει η 

εταιρεία CYBARCO, ήτοι η πρώτη είχε υποβάλει προσφορά ύψους €1.045,000 και η δεύτερη 

προσφορά ύψους €1.057,000. Επίσης, από τα στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία CYBARCO 

προκύπτει ότι η εταιρεία είχε πέτυχει την κατακύρωση του Διαγωνισμού Κ.Σ. 29/2009 για το ποσό 

των €{…}.  

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία στο σημείωμα της καταγράφει ότι από το ημερολόγιο {…}, της εταιρείας 

CHAPO προκύπτει ότι στις 7/10/2009, ήτοι την ημέρα που πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο 

Εργοτάξιο αναφορικά με τον Διαγωνισμό PS/C/597 (αρ. 23), έλαβε χώρα συνάντηση του Δ.Σ της 

εταιρείας PROMETHEAS, {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Επιπλέον, στο 

ημερολόγιο {…} της εταιρείας CYBARCO προκύπτει ότι στις 23/10/2009 {…}, την ημέρα δηλαδή που 

έληγε η υποβολή προσφορών για τον υπό αναφορά Διαγωνισμό, πραγματοποιήθηκε και πάλι 

συνάντηση των εταιρειών που είναι μέτοχοι στην εταιρεία PROMETHEAS. Στο συγκεκριμένο σημείο 

του ημερολογίου {…} της εταιρείας CYBARCO καταγράφεται η φράση {…}. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στα δύο ημερολόγια δεν διευκρίζεται 

εάν η αναφορά {…}, αφορούσε την {…} ή την {…}. 

Η Υπηρεσία θεωρεί επίσης σημαντικό ότι το γεγονός των κοινών συναντήσεων μεταξύ των εταιρειών 

που είναι μέτοχοι στην εταιρεία PROMETHEAS ASPHALT ή την PROMETHEAS UNITED την ημέρα 

της επίσκεψης του εργοταξίου καθώς και την ημέρα του διαγωνισμού αρ. 23 PS/C/597, και 

λαμβάνοντας υπόψη το εγγράφο που παραδόθηκε στα γραφεία της Επιτροπής (Παράρτημα 7 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας), σε συνδυασμό με την ξαφνική και συντονισμένη αντίδραση των 

εταιρειών σε αντίθεση με την προηγούμενη πρακτική τους στους προηγούμενους 22 διαγωνισμούς 

(Βλέπε Γράφημα 1 του Σημειώματος της Υπηρεσίας), να υποβάλουν για τον εν λόγω διαγωνισμό 

(PS/C/597) κατά πολύ πιο χαμηλές οικονομικές προσφορές από την εκτίμηση του μηχανικού 

(συγκεκριμένα της CYBARCO ήταν κατά 16,36% χαμηλότερη, της CHAPO κατά 12,12% χαμηλότερη, 

της PANAYIDES κατά 17,31% χαμηλότερη, της IACOVOU κατά 2,44% χαμηλότερη, της MEDCON 

κατά 13,99% χαμηλότερη, της NEMESIS ASPHALT κατά 20,09% χαμηλότερη και της LOIZOS 

IORDANOU κατά 10,98% χαμηλότερη), δεικνύει ότι οι εταιρείες συντονίστηκαν ως προς τη 

συμπεριφορά που θα διατηρήσουν στον εν λόγω Διαγωνισμό. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η 

συντονισμένη αυτή συμπεριφορά των εταιρείων δείχνει την πρόθεση τους να νοθεύσουν την όλη 

διαδικασία του Διαγωνισμού.  

Σύμφωνα με την Υπηρεσία αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις 23/10/2009, ημέρα κατά την οποία 

σύμφωνα με το ημερολόγιο {…} της εταιρείας CYBARCO πραγματοποίηθηκε συνάντηση της εταιρείας 

PROMETHEAS {…} με θέμα {…}, προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός, ο Διαγωνισμός PS/C 598, όπου 
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οι εταιρείες διατήρησαν την ίδια στάση, ήτοι την υπόβολή πολύ πιο χαμηλών προσφορών από την 

εκτίμηση του μηχανικού. Αυτό όμως ακολούθως διαφοροποιήθηκε αφού από το 2010 οι οικονομικές 

προσφορές άρχισαν και πάλι να ανεβαίνουν πάνω από την εκτίμηση του μηχανικού, με τις εταιρείες 

FAP και LOIZOS IORDANOU οι οποίες είχαν κερδίσει από ένα από τους υπό αναφορά Διαγωνισμούς, 

να επαναφέρουν τις οικονομικές τους προσφορές στις προηγούμενες υψηλές τιμές. Τα ανωτέρω 

γεγονότα, σύμφωνα με την Υπηρεσία δεικνύουν ότι CHAPO, G.C.C., CYBARCO, PANAYIDES 

συντονίστηκαν ως προς τη συμπεριφορά που θα διατηρούσαν στους εν λόγω Διαγωνισμούς, ενώ 

ακολούθως οι εταιρείες FAP και LOIZOS IORDANOU συντόνισαν και εναρμόνισαν την συμπεριφορά 

τους με τις εταιρείες αυτές (ίδε  Γράφημα 1 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Επισημαίνεται ότι η 

Υπηρεσία θεωρεί ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές και ενέργειες δεικνύουν την συντονισμένη δράση 

και συμπεριφορά των εταιρειών που δεν είχε άλλη πρόθεση από το να νοθεύει την ανταγωνιστική 

διαδικασία των Δημόσιων Διαγωνισμών. 

Σε σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd, η Υπηρεσία επισημαίνει ότι στα 

γραφεία της PANAYIDES κατά την αιφνίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανευρέθηκε επιστολή 

ημερομηνίας 19/12/2011 της CHAPO εκ μέρους της κοινοπραξίας CHAPO - PANAYIDES J.V. προς 

την Prometheas Asphalt Ltd, με θέμα {…} με την οποία αιτούνταν όπως {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας) Η απάντηση της Prometheas Asphalt Ltd η οποία δόθηκε χειρόγραφα 

πάνω στην εν λόγω επιστολή ήταν η εξής: {…}. Η επιστολή με την εν λόγω χειρόγραφη απάντηση 

φαίνεται να στάλθηκε με τηλεομοιότυπο στην CHAPO την ίδια μέρα στις 19/12/2011.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

10 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Ο εν λόγω διαγωνισμός (PS/C/674) αφορούσε την περιοδική 

συντήρηση αυτοκινητοδρόμων στην επαρχία της Λάρνακας, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 

28/4/2011. Το έργο είχε ανατεθεί στην κοινοπραξία CHAPO - PANAYIDES J.V. για το ποσό 

προσφοράς τα €2.963.000, ενώ οι CYBARCO και G.C.C συμμετείχαν στο διαγωνισμό με προσφορά 

ύψους €3.068.000 και €3.127.000, αντίστοιχα. Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι οι μέτοχοι της 

εταιρείας αντάλλαξαν μεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες οι οποίες σχετίζονταν 

αφενός με την πρόθεση τους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον υπό αναφορά διαγωνισμού και 

αφετέρου {…}.  

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία αναφέρει ότι κατά τη διεξαγωγή αιφνίδιας έρευνας στα γραφεία της 

εταιρείας PANAYIDES ανευρέθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 6/9/2013, από την Prometheas 

Asphalt Ltd προς μεταξύ άλλων και των CYBARCO, G.C.C, CHAPO και PANAYIDES, με θέμα {…} 

στο οποίο αναγράφεται ότι {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11) Παρόλο που ο εν λόγω διαγωνισμός δεν 

συμπεριλαμβάνεται στους Διαγωνισμούς που σχετίζονται με την συντήρηση αυτοκινητοδρόμων, 

δρόμων και κυκλικών κόμβων, εντούτοις δεικνύουν πως οι μέτοχοι της εταιρείας αντάλλασσαν μεταξύ 

τους ευαίσθητες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονταν αφενός {…}. 
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Επίσης, η Υπηρεσία αναφέρει ότι κατά τη διεξαγωγή αιφνίδιας έρευνας στα γραφεία της ανευρέθηκε 

επιστολή ημερομηνίας 10/6/2010 από την Prometheas Asphalt Ltd προς τους CHAPO, G.C.C, 

CYBARCO, PANAYIDES και Pharmakas Kedris Asphalt με θέμα {…}. Στην εν λόγω επιστολή 

σημειώνονται σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο, {…} που ήταν σε θέση να δώσει η Prometheas 

Asphalt Ltd στις τέσσερις εταιρείες. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Από τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας και ειδικότερα από το ημερολόγιο {…} 

της εταιρείας PANAYIDES διαπιστώνεται ότι μετά από την προκηρυξη του Διαγωνισμού (12/5/2010) 

και αφού όλες οι εταιρείες παρέλαβαν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, στις 31/5/2010 - λίγες ημέρες 

δηλαδή πριν από την αποστολή της υπό αναφορά επιστολής- πραγματοποιήθηκε συνάντηση της 

εταιρείας PROMETHEAS (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Η ημερομηνία λήξης 

προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμός PS/C/634 ήταν η 11/6/2010. 

Από το εν λόγω έγγραφο (Παράρτημα 12 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) και το ημερολόγιο {…} 

της εταιρείας PANAYIDES προκύπτει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας πραγματοποίησαν συνάντηση υπό 

την ομπρέλα της εταιρείας PROMETHEAS, ενώ ακολούθως αντάλλαξαν μεταξύ τους πληροφορίες οι 

οποίες σχετίζονταν αφενός με την πρόθεση τους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον υπό αναφορά 

διαγωνισμού και αφετέρου {…} (από την PROMETHEAS ASPHALT. Στον εν λόγω διαγωνισμό 

συμμετείχε η κοινοπραξία CYBARCO - IACOVOU J.V. με προσφορά ύψους €1.693.000 (προσφορά 

ήταν κατά 15.53% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία του έργου), ενώ η εταιρεία PANAYIDES 

συμμετείχε στο Διαγωνισμό με προσφορά ύψους €1.723.000. Η προσφορά της εταιρείας 

PANAYIDES ήταν κατά 17.58% ακριβότερη από την εκτίμηση του διαγωνισμού. Οι δε εταιρείες G.C.C 

και CHAPO ενώ αρχικά έδειξαν ενδιαφέρον λαμβάνοντας σχετικά έγγραφα, εντούτοις δεν υπέβαλαν 

προσφορά. Η συμπεριφορά των εν λόγω εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα την εξάλειψη ενός βαθμού 

αβεβαιότητας ως προς τη ανταγωνιστική διαδικασία που θα λάμβανε χώρα. Σε σχέση με τη 

διαπίστωση αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπό αναφορά Διαγωνισμό εμπίπτει στη δεύτερη υπό 

περίοδο της οικονομετρικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε η οποία χαρακτηρίζεται λιγότερο 

ανταγωνιστική από την τρίτη υποπερίοδο . Θα πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι ο εν λόγω Διαγωνισμός 

εν τέλει με απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίες 19/7/2010 ακυρώθηκε και 

αποφασίστηκε η επαναπροκύρηξη του. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η εναρμόνιση της συμπεριφοράς των εταιρειών και νόθευση των εν λόγω 

Διαγωνισμών, προκύπτει και από επιστολή η οποία ανευρέθηκε στο πλαίσιο αιφνίδιας έρευνας στα 

γραφεία της εταιρείας CYBARCO. Η επιστολή είχε σταλεί από την εταιρεία PROMETHEAS 

ημερομηνίας 8/4/2009 με θέμα {…}. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι {…}. Για τον εν λόγω 

Διαγωνισμό είχαν ενδιαφερθεί λαμβάνοντας σχετικά έγγραφα και οι εταιρείες G.C.C. και CHAPO οι 

οποίες όμως τελικά δεν υπέβαλαν προσφορές. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Ο Διαγωνισμός ανατέθηκε στην κοινοπραξία IACOVOU –CYBARCO για το πόσο των €2.933.000 η 
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οποία ήταν κατά 8.38% ψηλότερη από την εκτίμηση του έργου. Η συμμετοχή της είχε αποφασιστεί 

από την CYBARCO στις 6/4/2009. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία οι εταιρείες CYBARCO, G.C.C., CHAPO και PANAYIDES, παρόλο που 

αποτελούν ανταγωνίστριες εταιρείες στην προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, 

πραγματοποιούν διάφορες συναντήσεις και βρίσκονται σε επικοινωνία διαμέσου αλληλογραφίας για 

θέματα που αφορούν τιμές πρώτων υλών και σχετικές τιμολογήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται 

λόγω της συμμετοχής τους άμεσης ή/και έμμεσης με την εταιρεία Prometheas Asphalt Ltd. 

Επιπρόσθετα σε σχέση με την Prometheas Asphalt Ltd η Υπηρεσία σημειώνει ότι στην αιφνίδια 

έρευνα ανευρέθηκε αριθμός εγγράφων επικοινωνίας μεταξύ εμπλεκομένων μερών της παρούσας 

αυτεπάγγελτης έρευνας, τα οποία αφορούν είτε επικείμενες σχετικές συναντήσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, είτε συναντήσεις που ήδη έγιναν με κοινοποίηση σε όλα τα μέλη 

του πρακτικού με τα θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί. Για παράδειγμα στα γραφεία της PANAYIDES 

κατά την αιφνίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανευρέθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 

10/11/2010, με κοινοποίηση των θεμάτων που συζητήθηκαν σε σχετική συνάντηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της PROMETHEAS στις 9/11/2010. Το {…} για το οποίο κατέγραψαν τα ακόλουθα: {…}. 

Επίσης, το {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν πιο πάνω, η Υπηρεσία συνάγει επίσης ότι οι μέτοχοι της εταιρείας 

PROMETHEAS και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών, τύγχαναν της ίδιας μεταχείρισης με μερικές 

φορές να απολαμβάνουν {…}. Αυτό όμως κατά πάσα πιθανότητα δεν ίσχυε για τις τρίτες εταιρείες. 

Επίσης, από τα πρακτικά των συναντήσεων της PROMETHEAS και της αλληλογραφίας που 

ανταλλασσόταν μεταξύ τους προκύπτει σύμφωνα με την Υπηρεσία ότι οι μέτοχοι συζητούσαν για τους 

Δημόσιους Διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν.  

Το γεγονός ότι οι μέτοχοι της εταιρείας PROMETHEAS και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών, 

αντάλλασσαν ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες που σχετίζονται με έργα που αναλάμβαναν, 

οικονομικά στοιχεία (στοιχεία κόστους και κέρδους), επιβεβαιώνεται σύμφωνα με την Υπηρεσία και 

από έγγραφο το οποίο ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας PANΑYIDES, στο πλαίσιο της αιφνίδιας 

έρευνας που είχε διεξαχθεί από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα, είχε ανευρέθηκε έγγραφο που φέρει 

ημερομηνία 7/11/2011 με την ένδειξη {…} και τον τίτλο {…}, και το οποίο αποστάληκε από {…} της 

G.C.C.) προς {…} της G.C.C. Στο εν λόγω έγγραφο καταγράφονται {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας). Συναφώς, η Υπηρεσία θεωρεί ότι υφίστατο ανταλλαγή ευαίσθητων 

πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων σε σχέση με αριθμό Διαγωνισμών στους οποίους 

συμμετείχαν και τα οικονομικά στοιχεία καθότι το εν λόγω έγγραφο που είχε συνταχθεί από την 

G.C.C.ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας PANAYIDES.  



205 

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπό αναφορά εταιρειών, προκύπτει σύμφωνα με την 

Υπηρεσία και από αλληλογραφία που είχε συλλεχθεί στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας στα γραφεία 

της εταιρείας CHAPO. Συγκεκριμένα, {…} σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερομηνίας 6/10/2011 προς 

όλες τις εταιρείες καθώς και στο Γενικό Διευθυντή της PROMETHEAS μεταξύ άλλων, {…}. Ο Γενικός 

Διευθυντής της PROMETHEAS σε ηλεκτρονικό του μήνυμα την ίδια ημέρα του απαντάει ότι {…} 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η CHAPO 

ενδιαφέρθηκε για διαγωνισμό που αφορούσε το έργο της Λεμεσού (Διαγωνισμός PS/C/673) 

υποβάλλοντας προσφορά με την εταιρεία PANAYIDES. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων της 

Ομάδας 1 επιχειρήσεων, δεν περιοριζόταν μόνο στην τιμή της ασφάλτου αλλά και σε άλλες 

υπηρεσίες, {…} οι οποίες αποτελούν μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται προς το Κράτος για 

σκοπούς της συντήρησης δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και κυκλικών κόμβων.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο σημείωμα της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της 

αιφνίδιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της εταιρείας G.C.C., εντοπίστηκε και 

συλλέχθηκε αντίγραφο της προσφοράς που είχε δοθεί από την εταιρεία {…} στην εταιρεία A. 

PANAYIDES (από την ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής του τηλεομοιότυπου, διαφαίνεται ότι είχε 

σταλεί στην εταιρεία στις 18/06/2014) αναφορικά με τις υπηρεσίες {…} Το εν λόγω έγγραφο φαίνεται 

να στάληκε από την εταιρεία {…} στην εταιρεία G.C.C. στις 1/7/2014, ήτοι πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προφορών (ήτοι 11/7/2014). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 του Σημειώματος της 

Υπηρεσίας) Σε σχέση με τα ανωτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ημερολόγιο {…} 

της εταιρείας G.C.C. αντίγραφο του οποίου συλλέχθηκε στο πλαίσιο των αιφνίδιων ερευνών, στις 

9/7/2014, δηλαδή μετά από τη λήψη του σχετικού τηλεομοιότυπο από την G.C.C. και πριν από τη 

ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού PS/C/729, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση της εταιρείας Prometheas. (Παράρτημα 19 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Η 

ημερομηνία της συνάντησης επιβεβαιώνεται και από το ημερολόγιο {…} της εταιρείας CYBARCO. 

(Παράρτημα 20 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει 

ότι η εταιρεία G.C.C στις 25/6/2014 και στις 26/6/2014 είχε λάβει προσφορές από τις εταιρείες {…} και 

{…}, αντίστοιχα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Ο εν λόγω διαγωνισμός 

κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία CYBARCO-A.PANAYIDES με προσφορά -2.47% πιο χαμηλή από 

την εκτίμηση του μηχανικού. Η προσφορά της G.C.C. ήταν 0.08% πιο ακριβή από την εκτίμηση του 

μηχανικού. Θα πρέπει να {…} που είχε λάβει η εταιρεία G.C.C από την εταιρεία {…} ήταν {…} που 

είχε δώσει η {…} στην εταιρεία A.PANAYIDES. Επίσης, η Υπηρεσία επισημαίνει ότι το περιθώριο 
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κέρδους της G.C.C. {…} που έλαβε από την {…} και {…}117, ενώ από την προσφορά της {…} που 

ήταν {…}118. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22 του Σημειώματος της Υπηρεσίας)  

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, και ειδικότερα την παραλαβή από την G.C.C, {…} που είχε δοθεί στην 

PANAYIDES για {…}, την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ των μετόχων της PROMETHEAS 

δύο ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής προσφορών, σε συνδιασμό με την {…} που δόθηκε 

από την G.C.C στην οικονομική της προσφορά για το Διαγωνισμό PS/C/729, η Υπηρεσία θεωρεί ότι 

είναι πιθανόν η εταιρεία G.C.C για τον εν λόγω Διαγωνισμό να προέβη σε προσφορά κάλυψη.Το 

ενδεχόμενο αυτό ενδυναμώνεται και από τα στοιχεία που ακολουθούν που σχετίζονται με τον 

Διαγωνισμό PS/C/730- αρ. 50. 

Επίσης, στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας G.C.C., 

εντοπίστηκε αντίγραφο της προσφοράς που είχε δοθεί από την εταιρεία {…} στην εταιρεία CYBARCO 

αναφορικά {…} σε σχέση με το Έργο της Περιοδικής Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων και Δρόμων της 

Επαρχίας Πάφου (PS/C/730- αρ. 50). Από την ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής του 

τηλεομοιότυπου, συνάγεται ότι η προσφορά είχε σταλεί στην εταιρεία στις 16/07/2014. Το εν λόγω 

έγγραφο φαίνεται, ακολούθως, να στάληκε από την εταιρεία {…} στην εταιρεία G.C.C. στις 18/7/2014, 

ήτοι πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προφορών (ήτοι 25/7/2014). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23 

του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εταιρεία 

G.C.C. στις 22/7/2014 είχε λάβει προσφορές από τις εταιρείες {…} και {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας). Ο εν λόγω διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία ZEMCO με 

προσφορά κατά 0,74% ψηλότερη της εκτιμημένης αξίας του έργου. Η προσφορά της G.C.C. ήταν 

κατά 3,72% πιο ακριβή από την εκτίμηση του έργου, ενώ της CYBARCO ήταν κατά 3,16% πιο ακριβή. 

Επίσης, το {…} της G.C.C. μεταξύ της {…} που έλαβε από την {…} και της τιμής {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

25 του Σημειώματος της Υπηρεσίας, ίδε φύλλο 3 από 6), ενώ η ποσοστιαία διαφορά {…} που είχε 

δοθεί στην CYBARCO από την {…} ήταν {…}.119  

Σε σχέση με τα ανωτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ημερολόγιο {…} της εταιρείας 

G.C.C. αντίγραφο του οποίου συλλέχθηκε στο πλαίσιο των αιφνίδιων ερευνών, στις 9/7/2014 ({…}), 

δηλαδή πριν από τη λήψη του εν λόγω τηλεομοιότυπου από την G.C.C. και πριν τη ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού PS/C/730, πραγματοποίηθηκε συνάντηση της εταιρείας 

PROMETHEAS. (Παράρτημα 21 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Η ημερομηνία της συνάντησης 

επιβεβαιώνεται και από το το ημερολόγιο {…} της εταιρείας CYBARCO (Παράρτημα 22).  

 
117 {…} 
118 {…} 
119 {…} 
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Υψηλά περιθώρια κέρδους διαπιστώθηκαν και σε σχέση με την προσφορά που υπέβαλε η εταιρεία 

G.C.C. αναφορικά με τις υπηρεσίες Οδικής σήμανσης για τον Διαγωνισμό PS/C/728. Συγκεκριμένα, 

για το Διαγωνισμό PS/C/728 που αφορούσε την περιοδική συντήρηση αυτοκινητοδρόμων της 

Επαρχίας Λευκωσίας, το {…} της G.C.C. μεταξύ της {…}. Η συνολική οικονομική προσφορά της 

G.C.C. ήταν +4.66% πάνω από την εκτιμώμενη αξία. Ο εν λόγω Διαγωνισμός είχε κατακυρωθεί στην 

κοινοπραξία CYBARCO-PANAYIDES με προσφορά πιο χαμηλή από την εκτιμώμενη αξία (ήτοι -

0.62%).  

Όταν συγκριθεί η συμπεριφορά της εταιρείας G.C.C. αναφορικά με τους Διαγωνισμούς PS/C/729, 

PS/C/730 και PS/C/728 σε σχέση με τον Διαγωνισμό PS/C/713 που είχε προκηρυχθεί εντός του 2013, 

διαπιστώθηκε ότι το περιθώριο κέρδους μεταξύ της χονδρικής τιμής για τις υπηρεσίες οδικής σήμανση 

σε σχέση με την οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στο Τ.Δ.Ε είναι πολύ χαμηλότερο το οποίο 

όμως συνάδει με την τάση των προσφορών όλων των εταιρειών οι οποίες ήταν είτε χαμηλότερες από 

την εκτίμηση του έργου είτε πολύ κοντά {…}120. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Η συνολική προσφορά που είχε υποβάλει η εταιρεία στο εν λόγω Διαγωνισμό ήταν μόλις +0.02% 

πάνω από την εκτίμηση. Ο εν λόγω Διαγωνισμός είχε ανατεθεί στην κοινοπραξία MEDCON-

NEMESIS ASPHALT με προσφορά που ήταν -4,08% κάτω από την εκτίμηση του έργου. Και σε αυτή 

την περίπτωση σύμφωνα με το ημερολόγιο {…} της εταιρείας G.C.C. αντίγραφο του οποίου 

συλλέχθηκε στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας στις 16/5/2013, δηλαδή πριν την ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού PS/C/713 πραγματοποίηθηκε συνάντηση της εταιρείας 

Prometheas. (Παράρτημα 27 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Η ημερομηνία της συνάντησης 

επιβεβαιώνεται και από το ημερολόγιο {…} της εταιρείας CYBARCO στο οποίο καταγράφεται ότι η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της A. PANAYIDES. Από το ίδιο ημερολόγιο προκύπτει 

ότι στις 10/5/2013 είχε πραγματοποιηθεί ακόμη μια συνάντηση του Δ.Σ. της PROMETHEAS, ήτοι στις 

10/5/2013, με τη διαφορά ότι αυτή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας CYBARCO. 

(Παράρτημα 28 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013, 

έτος έντονης οικονομικής κρίσης, εντοπίζεται ότι όλοι οι διαγωνισμοί ανατέθηκαν σε κοινοπραξίες στις 

οποίες συμμετείχαν οι σημαντικότερες εταιρείες του τομέα: CYBARCO, IACOVOU, ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT, MEDCON, PANAYIDES και, οι οποίες ως αναλύεται στο 

Παράρτημα 1 του Σημειώματος της Υπηρεσίας, από το σύνολο των  50 Διαγωνισμών κατείχαν 

μερίδιο 25.24%, 22.41%, 19.97%, 15.73%, 8.42%, αντίστοιχα.  

Συνεπώς, από τα πιο πάνω αναφερόμενα έγγραφα, η Υπηρεσία εξάγει το συμπέρασμα ότι οι εταιρείες 

CYBARCO, G.C.C, CHAPO και PANAYIDES προμηθεύονται πρώτες ύλες οι οποίες είναι αναγκαίες 

 
120 {…} 



208 

για συντήρηση δρόμων από την Prometheas Asphalt Ltd, από την ίδια πηγή, ενώ αντάλλασσαν 

μεταξύ τους πληροφορίες αναφορικά με τις συμμετοχές ή το ενδιαφέρον στους διαγωνισμούς του 

δημοσίου, και την τιμή που αγόραζαν το ασφαλτικό σκυρόδεμα, γεγονός που δημιουργεί τεχνιτή 

διαφάνεια στην αγορά με αποτέλεσμα να εξαλείφεται κάθε αβεβαιότητα μεταξύ τους ως προς τον 

τρόπο που θα ενεργήσουν. Επίσης, ενώ από τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

PROMETHEAS στις 9/11/2010, προκύπτει ότι {…} εντούτοις έχουν ανευρεθεί έγγραφα που δεικνύουν 

ότι υπήρχε {…}. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 και 15 του Σημειώματος της Υπηρεσίας), καθώς και συνεννόηση 

ως προς {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 του Σημειώματος της Υπηρεσίας).  

Η Υπηρεσία επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι απόλυτα 

ελεύθερες να συστήνουν από κοινού κοινοπραξίες ή ομίλους επιχειρήσεων προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε ένα δημόσιο διαγωνισμό ή να λειτουργούν σε μια αγορά. Παρόλα αυτά η λειτουργία 

του σχήματος /ομίλου εταιρειών ενδέχεται να είναι αντίθετη με το δίκαιο του ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, όταν η σύμπραξη συγχέεται με το σκοπό του ομίλου, όπως στην περίπτωση της 

κατανομής των αγορών, τότε είναι η ίδια η ύπαρξη σχήματος / ομίλου   να είναι αντι-ανταγωνιστική. 

Επισημαίνεται ότι το Γαλλικό Συμβούλιο σε αποφάσεις του είχε αποφανθεί ότι ο όμιλος μπορεί να 

λειτουργεί ως μοχλός μιας αντιανταγωνιστικής σύμπραξης οποίος έχει ως αποτέλεσμα τη νόθευση 

του πραγματικού ανταγωνισμού ή την πρόκληση προβλημάτων στην ορθή και ακριβή κρίση και 

εκτίμηση την οποία οφείλει να επιδεικνύει η αναθέτουσα αρχή.121 Ακόμα και στην περίπτωση που 

κατατεθούν διαφορετικές προσφορές από τις επιχειρήσεις (μέλη ή μέτοχοι ) το γεγονός ότι γνωρίζουν 

την τιμή του ασφάλτου για το συγκεκριμένο έργο καθώς και τις εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν για το εν 

λόγω έργο, αλλά και πραγματοποιούσαν συναντήσεις ως μέλη /μετόχοι πριν την υποβολή 

προσφορών, είναι ικανό να περιορίσει τον ανταγωνισμό καθότι εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό η 

αβεβαιότητα που υπάρχει ως προς τις συνθήκες από τον οποίο θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος 

δημόσιος διαγωνισμός. 

Πέραν όμως των πιο πάνω, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, οι εταιρείες CYBARCO και G.C.C. 

ανέθεσαν στην εταιρεία Prometheas συνολικά πέντε υπεργολαβίες έργων του Δημοσίου που τους 

είχαν ανατεθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

 

 

 

 

 

 
121 Βλέπε σύγγραμμα του Χαράλαμπου Χρυσανθάκη με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις & Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού», 
σελ 210- 212 



209 

 Αρ. 

Διαγ. 

Ημερομηνία 

προκήρυξης 

διαγωνισμού 

Εταιρεία / 

Κοινοπραξία 

στην οποία 

κατακυρώθηκε 

ο διαγωνισμός 

Εταιρεία στην 

οποία δόθηκε η 

Υπεργολαβία 

Ανταμοιβή 
στην εταιρεία / 
κοινοπραξία 
στην οποία 

κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισμός 

(€) 

Ανταμοιβή 
στην εταιρεία 
στην οποία 

δόθηκε η 
Υπεργολαβία 

(€) 

% 
Εκτέλεσης 

έργου 
μέσω 

υπεργολα
-βίας 

 
1 

 
PS/C/659 

 

 
1/8/2011 

 
GCC 

 
PROMETHEAS 
ASPHALT LTD 

 {…} {…} 

 
2 

 
PS/C/588 

 

 
9/1/2009 

 
CYBARCO 

 
PROMETHEAS 
ASPHALT LTD 

2.781.888 
{…} {…} 

 
3 

 
PS/C/625 

 

 
10/2/2010 

 
CYBARCO 

 
PROMETHEAS 
ASPHALT LTD 

2.035.180 
{…} {…} 

 
4 

 
PS/C/636 

 

 
21/9/2010 

 
CYBARCO 

 
PROMETHEAS 
ASPHALT LTD 

1.381.505 
{…} {…} 

 
5 

 
PS/C/673 

 

 
6/4/2011 

 
CYBARCO 

 
PROMETHEAS 
ASPHALT LTD 

3.513.747 
{…} {…} 

Από τον πιο πάνω πίνακα, προκύπτει ότι στους διαγωνισμούς PS/C/659 τον οποίο κέρδισε η G.C.C., 

PS/C/588, PS/C/625, PS/C/636 και PS/C/673, τους οποίους κέρδισε η CYBARCO, δόθηκε 

υπεργολαβία και στις πέντε περιπτώσεις στην εταιρεία Prometheas Asphalt Ltd, στην οποία, τόσο η 

G.C.C. όσο και η CYBARCO, αποτελούν μετόχους της. Επαναλαμβάνεται ότι στην Prometheas 

Asphalt Ltd μέτοχοι είναι οι εταιρείες G.C.C., CYBARCO και Chapo Farmakas Asphalt Ltd (στην οποία 

συμμετέχει η CHAPO), ενώ η PANAYIDES διαμέσου των εταιρειών Latomia Pharmakas Plc, 

Pharmakas Construction Ltd και Chapo Farmakas Asphalt Limited, αποτελεί συνδεδεμένη με αυτή 

εταιρεία.  

Σε ότι αφορά το διαγωνισμό PS/C/659 η Υπηρεσία επισημαίνει, εκτός από την G.C.C. η οποία 

κέρδισε, συμμετείχε με υποβολή προσφοράς η CYBARCO, ενώ η CHAPO παρέλαβε έγγραφα αλλά 

δεν υπέβαλε τελικά προσφορά. Αναφορικά με τους λόγους που δόθηκε η υπεργολαβία, η G.C.C 

ανάφερε ότι κατά την περίοδο αυτή, απέτυχε να εξασφαλίσει αρκετά συμβόλαια, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να διατηρήσει το συνεργείο της και ως εκ τούτου, αναγκάστηκε να δώσει υπεργολαβίες. 

Ιδιαίτερα, ενώ το 2010 είχε εξασφαλίσει έξι έργα, με ετήσιο εισόδημα άνω των €{…}, το 2011 

εξασφάλισε τρία μικρά έργα και το ετήσιο εισόδημα της μειώθηκε σε €{…}. 

Συγκεκριμένα, για έργα που αφορούσαν ασφαλτικές εργασίες, η G.C.C. ανέφερε ότι εξασφάλισε μόνο 

έξι Συμβόλαια (ή μέρος Συμβολαίων) το 2010 με ετήσιο εισόδημα άνω των €{…}, τρία Συμβόλαια (ή 

μέρος Συμβολαίων) το 2011 με ετήσιο εισόδημα €{…}, τέσσερα Συμβόλαια (ή μέρος Συμβολαίων) το 

2012 με ετήσιο εισόδημα €{…}, καθόλου Συμβόλαια το 2013 και ένα Συμβόλαιο (μέρος) το 2014 με 

ετήσιο εισόδημα €{…}. 

Σε ότι αφορά την εν λόγω συνεργασία, η εταιρεία G.C.C. αναφέρει ότι δεν υφίστατο γραπτή συμφωνία, 

αλλά υπήρχε μόνο η προσφορά που πήρε από την Prometheas Asphalt Ltd για προμήθεια 
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ασφαλτικού σκυροδέματος, πριν την υποβολή της προσφοράς της G.C.C.. Η προσφορά της G.C.C. 

βασίστηκε σε τιμές που σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο είχε κάποια αδυναμία στην 

εκτέλεση, να μπορεί να επαναπροσλάβει προσωπικό ή και να ενοικιάσει μηχανήματα ή να 

εξασφαλίσει σοβαρά συνεργεία/ υπεργολάβους για την αποπεράτωση του έργου. Είχε εξασφαλίσει 

προφορικές διαπιστώσεις για τη διαθεσιμότητα συνεργείων και μηχανημάτων από διάφορες πηγές. 

Τα ποσά που πληρώθηκαν στην Prometheas Asphalt Ltd ανέρχονταν συνολικά στα €{…}, δηλαδή, 

{…}% της αξίας του Συμβολαίου. Η χρέωση έγινε εκ των υστέρων για να αντικατοπτρίζει τη 

συνεισφορά της Prometheas Asphalt Ltd. 

Τέλος, η G.C.C. ανέφερε ότι κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου PS/C/659, η οποία όπως ανάφερε 

ήταν από 23/1/2012 – 1/3/2012, είχε συνεργαστεί με την Prometheas Asphalt Ltd για δύο ακόμα έργα, 

τα οποία ήταν παρά πολύ μικρά σε αξία, ήτοι, (α) {…} – Προμήθεια και τοποθέτηση πρέμιξ σε περιοχές 

της Λευκωσίας , {…}, και, (β) {…} – Εκτέλεση Ασφαλτικών Εργασιών στην Ορόκλινη – {…}. 

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι από το ημερολόγιο {…} της G.C.C., προκύπτει ότι στις 15/9/2011, ήτοι πριν 

από την ημερομηνία λήξης των προσφορών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της εταιρείας 

Prometheas μεταξύ {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29). H ημερομηνία της συνάντησης επιβεβαιώνεται και από 

το ημερολόγιο {…} της CYBARCO. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30). 

Στην περίπτωση του διαγωνισμού PS/C/588 τον οποίο κέρδισε η CYBARCO, υπέβαλε επίσης 

προσφορά η CHAPO, ενώ οι εταιρείες G.C.C. και PANAYIDES παρέλαβαν έγγραφα αλλά τελικά δεν 

υπέβαλαν προσφορά. Σε σχέση με την ανάθεση της υπεργολαβίας στο πλαίσιο του υπό αναφορά 

διαγωνισμού, σημειώνετια ότι η Υπηρεσία ζήτησε πληροφορίες για το εργατικό δυναμικό και τον 

τεχνικό εξοπλισμό που θα είχε στη διάθεση της η CYBARCO, κατά την ημερομηνία παράδοσης του 

εν λόγω έργου, με στόχο να διαφανεί κατά πόσο αυτό ήταν επαρκές για να μπορεί να προβεί σε 

ολοκλήρωση του έργου, χωρίς την ανάθεση υπεργολαβίας. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η CYBARCO 

ανάφερε απλά ότι διέθετε πόρους για εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, σημειώνοντας περαιτέρω ότι, 

όπως και σε άλλα έργα, όχι μόνο για τα ασφαλτικά, αποφασίζει την ανάθεση υπεργολαβιών ή την 

ενοικίαση μηχανημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του έργου, το κόστος, 

τη γενικότερη πολιτική της εταιρείας για μείωση των περιουσιακών της στοιχείων σε μηχανήματα, την 

ευχέρεια που δυνατό να έχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα των 

αναγκαίων πόρων για εκτέλεση του έργου και άλλα συναφή ζητήματα και αναλόγως αποφασίζει σε 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Σε σχέση με συνεργασίες που είχε μέσω υπεργολαβιών την υπό εξέταση περίοδο και ειδικότερα για 

τους διαγωνισμούς που της είχαν ανατεθεί, η εταιρεία CYBARCO ανάφερε ότι στις περιπτώσεις που 

συνέβαινε κάτι τέτοιο κατά τα έτη 2009 - 2011, ανέθετε υπεργολαβικά την εργασία τοποθέτησης του 

ασφαλτικού σκυροδέματος στην Prometheas Asphalt Ltd, ενώ πριν το 2009 αλλά και από το 2012 και 

μετά, η CYBARCO εκτελούσε και εκτελεί την εργασία αυτή με τα συνεργεία της. Οι εν λόγω 
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υπεργολαβίες αποφασίστηκαν μετά την ανάθεση των συμβάσεων στην CYBARCO από την 

Αναθέτουσα Αρχή, όπως είναι και η συνήθης τακτική και με άλλα έργα. Επίσης, σημείωσε ότι ήταν σε 

γνώση της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής ότι η Prometheas Asphalt Ltd ήταν υπεργολάβος της 

CYBARCO και εν πάση περιπτώσει, η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή ήταν αυτή που επέβλεπε την 

εκτέλεση των έργων. Περαιτέρω, ως ανέφερε, οι εργασίες πραγματοποιούνταν στη βάση σχετικών 

δελτίων παραλαβής και τιμολόγιων που εκδίδονταν για κάθε έργο. Την ίδια διαδικασία, όπως ανάφερε 

η CYBARCO, ακολουθούσε και με άλλους υπεργολάβους, π.χ. μεταφορείς μηχανημάτων. 122 

Για το διαγωνισμό PS/C/625 τον οποίο κέρδισε η CYBARCO, σημειώνεται ότι οι εταιρείες G.C.C., 

CHAPO και PANAYIDES, ενδιαφέρθηκαν με την παραλαβή των σχετικών εγγράφων αλλά καμία τους 

τελικά δεν υπέβαλε προσφορά. Οι λόγοι για τους οποίους ανατέθηκε η εν λόγω υπεργολαβία στην 

Prometheas Asphalt Ltd, σύμφωνα με την ίδια την CYBARCO, είναι οι ίδιοι με τους λόγους ανάθεσης 

υπεργολαβίας για τον διαγωνισμό PS/C/588. Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το Τ.Δ.Ε, 

φαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν ήταν ενήμερη για την ανάθεση της υπεργολαβίας αφού δεν 

καταγράφεται κάτι στην Εκθεση Αξιολόγησης. Σύμφωνα με του όρους της Σύμβασης (όρος 4.1.1 

Ανάθεση του Συμβολαίου) ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει όλο το Έργο. Εκτός όπου 

προβλέπεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο, ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει μέρος του 

Έργου σε Υπεργολάβους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Μηχανικού. 

Σε σχέση με το διαγωνισμό PS/C/636 (αρ. 30) τον οποίο επίσης κέρδισε η CYBARCO, σημειώνεται 

ότι συμμετείχαν με υποβολή προσφοράς οι εταιρείες PANAYIDES και G.C.C., ενώ η CHAPO 

παρέλαβε έγγραφα αλλά δεν υπέβαλε τελικά προσφορά. Οι λόγοι για τους οποίους ανατέθηκε η εν 

λόγω υπεργολαβία στην Prometheas Asphalt Ltd, σύμφωνα με την ίδια την CYBARCO, είναι οι ίδιοι 

με τους λόγους ανάθεσης υπεργολαβίας για τον διαγωνισμό PS/C/588 (αρ. 17). Η Υπηρεσία 

σημειώνει ότι στο ημερολόγιο {…} της εταιρείας PANAYIDES, στην ημερομηνία {…}, ήτοι 7 ημέρες 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, υπάρχουν οι εξής ενδείξεις {…} και {…}. 

Πάνω από τις υπό αναφορά καταγραφές υπάρχει κάθετη διαγώνια γραμμή. Η Υπηρεσία επισημαίνει 

ότι τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις {…} υπάρχουν καταγραμμένα τα ονόματα των 

εταιρειών {…}. (Παράρτημα 31 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο 

της υποβολής προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν «Δήλωση 

Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης», στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να δηλώσουν (σημείο 

Θ) κατά πόσο επηρεάζονται ή δυνατόν να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος 

στον παρόντα διαγωνισμό ή κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση με της 

διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση. Η Υπηρεσία παρατήρησε ότι η εταιρεία 

CYBARCO σε διευκρινιστική δήλωσε της ανέφερε εν πρώτοις ότι {…}. Η εταιρεία CYBARCO στην εν 

 
122 Διευκρινίζεται ότι τα όσα ανάφερε η CYBARCO σε σχέση με την εν λόγω υπεργολαβία προς την Prometheas Asphalt 
Ltd και τους λόγους για τους οποίους την ανάλαβε, ισχύουν τα ίδια και σε σχέση με τους διαγωνισμούς PS/C/625, PS/C/636 
και PS/C/673. Επίσης διευκρινίζεται ότι η CYBARCO ανάφερε ότι πέραν των εν λόγω τεσσάρων διαγωνισμών, κατά την 
υπό εξέταση περίοδο, συνεργάστηκε με την Prometheas Asphalt Ltd και σε άλλα οκτώ έργα. 
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λόγω δήλωσή της δεν αναφέρθηκε στη σχέση των εταιρειών G.C.C, CHAPO και PANAYIDES, ήτοι 

ότι είναι μέτοχοι στην εταιρεία PROMETHEAS στην οποία δόθηκε το {…}% της εκτέλεσης του έργου 

ως υπεργολαβία, και οι οποίες (πλην της CHAPO που πήρε έγγραφα αλλά δεν υπέβαλε προσφορά) 

υπέβαλαν προσφορά. Παρόλο που η CYBARCO στην υπό αναφορά δήλωση της αναφέρει ότι {…}, 

εντούτοις από τα στοιχεία της έρευνα προκύπτει ότι ως μέτοχοι της PROMETHEAS γνώριζαν τόσο 

για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς όσο και για την τιμή προμήθειας της ασφάλτου. 

Τέλος, αναφορικά με το διαγωνισμό PS/C/673 τον οποίο κέρδισε η CYBARCO, σημειώνεται ότι 

συμμετείχαν στο διαγωνισμό τόσο οι εταιρείες PANAYIDES και CHAPO με την υποβολή προσφοράς 

ως κοινοπραξία, PANAYIDES – CHAPO J.V., όσο και η G.C.C.. Οι λόγοι για τους οποίους ανατέθηκε 

η εν λόγω υπεργολαβία στην Prometheas Asphalt Ltd, σύμφωνα με την ίδια την CYBARCO, είναι οι 

ίδιοι με τους λόγους ανάθεσης υπεργολαβίας για τον διαγωνισμό P/C/588. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι από το ημερολόγιο {…} της G.C.C., προκύπτει ότι στις 11/5/2011, ήτοι πριν από την ημερομηνία 

λήξης των προσφορών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των εταιρειών G.C.C. και CHAPO {…} 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Η Υπηρεσία στην έρευνα της σημείωσε ότι το Γαλλικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι «οι συμφωνίες που 

οδηγούν στη σύναψη υπεργολαβίας δεν απαγορεύονται από το δίκαιο του ανταγωνισμού.»123 Παρόλα 

αυτά ενδέχεται αυτές να οδηγούν σε κατανομή αγορών και των συμβάσεων και να χρησιμοποιούνται 

από τις επιχειρήσεις για να ευνοήσουν αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Οπόταν είναι σημαντικό να 

εντοπιστεί η χρησιμότητα της υπεργολαβίας. Εάν η χρησιμότητα της είναι αμφισβητούμενη και η 

ύπαρξη της δεν εξηγείται τότε αυτή ενδέχεται να είναι αντιανταγωνιστική και να χάνει τη νομιμότητα 

της. 

Το Γαλλικό Συμβούλιο έκρινε ότι είναι επιτρεπτό στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοιου είδους 

συνεργασίες με την προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν διαφορετικές προσφορές και ότι θα έχουν 

ενημερώσει εγκαίρως την αναθέτουσα αρχή για το είδος, τη νομική φύση των αποφάσεων που έχουν 

λάβει από κοινού, καθώς και των μεταξύ τους νομικών ή άλλων σχέσεων ώστε η Αναθέτουσα αρχή 

να είναι σε θέση να εκτιμήσει επακριβώς το εύρος του ανταγωνισμού αναφορικά με τη εν λόγω 

Σύμβαση.  

Σύμφωνα με το Νόμο που προνοούσε για το συντονισμό των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 

Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Νόμος αρ. 12(Ι)/2006 και 

συγκεκριμένα το άρθρο 27 « Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν στα έγγραφα του διαγωνισμού 

από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.» 

 
123 Βλέπε απόφαση του Γαλλικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού Pont de Normandie υπαριθμό 95-D-76.  
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Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρεί ότι οι εταιρείες G.C.C., CYBARCO, CHAPO και PANAYIDES 

σε ορισμένους από τους προαναφερόμενους διαγωνισμούς (ως αναλύθηκε ανωτέρω) υπέβαλλαν 

ξεχωριστές προσφορές, δίδοντας την αίσθηση στην Αναθέτουσα Αρχή ότι λειτουργούσαν ως 

ανταγωνιστές και χωρίς να ενημερώσουν εξαρχής αυτήν, ακολούθως έδιναν υπεργολαβία στην 

PROMETHEAS. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία παρατήρησε ότι σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι 

εταιρείες το Τμήμα Δημοσίων Έργων είτε ενημερωνόταν μετά από την κατακύρωση και ανάθεση του 

Διαγωνισμού στις εταιρείες για τη σύναψη υπεργολαβιών, είτε καθόλου ενώ δεν υπογράφονται πάντα 

σχετικές συμφωνίες μεταξύ της εταιρείας στην οποία ανατέθηκε το έργο και του υπεργολάβου.  

Η Υπηρεσία έχει τη θέση ότι οι λόγοι που ενδεχομένως να γινόταν αυτό να ήταν η κάλυψη των 

χρωστούμενων οφειλών των μετόχων προς την PROMETHEAS. Σύμφωνα με την Υπηρεσία αυτό  

προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, ήτοι αλληλογραφία μεταξύ της PROMETHEAS και των 

μητρικών εταιρειών/ μετόχων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) καθώς και τα 

πρακτικά Δ.Σ. PROMETHEAS ημερομηνίας 5/10/2011, η εταιρεία αντιμετώπιζε {…} και οι μητρικές 

εταιρείες θα έπρεπε να {…}. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) Από το ημερολόγιο 

{…} της εταιρείας CYBARCO προκύπτει ότι το θέμα {…} της εταιρεία PROMETHEAS φαίνεται να 

απασχόλησε τις εταιρείες στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23/5/2011 και 15/9/2011. 

Ειδικότερα στο υπό αναφορά ημερολόγιο στην ημερομηνία {…} καταγράφεται το εξής {…} 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34 του Σημειώματος της Υπηρεσίας), ενώ στην ημερομηνία 15/9/2011 καταγράφεται 

το εξής {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). 

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπεργολαβία, δινόταν πάντα σε επιχείρηση στην οποία κατείχε 

μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία CYBARCO, στην οποία όμως είχαν μετοχική συμμετοχή ή/και 

συνδέονταν με αυτήν, άλλες τρεις εταιρείες οι οποίες ήταν ανταγωνιστές τόσο στην ευρύτερη αγορά 

του ασφαλιστικού σκυροδέματος όσο και στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Η Υπηρεσία 

σημειώνει ως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ λάμβαναν τα έγγραφα του διαγωνισμού και οι τέσσερις 

οι εταιρείες δεν υπέβαλαν πάντα όλες προσφορά. Επίσης, αξιοσημείωτη θεωρεί και τη δήλωση της 

CYBARCO ότι διέθετε επαρκεί πόρους για να εκτελέσει τα υπό αναφορά έργα, παρόλα αυτά έδινε 

υπεργολαβίες ένος σεβαστού ποσοστού του έργου στην PROMETHEAS. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω υπεργολαβιών η εταιρεία Prometheas εισέπραξε το ποσό των €{…}, 

το οποίο ουσιαστικά διαμοιράστηκε μεταξύ των τεσσάρων μετόχων/συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, 

ήτοι τις εταιρείας CHAPO, G.C.C., PANAYIDES και CYBARCO. 

Σε ότι αφορά την εταιρεία IACOVOU, και τον ρόλο της στην Ομάδα 1 σημειώνεται ότι διατηρούσε 

σχέσεις συνεργασίας με την εταιρεία CYBARCO και την εταιρεία ZEMCO. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες 

μέσω της κοινοπραξίας CYBARCO- IACOVOU JV την περίοδο από το 2007 έως το 2014 υπέβαλαν 

προσφορά σε δέκα (10) διαγωνισμούς από τους οποίους κέρδισαν τους εννέα (9) και ως εκ τούτου, 

τους ανατέθηκαν τα έργα. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η κοινοπραξία συστάθηκε από το 1995, 
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απεριόριστης διάρκειας, με σκοπό την εργασία οικοδομών και κατασκευών πάσης φύσεως. Η δε 

CYBARCO λειτουργούσε και κοινοπραξία με την PANAYIDES η οποία λειτουργούσε κοινοπραξία με 

την CHAPO ενώ δημιουργήθηκε και ο PROMETHEAS στην οποία Μέτοχοι ήταν οι CHAPO, 

PANAYIDES, CYBARCO και GCC. 

Επίσης, η Υπηρεσία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ανέφερε πως σε ότι αφορά τις εταιρείες 

IACOVOU και ZEMCO, υφίσταται {…} του Μετόχου και Διευθυντή της εταιρείας Zemco, με τον 

διευθυντή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Iacovou. Από τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από Τμήμα Δημοσιών Έργων έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ίδια 

πρόσωπα, και δη κύριος Α. Α. και ο κύριος Ι. Λ., παρέλαβαν τα έγγραφα των Διαγωνισμών και για τις 

δύο εταιρείες. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν, ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Ο κύριος Α. Α. έλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU για τους ακόλουθους διαγωνι-

σμούς: PS/C/596, 597, 598, 624, 626, 627, 634, 636, 657, 658 659, 672, 673, 674, 675, 

677, 678, 712, 713 και 715. 

 Ο κύριος Α. Α. έλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO για τους ακόλουθους διαγωνισμούς: 

PS/C/597, 598, 626, 627, 634, 636, 657, 659, 672, 674, 675, 677, 678, 712, 713. 

 Κατά την παραλαβή των εγγράφων για το Διαγωνισμό PS/C/598 (Διαγωνισμός αρ. 24) εκ 

παραδρομής καταγράφηκε ότι στις 12/11/2009 ο κύριος Α. παρέλαβε έγγραφα εκ μέρους 

της IACOVOU αντί της ZEMCO, και έγινε σχετική διόρθωση (βλέπε ερ. 602, Τόμος 10). Ο 

προαναφερόμενος είχε παραλάβει έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU νωρίτερα, και συγκε-

κριμένα στις 27/10/2009.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 626 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 2/3/2010 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 4/3/2010 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 627 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 8/3/2010 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 9/3/2010 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 636 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 24/9/2010 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 27/9/2010 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 659 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 23/8/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 25/8/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  
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 Στο διαγωνισμό PS/C/ 672 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 13/4/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 28/4/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 674 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 4/5/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 11/5/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 675 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 28/4/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 4/5/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 677 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 30/5/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 10/6/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/678 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 4/1/2012 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 12/1/2012 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/700 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. την ίδια ημέρα, ήτοι στις 20/3/2012 παράλαβε έγγραφα τόσο εκ 

μέρους της IACOVOU, όσο και εκ μέρους της ZEMCO.  

 Στο διαγωνισμό PS/C/712 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Α. στις 3/4/2013 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 10/4/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO. Την ίδια ημέρα πα-

ρέλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO και για τον διαγωνισμό PS/C/713. Εκ μέρους της 

IACOVOU είχε παραλάβει έγγραφα στις 4/4/2013. 

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 714 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Λ. στις 6/6/2013 παρέλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 11/6/2011 παρέλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO. 

 Στο διαγωνισμό PS/C/ 717 στα Έγγραφα παραλαβής του Τμήματος Δημοσιών Έργων κα-

ταγράφεται ότι ο κύριος Λ. στις 26/6/2013 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU και 

ακολούθως στις 28/6/2011 παράλαβε έγγραφα εκ μέρους της ZEMCO. 

Συνακόλουθα, σύμφωνα με την Υπηρεσία προκύπτει συντονισμός της ZEMCON και της IACOVOU 

σε σχέση με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους και τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού, 
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αφού πολλές φορές ήταν οι περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1/1/2007 έως 

τις 11/9/2014 απέστελλαν τα ίδια πρόσωπα με διαφορά ορισμένων ημερών, για να παραλαμβάνουν 

τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ 124 για την καταπολέμηση της 

νόθευσης διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών στις δημόσιες προμήθειες, είδη ύποπτων 

συμπεριφορών επιχειρήσεων είναι μεταξύ άλλων όταν: «Μια επιχείρηση αιτείται υλικό σχετικό με την 

υποβολή της προσφοράς τόσο για την ίδια όσο και για κάποιο ανταγωνιστή της.» 

Η Υπηρεσία επίσης σημείωσε πως από τον καιρό που άρχισε να υποβάλλει προσφορές η ZEMCO 

ήταν πάντοτε ψηλότερη η προσφορά της από αυτές της IACOVOU (Διαγωνισμοί με Αρ. 24, 

31,32,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49), με δύο μόνο εξαιρέσεις το διαγωνισμό αρ.33 και το 

διαγωνισμό αρ. 50 που ήταν και ο μόνος που κέρδισε η ZEMCO, παρά το γεγονός ότι έλαβε μέρος 

σε 18 διαγωνισμούς. 

Σε σχέση με τον Διαγωνισμό PS/C/598 (αρ. 24) στον οποίο εκ παραδρομής καταγράφηκε ότι στις 

12/11/2009 ο κύριος Α. παρέλαβε έγγραφα εκ μέρους της IACOVOU αντί της ZEMCO, κάνοντας 

σχετική διόρθωση, επισημαίνεται ότι αυτός ήταν ο πρώτος Διαγωνισμός στον οποίο η εταιρεία 

ZEMCO συμμετείχε υποβάλλοντας προσφορά. Η προσφορά που υπέβαλε ήταν κατά 23,53% 

χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού, ενώ της IACOVOU ήταν 6,3% χαμηλότερη από την 

εκτίμηση του μηχανικού. 

Η εταιρεία ZEMCO εισήλθε «δυναμικά» στην αγορά των Δημόσιων Διαγωνισμών που αφορούν τη 

συντήρηση δρόμων και αυτοκινητοδρόμων και συγκεκριμένα στο Διαγωνισμό Αρ. 24, δηλαδή στο 

δεύτερο από τους διαγωνισμούς στους οποίους οι προσφορές ήταν κατά πολύ χαμηλότερες από την 

εκτιμώμενη αξία, με προσφορά κατά 23,87% πιο χαμηλή και δεύτερη στη σειρά μετά από την LOIZOS 

IORDANOU στην οποία ανατέθηκε το έργο με προσφορά 28,34% πιο χαμηλή από την εκτίμηση του 

μηχανικού. Ακολούθως, από τον Διαγωνισμό 31 και έπειτα, με εξαίρεση δύο φορές, υπέβαλλε 

προσφορές που ήταν πιο ψηλές από την IACOVOU. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η ZEMCO από τον 

καιρό που άρχισε να υποβάλλει συστηματικά προσφορές, αυτές ήταν πάντοτε ψηλότερες από τις 

προσφορές της IACOVOU (Διαγωνισμοί με Αρ. 24, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48 και 49), με δύο μόνο εξαιρέσεις, ήτοι τον διαγωνισμό αρ.33 και το διαγωνισμό αρ. 50 που ήταν και 

ο μόνος που κέρδισε η ZEMCO, παρά το γεγονός ότι έλαβε μέρος συνολικά σε 18 διαγωνισμούς. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η διαδικασία 

υποβολής προσφορών εμπεριέχει κάποιο κόστος σε αυτές (ήτοι αγορά εγγράφων, προετοιμασία και 

κοστολόγηση του έργου), παρόλα αυτά σύμφωνα με την Υπηρεσία ορισμένες εταιρείες υπέβαλλαν 

 
124 Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της νόθευσης διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών στις δημόσιες 
προμήθειες (2009), βλέπε σελ 19. 
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συνεχώς προσφορές χωρίς όμως να φαίνεται ότι «άξιζε» τον κόπο π.χ. ZEMCO που υπέβαλε 18 

προσφορές και κέρδισε μόνο μια. 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία θεωρεί ότι η {…} του μετόχου και διευθυντή της εταιρείας Zemco, με τον 

διευθυντή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Iacovou οδήγησε τις δύο εταιρείες να 

διατηρούν μια εναρμονισμένη συμπεριφορά τόσο σε σχέση με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους 

για ένα διαγωνισμό όσο και σε σχέση με το ύψος των προσφορών που υποβάλλονταν, ειδικά από 

μέρους της εταιρείας ZEMCO σε σχέση με τους υπό εξέταση Διαγωνισμούς. Η Υπηρεσία θεωρεί 

αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας IACOVOU {…} αποφάσισε 

{…}. Τέτοιου είδους ενέργειες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης με αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην 

δρουν στην σχετική αγορά ανεξάρτητα και ως αν να ήταν ανταγωνιστές, παρόλο που η εικόνα που 

προσπαθούσαν να δώσουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλοντας ξεχωριστές προσφορές, ήταν ότι 

λειτουργούσαν ανεξάρτητα.  

(Β) Ομάδα 2:  

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η ομάδα 2 περιλαμβάνει τις εταιρείες MEDCON και NEMESIS (ΝΕΜΕΣΙΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ & NEMESIS ASPHALT) οι οποίες συνεργάζονται σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας 

προμήθειας ασφάλτου και συγκεκριμένα υπάρχει συνεργασία σε δύο λατομεία, ήτοι, λατομείο Medcon 

Quarries Ltd (51%-49%) και Λατομεία Μυλωνά (49%-51%), και σε δύο ασφαλτικά εργοστάσια, ήτοι, 

στα εργοστάσια της Medcon Nemesis Asphalt Ltd (50%-50%) και της Medcon – Kythreotis – Nemesis 

Asphalt Ltd (1/3 έκαστος), καθώς και σε επίπεδο τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος και 

προμήθειας δημοσίου μέσω των κοινοπραξιών MEDCON–NEMESIS JV και MEDCON – NEMESIS 

ASPHALT JV. 

Σε ότι αφορά την εναρμόνιση της συμπεριφοράς των εταιρειών που αποτελούν την Ομάδα, 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: Οι εταιρείες ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ / NEMESIS ASPHALT και 

MEDCON αρχικά υπέβαλλαν προσφορές ξεχωριστά (ίδε διαγωνισμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 και 14) ενώ στη συνέχεια προέβησαν στη δημιουργία των κοινοπραξιών τους ως MEDCON / 

NEMESIS και MEDCON NEMESIS ASPHALT. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας Cyfield «Το 2008 η Εταιρεία με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της στην αγορά 

δημιούργησε μαζί με την Medcon Construction Ltd μια καινούργια εταιρεία παραγωγής ασφαλτικού 

σκυροδέματος την Medcon Nemesis Asphalt Ltd. Η Εταιρεία δημιουργεί μια δεύτερη θυγατρική 

εταιρεία μαζί με την Medcon Construction και την Kythreotis Holdings όπου θα διαχειρίζεται μια 

καινούργια μονάδα ασφαλτικού σκυροδέματος στην Παρεκκλησιά. Με αυτή την στρατηγική η Εταιρεία 

εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στην αγορά και στοχεύει σε περισσότερη ανάπτυξη και μείωση του 

ανταγωνισμού» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 35 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Επίσης, σε ότι αφορά τη 

συνεργασία τους αύτη, αξίζουν να σημειωθούν τα όσα ανευρέθηκαν στα γραφεία των εταιρειών. 
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Συγκεκριμένα, σε έγγραφο που αναβρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Cyfield/Nemesis) όπου γίνεται 

αναφορά σε συνεργασία μεταξύ NEMESIS ASPHALT και MEDCON μέσω της κοινοπραξίας για 

ανάληψη έργων του δημοσίου, καταγράφεται ότι: {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 36 του Σημειώματος της 

Υπηρεσίας).  

Επίσης, σε έγγραφο που ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Cyfield/Nemesis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 37 

του Σημειώματος της Υπηρεσίας) και που φέρει το τίτλο {…} (φέρει ημερομηνία 26/5/2009, 

καταγράφονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

{…} 

{…}  

{…} 

Περαιτέρω, στο έγγραφο που φέρει τον τίτλο {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 38 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

καταγράφεται μεταξύ άλλων ότι {…}. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία σημειώνει ότι στα γραφεία της εταιρείας MEDCON εντοπίστηκε έγγραφο που 

φέρει τον τίτλο {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 39 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) το οποίο φαίνεται να είχε 

σταλεί από την εταιρεία NEMESIS ASPHALT μέσω τηλεομοιότυπου στις 11/3/2010 {…} και {…} από 

{…}. Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται ανάλυση {…} εργοστάσια: {…}. Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται 

ανάλυση {…}125{…}Η εταιρεία NEMESIS είχε κερδίσει μόνο σε δύο περιπτώσεις. Είναι αξιοσημείωτο 

το γεγονός ότι η εταιρεία NEMESIS ή/και ο Όμιλος εταιρειών παραχώρησε στην MEDCON ανάλυση 

{…} 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες MEDCON και NEMESIS ASPHALT συνεργάστηκαν 

μεταξύ τους και στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αρ. PS/C/676, ο οποίος είχε προκυρηχθεί στις 

31/5/2011. Για τον εν λόγω Διαγωνισμό ενδιαφέρθηκαν και οι δύο εταιρείες, με την NEMESIS 

ASPHALT να αγοράζει όλοκληρη τη δέσμη των εγγράφων του Διαγωνισμού με το κόστος να 

ανέρχεται στα €140. Η εταιρεία NEMESIS ASPHALT δεν υπέβαλε προσφορά, αλλά ανέλαβε ως  

υπεργολαβία το {…}% του έργου από την MEDCON η οποία και κέρδισε τον Διαγωνισμό. 

Όσον αφορά τη δημιουργία της ΜΚΝ - Medcon-Kythreotis-Nemesis Asphalt Ltd σύμφωνα με την 

Υπηρεσία από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Εφόρου 

Εταιρειών, η εν λόγω εταιρεία έχει ημερομηνία εγγραφής 7/11/2008, ενώ μέτοχοι της εν λόγω 

εταιρείας κατά τον ουσιώδη χρόνο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας ήταν οι εταιρείες MEDCON, 

NEMESIS ASPHALT και ΚΥΘΡΟΜΑΚ, οι οποίες αποτελούν εμπλεκόμενα μέρη της παρούσας 

 
125 {…}. 
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αυτεπάγγελτης έρευνας και ανταγωνιστές στην προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος126. Ως αναφέρθηκε ανωτέρω ότι η ΚΥΘΡΟΜΑΚ σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου 

Εταιρειών ανήκει στην εταιρεία K. Kythreotis Holdings Public Ltd και στον Π. Κ. Κ.  

Περαιτέρω, η Υπηρεσία σημειώνει ότι στα γραφεία της MEDCON κατά την αιφνίδια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε ανευρέθηκαν {…} MEDCON ημερομηνίας 30/10/2009 όπου φαίνεται να 

συζητήθηκε {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 40 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Συγκεκριμένα, το θέμα δώδεκα 

αφορά {…}. 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι από την αιφνίδια έρευνα στα γραφεία της MEDCON ανευρέθηκαν {…} 

της {…} ημερομηνίας 29/10/2013, συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της 

MEDCON και κατά την οποία φαίνεται να ήταν παρόντες από τη MEDCON {…}, και οι κ.κ {…} και 

{…}, από τη Nemesis οι {…} και {…}, ενώ από τη Κυθραιώτης οι {…} και {…}. Κατά την εν λόγω 

συνάντηση, {…}. Ακολούθως, {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 41 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Υπηρεσία ανευρέθηκαν {…}, συνάντησης ημερομηνίας 16/10/2014, κατά 

την οποία φαίνεται να ήταν παρόντες και πάλι αντιπρόσωποι από τις τρεις προαναφερόμενες 

εταιρείες και τα οποία αποστάληκαν από την MEDCON στο γκρουπ εταιρειών της Cyfield που 

ανήκουν οι ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT {…}. Στην εν λόγω συνάντηση 

συζητήθηκαν {…}, ήτοι {…} (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 42 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία και σε αυτή την περίπτωση ότι οι εταιρείες MEDCON, NEMESIS και 

ΚΥΘΡΟΜΑΚ (Κυθραιώτης) παρόλο που αποτελούν ανταγωνίστριες εταιρείες στην προμήθεια και 

τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος, πραγματοποιούν διάφορες συναντήσεις στις οποίες 

συζητούν την τιμολογιακή πολιτική των πρώτων υλών και γενικότερα τη διαχείριση της εταιρείας 

Medcon-Kythreotis-Nemesis Asphalt Ltd και της εταιρείας Medcon Nemesis Asphalt Ltd οι οποίες 

λειτουργούν μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία από τα πιο πάνω αναφερόμενα έγγραφα, διαφαίνεται ότι οι εταιρείες 

προμηθεύονται πρώτες ύλες οι οποίες είναι αναγκαίες για συντήρηση δρόμων μέσω των λατομείων 

αλλά και μέσω των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος που ανήκαν υπό τη διαχείρισή 

τους, και φαίνεται να αντάλλασσαν μεταξύ τους πληροφορίες αναφορικά με τις συμμετοχές ή το 

ενδιαφέρον στους διαγωνισμούς του δημοσίου, την τιμή που αγόραζαν το ασφαλτικό σκυρόδεμα, 

γεγονός που δημιουργεί τεχνιτή διαφάνεια στην αγορά με αποτέλεσμα να εξαλείφεται κάθε 

αβεβαιότητα μεταξύ τους ως προς τον τρόπο που θα ενεργήσουν. Προκύπτει επίσης σύμφωνα με 

την Υπηρεσία ότι οι εταιρείες είχαν προνομοιακή μεταχείριση έναντι των ανταγωνιστών τους σε ότι 

αφορά την τιμολόγηση του ασφαλτικού σκυροδέματος. 

 
126 {…} 
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Η Υπηρεσία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι απόλυτα 

ελεύθερες να συστήνουν από κοινού κοινοπραξίες ή ομίλους επιχειρήσεων προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε ένα δημόσιο διαγωνισμό ή να λειτουργούν σε μια αγορά. Παρόλα αυτά η λειτουργία 

του σχηματισμού ενδέχεται να είναι αντίθετη με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, όταν η 

κοινοπραξία ή συνεταιρισμός συγχέεται με το σκοπό του ομίλου/ιδρυτικής εταιρείας, όπως στην 

περίπτωση της κατανομής των αγορών, τότε είναι η ίδια η ύπαρξη του ομίλου που είναι 

αντιανταγωνιστική. Επισημαίνεται ότι το Γαλλικό Συμβούλιο σε αποφάσεις του είχε αποφανθεί ότι ο 

όμιλος μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός μιας αντιανταγωνιστικής σύμπραξης ο οποίος έχει ως 

αποτέλεσμα τη νόθευση του πραγματικού ανταγωνισμού ή την πρόκληση προβλημάτων στην ορθή 

και ακριβή κρίση και εκτίμηση την οποία οφείλει να επιδεικνύει η αναθέτουσα αρχή.127 Ακόμα και στην 

περίπτωση που κατατεθούν διαφορετικές προσφορές από τις επιχειρήσεις (μέλη ή μέτοχοι ) το 

γεγονός ότι γνωρίζουν την τιμή του ασφάλτου για το συγκεκριμένο έργο καθώς και τις εταιρείες που 

ενδιαφέρθηκαν για το εν λόγω έργο, είναι ικανό να περιορίσει τον ανταγωνισμό καθότι εξαλείφεται σε 

μεγάλο βαθμό η αβεβαιότητα που υπάρχει ως προς τις συνθήκες που θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος 

δημόσιος διαγωνισμός. 

(Γ) Ομάδα 3: 

Η τρίτη ομάδα εταιρειών είναι αυτή των εταιρειών FAP και LOIZOS IORDANOU. Οι εταιρείες FAP και 

LOIZOS IORDANOU κέρδισαν από μόνο ένα διαγωνισμό έκαστη στον οποίο έριξαν κατά πολύ την 

προσφορά τους (ήτοι (-)26-(-)28%) από την εκτιμώμενη αξία. Ο ένας Διαγωνισμός ακολουθήσε τον 

άλλο (PS/C/597, με ημερομηνία προκήρυξης την 25/9/2009 και ο PS/C/598 με ημερομηνία 

προκήρυξης την 23/10/2009). Στη συνέχεια υπέβαλαν προσφορές ως κοινοπραξίες (Διαγωνισμός Αρ. 

25, 26,27 και 28) σε πιο υψηλές τιμές. 

Πριν και μετά τη συνεργασία τους και τις χαμηλές προσφορές τους υπέβαλλαν κατά καιρούς 

προσφορές οι οποίες δεν διέφεραν κατά πολύ από τους υπόλοιπους. Ιδιαίτερα η FAP, υπέβαλε 

πολλές προσφορές (24 προσφορές μόνη της και 4 ως κοινοπραξία με την LOIZOS IORDANOU) και 

σχεδόν όλες ήταν είτε οι πιο ακριβές σε σχέση με τους υπόλοιπους προσφοροδότες (Διαγωνισμοί Αρ. 

4, 6, 7, 8, 25, 27. 28, 29, 30, 32, 37, 44, 45, 46, 47 και 49) είτε η δεύτερη πιο ακριβή στους 

Διαγωνισμούς Αρ.5, 16, 26, 31, 35, 36, 40, 43 και 48). Η δε LOIZOS IORDANOU υπέβαλε μόνο 3 

προσφορές από μόνη της και 4 ως κοινοπραξία με την FAP. 

Σημειώνεται ότι ολες οι προσφορές που είχε υποβάλει η FAP το 2008, είχαν κηρύχθηκαν άκυρες 

καθότι επανέλειμένα δεν επισύναπτε με την προσφορά της επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής 

της και/ή δεν είχε μονόγραφε την πρώτη σελίδα του Τόμου Α. Επίσης, σε δύο περιπτώσεις 

 
127 Βλέπε σύγγραμμα του Χαράλαμπου Χρυσανθάκη με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις & Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού», 
σελ 210- 212 
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(Διαγωνισμό PS/C/659 - αρ. 37 και Διαγωνισμό PS/C/713 - αρ. 43) oι προσφορές της εταιρεία FAP, 

κρίθηκαν άκυρες καθότι κατά τν ετοιμσία της οικονομικής προσφοράς δεν είχε ληφθεί υπόψη τα 

σχετικά Addendum τα οποία τροποποιούσαν τα Δελτία Ποσοτήτων. 

Η Υπηρεσία στην προκαταρκτική της έρευνας αναφέρει ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ανέφεραν 

ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών κοστίζει σε αυτές, παρόλα αυτά η FAP υπέβαλε συνεχώς 

προσφορές χωρίς όμως να φαίνεται ότι διεκδικούσε πάντα τους διαγωνισμούς, αφού όλες οι 

προσφορές που υπέβαλε εντός του 2008, μια προσφορά που υπέβαλε το 2011 και μια το 2013 

κρίθηκαν άκυρες. Επίσης, η FAP ενώ υπέβαλε 24 φορές προσφορές και κέρδισε μόνο μια φορά και 

αυτή ήταν όταν χαμήλωσε κατά πολύ την τιμή της (-26%).  

Η Υπηρεσία αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνα που πραγματοποίηθηκε ο υπάλληλος της 

εταιρείας {…}, δήλωσε ότι ο κύριος λόγος που η FAP που πέτυχε μόνο σε μια προσφορά είναι ότι 

{…}. Ως εκ τούτου, η FAP {…}. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι γι’ αυτό που {…}. 

Σε σχέση με τα όσα δηλώθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας, η Υπηρεσία παρατηρεί ότι κατά 

την υπό εξέταση περίοδο, είχαν προκηρυχθεί παρόμοιας κλίμακας έργας, ήτοι μικρότερης αξίας που 

δεν αφορούσαν αυτοκινητοδρόμους, στους οποίους η FAP υπέβαλε αρκετά υψηλότερες προσφορές 

από την εκτίμηση του έργου (π.χ. ο διαγωνισμός PS/C/535 που αφορούσε την επαρχία Αμμοχώστου 

και στον οποίο η προσφορά που είχε υποβάλει ήταν 17,84% ακριβότερη από την εκτίμηση του 

μηχανικού, ο Διαγωνισμός PS/C/525 που αφορούσε την επαρχία Λευκωσίας και στον οποίο η 

προσφορά που είχε υποβάλει ήταν 27.13% ακριβότερη από την εκτίμηση του μηχανικού). 

Επισημαίνεται επίσης ότι οι οικονομικές προσφορές που υπέβαλε στους υπό αναφορά διαγωνισμούς 

ήταν κατά πολύ υψηλότερες από αυτές που είχαν υποβληθεί στο Διαγωνισμό PS/C/590 ο οποίος 

αφορούσε τον αυτοκινητόδρομο Α3. Σε εκείνη την περίπτωση η οικονομική προσφορά της FAP ήταν 

9,01% υψηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι από 

τους 50 Διαγωνισμούς μόνο σε δύο περιπτώσεις, ήτοι στους Διαγωνισμούς PS/C/597 και PS/C/598, 

οι προσφορές της ήταν κατά πολύ χαμηλότερες από την εκτίμηση του μηχανικού ήτοι -26,02% και -

23,87%. Μετά από την περιόδο αυτή, δηλαδή τους δύο διαγωνισμούς η εταιρεία FAP συνέχιζε να 

υποβάλλει προσφορές υψηλότερες από την εκτίμηση του έργου, παρά το κόστος υποβολής 

προσφοράς.  

Η εταιρεία LOIZOS IORDANOU φαίνεται να συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες, όπως την 

PANAYIDES, CYBARCO (ανάληψη υπεργολαβίας για σκοπούς ασφαλτικών επιστρώσεων στην 

Πάφο στο πλαίσιο των Διαγωνισμών Τ.Σ 27/2009 και 29/2009), MEDCON και FAP. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν έκανε αναφορά στη συνεργασία της με την εταιρεία FAP. Αυτή προκύπτει 

από τα στοιχεία των Δημόσιων Διαγωνισμών από τα οποία φαίνεται ότι οι εταιρείες υπέβαλαν 

προσφορές σε τέσσερις περιπτώσεις, ήτοι στους διαγωνισμούς PS/C/625 με ημερομηνία προκήρυξης 
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10/2/2010, PS/C/624 με ημερομηνία προκήρυξης 16/2/2010, PS/C/626 με ημερομηνία προκήρυξης 

26/2/2010 και PS/C/627 με ημερομηνία προκήρυξης 5/3/2010. Αυτή η συνεργασία ακολούθησε των 

αναθέσεων των συμβάσεων των έργων σε σχέση με τους Διαγωνισμούς PS/C/597 και ο PS/C/598. 

Οι εν λόγω διαγωνισμοί δεν κατακυρώθηκαν στις πιο πάνω εταιρείες καθότι υπέβαλαν υψηλότερες 

τιμές από την εκτίμηση του έργου. Συγκεκριμένα οι προσφορές τους ήταν κατά 3.50%, 7.71%, 18.03% 

και 24.03% ακριβότερες, αντίστοιχα. 

Επίσης, η εταιρεία LOIZOS IORDANOU συνεργάστηκε και με τις εταιρείες MEDCON NEMESIS 

ASPHALT J.V., αναφορικά με τον διαγωνισμό PS/C/713 υπό τη μορφή υπεργολαβίας έναντι χρέους 

της LOIZOS IORDANOU προς τις υπό αναφορά εταιρείες. 

Σε ότι αφορά τους επίμαχους διαγωνισμούς, η Υπηρεσία επισήμανε ότι στο πλαίσιο της αιφνίδας 

έρευνας, εντοπίστηκε στα γραφεία της εταιρείας LOIZOS IORDANOU {…}. Από το εν λόγω έργο 

προκύπτει η τιμή προσφοράς η οποία κοστολογήθηκε στα €{…}. Εν τέλει, η προσφορά που 

υποβλήθηκε από μέρους της L.IORDANOU ήταν €790.000, ήτοι -28,34% από την εκτίμηση του 

μηχανικού που ανερχόταν στα €1.102.440 και {…} κοστολόγηση. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 43 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας) Η εκτέλεση του έργου έγινε από την εταιρεία SIK SUPER ASFALT LTD 

η οποία ανήκει κατά 35% στη LOIZOS IORDANOU.  

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, αυτή η πρακτική της LOIZOS IORDANOU δεν συνάδει με την πρακτική 

που ακολούθησε όταν υπέβαλε προσφορές τέσσερις φορές ως κοινοπραξία με την FAP αλλά ούτε 

όταν υπέβαλε μόνη της προσφορά στο Διαγωνισμό PS/C/634, όπου ενώ συμφωνα με την {…} η 

οποία εντοπίστηκε στα γραφεία της εταιρείας LOIZOS IORDANOU η τιμή προσφοράς κοστολογήθηκε 

στα €{…}, εντούτοις υπέβαλε προσφορά ύψους €1.775.000, ήτοι με απόκλιση 21.13% από την 

εκτίμηση του μηχανικού που ανερχόταν στα €1.465.370 και {…}% {…} κοστολόγηση. Σύμφωνα 

με την Υπηρεσία είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι έαν η LOIZOS IORDANOU υπέβαλε προσφορά 

στη βάση της κοστολόγησης που είχε κάνει θα κέρδιζε το Διαγωνισμό. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 44 του 

Σημειώματος της Υπηρεσίας) Φυσικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Διαγωνισμός PS/C/ 634 με 

απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών ακυρώθηκε. 

Σε σχέση με την συμπεριφορά των εταιρειών FAP και LOIZOS IORDANOU, σύμφωνα με την 

Υπηρεσία είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μετά από τους Διαγωνισμούς PS/C/597, και ο PS/C/598 

που έλαβαν χώρα το 2009, η στάση και συμπεριφορά των δύο εταιρειών διαφοροποιήθηκε αφού από 

το 2010 οι οικονομικές προσφορές άρχισαν και πάλι να ανεβαίνουν πάνω από την εκτίμηση του 

μηχανικού, με τις εταιρείες FAP και LOIZOS IORDANOU οι οποίες είχαν κερδίσει από ένα από τους 

υπό αναφορά Διαγωνισμούς, να επαναφέρουν τις οικονομικές τους προσφορές τις προηγούμενες 

υψηλές τιμές. Τα ανωτέρω γεγονότων, Σύμφωνα με την Υπηρεσία δεικνύουν ότι οι εταιρείες FAP και 
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LOIZOS IORDANOU συντόνισαν και εναρμόνισαν την συμπεριφορά τους με τις εταιρείες αυτές (ίδε 

Γράφημα 1 του Σημειώματος της Υπηρεσίας ). 

11.6. Tελικά συμπεράσματα ως προς τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας της Υ-

πηρεσίας 

Από τα στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά την έρευνα της Υπηρεσίας και την οικονομική και 

οικονομετρική μελέτη και ανάλυση αυτών και της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων η 

Υπηρεσία εισηγείται ότι δεν υφίστατο υγιής ανταγωνισμός κατά την υποβολή προσφορών για 

περιοδική συντήρηση δρόμων και αυτοκινητοδρόμων ως αποτέλεσμα της  νόθευσης δημόσιων 

διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών (bid rigging) μεταξύ των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων και τις ενέργειες και/ή πρακτικές τους μαζί και ξεχωριστά σε σχέση με δημόσιους 

διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών 

και Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός της Δημοκρατίας, για 

την περίοδο από την 1/1/2007 μέχρι και τις 11/9/2014. 

Η Υπηρεσία εισηγείται ότι όλες οι εταιρείες που κέρδισαν τους υπό εξέταση διαγωνισμούς και 

συγκεκριμένα οι εταιρείες: 

NEMESIS CONSTRUCTION PUBLIC LTD,  

NEMESIS ASPHALT CO. LTD,  

MEDCON CONSTRUCTION LTD,  

CYBARCO PLC,  

IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTION) LTD,  

ZEMCO CONSTRUCTION LTD,  

CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD, 

FAP CONSTRUCTION LTD,  

GENERAL CONSTRUCTION CO. LTD,  

LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTION LTD και  

A.PANAYIDES CONSTRACTING LTD,  

 

εναρμόνισαν και ή συντόνισαν τη συμπεριφορά τους με σκοπό την χειραγώγηση/ νόθευση των 

δημοσίων προσφορών που είχαν προκηρυχθεί από το Τ.Δ.Ε που αφορούσαν την περιοδική 

συντήρηση δρόμων ή/και αυτοκινητόδρομων και κόμβων (road maintenance services) εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά την περίοδο 1/1/2007 – 11/9/2014. 

Συνακόλουθα, η Υπηρεσία εισηγείται ότι οι εταιρείες  

(i) NEMESIS CONSTRUCTION PUBLIC LTD,  
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(ii) NEMESIS ASPHALT CO. LTD,  

(ii) MEDCON CONSTRUCTION LTD,  

(iii) CYBARCO PLC,  

(iv) IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTION) LTD,  

(v) ZEMCO CONSTRUCTION LTD,  

(vi) CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD, 

(vii) FAP CONSTRUCTION LTD,  

(viii) GENERAL CONSTRUCTION CO. LTD,  

(ix) LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTION LTD και  

(x) A.PANAYIDES CONSTRACTING LTD,  

με τις πράξεις τους προέβηκαν σε συντονισμό και/ή εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους και 

καταμερισμό μεταξύ τους της αγοράς κατά παράβαση του παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του 

Νόμου,  σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων και 

κόμβων εντός της Δημοκρατίας για την περίοδο από το 2007 μέχρι και 11/9/2014, με αποτέλεσμα να 

νοθεύσουν την ανταγωνιστική διαδικασία. 

Η Υπηρεσία, έχοντας υπόψη τα ενώπιον της στοιχεία ιδίως αναφορικά με τη θέση των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων, τη φύση του προϊόντος και της εξεταζόμενης εναρμονισμένης συμπεριφοράς εισηγείται 

ότι η υπό εξέταση σύμπραξη δεν δύναται να επηρεάσει το ενδοκοινοτικό εμπόριο σε αισθητό βαθμό. 

Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία εκτιμά ότι δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω επηρεασμός του 

ενδοενωσιακού εμπορίου και συνακόλουθα, οι σχετικές ενωσιακές διατάξεις δεν εφαρμόζονται στην 

παρούσα υπόθεση. 

12. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής αποτελεί κατάληξη των Μελών της Επιτροπής, κ.κ. 

Ανδρέα Καρύδη, Παναγιώτη Ουστά, Πολυνείκη- Παναγιώτη Χαραλαμπίδη και Άριστου Αριστείδου 

Παλούζα. 

Η πλειοψηφία της Επιτροπής, κ.κ. Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς,  Άριστος Αριστείδου-

Παλούζας και Πολυνείκης - Παναγιώτης Χαραλαμπίδης κρίνει ότι ο Διοικητικός φάκελος της υπόθεσης 

δεν συμπεριλαμβάνει επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν εναρμόνιση της συμπεριφοράς των υπό 

διερεύνηση ή τον καταμερισμό της αγοράς σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από 

το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την περιοδική συντήρηση 

δρόμων, αυτοκινητόδρομων και κόμβων εντός της Δημοκρατίας για την περίοδο από το 2007 μέχρι 

και 11/9/2014. 
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Εξετάζοντας ενδελεχώς τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε σχέση 

με τους υπό κρίση διαγωνισμούς, η πλειοψηφία της Επιτροπής κρίνει ότι υπάρχουν σημαντικές 

αδυναμίες οι οποίες εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στο σημείωμα της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι προκηρύσσονταν πολλοί διαγωνισμοί στην ίδια χρονική περίοδο. Ο μηχανικός του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων καθόριζε την τιμή του έργου χωρίς επιστημονική μελέτη. Η εκτίμηση 

στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό  στις  προσφορές προηγούμενων ετών. Παρόμοιο σκηνικό παρατηρείται 

και στην αξιολόγηση των προσφορών από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος 

Δημοσιών Έργων.    

Ενώ σε περιπτώσεις συντονισμού αναμένετο ότι θα γινόταν  με σκοπό την αύξηση του κέρδους μέσω-

μεταξύ άλλων, της αύξησης της τιμής των υποβληθεισών προσφορών, εντούτοις παρατηρείται ότι 

υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τιμές των προσφορών ήταν χαμηλότερες από την Εκτίμηση 

του Μηχανικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι διαγωνισμοί: 

Ο διαγωνισμός PS/C/598 του επαρχιακού μηχανικού του τμήματος δημοσίων έργων Αμμοχώστου 

του Δεκεμβρίου 2009 κατακυρώθηκε στην εταιρεία LOIZOS IORDANOUS του οποίου η προσφορά 

ήταν κατά 28,34% χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Να 

σημειωθεί επίσης ότι και η προσφορά της δεύτερης στη σειρά εταιρείας που συμμετείχε στο 

διαγωνισμό ήταν χαμηλότερη κατά 23,87%. 

Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2009 στο διαγωνισμό PS/C/597 η εταιρεία FAP 

ήταν κατά 26,02% χαμηλότερη από την εκτίμηση του μηχανικού του τμήματος δημοσίων έργων. 

Το 2009 το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε προκηρύξει μεγάλο αριθμό διαγωνισμών  

συμπεριλαμβανομένων και των δύο πιο πάνω. Οι υπόλοιποι διαγωνισμοί ήταν ελάχιστα πιο 

ψηλότεροι από την εκτίμηση του μηχανικού  με ψηλότερο ποσοστό το 8,32%.  

Εξετάζοντας και τα επόμενα έτη διαπιστώνεται ότι: 

Α. οι τιμές των  περισσοτέρων  προσφορών που υπεβλήθησαν κυμαίνονταν πέριξ του ποσού 

της εκτίμησης του μηχανικού του τμήματος δημοσίων έργων με μία απόκλιση συν ή πλην 

περίπου 5%, 

Β. οι προσφορές οι οποίες κατακυρώθηκαν ήταν χαμηλότερες από την εκτίμηση πέραν του 

5%, σε σχέση με την εκτίμηση του μηχανικού και αναφερόταν στο διαγωνισμό PS/C/598 με 

ποσοστό 28,34% αλλά και το διαγωνισμό PS/C/717(21/06/13) στο -7,20% 

Γ. οι προσφορές που κατακυρώθηκαν και  ήταν ψηλότερες από την εκτίμηση πέραν του 5%, 

η απόκλιση τους έφτασε μέχρι 13% περίπου πάνω από την εκτιμημένη αξία του έργου. 

Οι διαγωνισμοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων προκηρύσσονταν ως συνήθως μαζικά, γι αυτό οι υπό 

διερεύνηση επιχειρήσεις συμμετείχαν στους υπό κρίση διαγωνισμούς του Τμήματος Δημοσίων 
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Έργων, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους με τη λήψη των εγγράφων προσφορών. Οι επιχειρήσεις 

υπέβαλλαν γραπτή προσφορά ανάλογα με το διαθέσιμο  εκπαιδευμένο προσωπικό και τα ανάλογα  

εξειδικευμένα μηχανήματα που θα διέθεταν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης του Έργου.   

Επιπλέον να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία προκήρυξης έργων γινόταν σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, ήτοι το εξάμηνο από το τέλος Μαρτίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 

Αυτό έδινε τη δυνατότητα κυρίως στις μικρές εταιρείες να διεκδικήσουν διαγωνισμούς της 

δυναμικότητας τους για να μπορέσουν έτσι αφενός μεν να απασχολήσουν το προσωπικό τους, 

αφετέρου να εκτελέσουν το έργο. 

Η πλειοψηφία της Επιτροπής κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ 

της κατάληξης ότι οι οικονομικοί φορείς στους οποίους κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί 

αποσκοπούσαν στη μείωση του ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία υποβολής των προσφορών και 

κατά συνέπεια την αύξηση του ποσού της προσφοράς τους. Αντίθετα σε κάποιες περιπτώσεις η 

επιτυχούσα προσφορά ήταν χαμηλότερη από την εκτίμηση του Μηχανικού του Έργου. Υπήρξαν 

μάλιστα περιπτώσεις όπου καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον εταιρειών για διεκδίκηση έργων, όπως 

στους διαγωνισμούς με αριθμό 23 και 24, με τις προσφορές να είναι χαμηλότερες από 26%-28%. 

Εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς που αφορά η παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα, 

δηλαδή, τους δημόσιους διαγωνισμούς για την περιοδική συντήρηση δρόμων ή/και 

αυτοκινητόδρομων (road maintenance services) εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τις 

συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην αγορά κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο, ήτοι, από 

1/1/2007 μέχρι και 11/9/2014, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις 

που επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της παραγωγής, διανομής και τοποθέτησης 

ασφαλτικού σκυροδέματος θα έπρεπε να προβούν σε επενδύσεις, οι οποίες σχετίζονταν τόσο με την 

ανέγερση εργοστασίου παραγωγής όσο και με την αγορά των απαραίτητων μηχανημάτων ή/και να 

προβούν σε συνεργασίες για την από κοινού διεκδίκηση διαγωνισμού. Οι εταιρείες παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος επεσήμαναν ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ενός εργοστασίου 

είναι αρκετά υψηλό.  

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα, όπως καταγράφεται και στο σημείωμα της Υπηρεσίας, μεταφέρεται και 

μετέπειτα τοποθετείται σε δρόμους με τη χρήση συνεργείου τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Σημειώνεται πως δεν διαθέτουν όλες οι εταιρείες φορτηγά για σκοπούς μεταφοράς του ασφαλτικού 

σκυροδέματος αλλά και εξειδικευμένα μηχανήματα τοποθέτησης και ως εκ τούτου, αγόραζαν 

υπηρεσίες από άλλες εταιρείες.   
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Επίσης, καταγράφονται ως νομικοί φραγμοί εισόδου της αγοράς της παραγωγής και διάθεσης 

ασφαλτικού σκυροδέματος η ανάγκη για εξασφάλιση αριθμού αδειών από διάφορες κρατικές 

υπηρεσίες οι οποίες είναι αρκετά χρονοβόρες. 

Για τους υπό εξέταση Διαγωνισμούς είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά και να τους 

διεκδικήσουν εταιρείες που κατείχαν άδεια είτε τουλάχιστον Τάξης Γ και ανώτερης είτε τουλάχιστον 

Τάξης Β και ανώτερης. Εύλογα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι συνθήκες της αγοράς 

επηρεάζονται από τους όρους και τις συνθήκες που δημιουργεί το ίδιο το Κράτος. Στην προκειμένη 

περίπτωση, δημιουργείται εποχιακή ζήτηση από το δημόσιο τομέα προς τις ιδιωτικές εταιρείες οι 

οποίες είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες περιοδικής συντήρησης δρόμων, αυτοκινητόδρομων 

και κυκλικών κόμβων εντός της Δημοκρατίας, εφόσον σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη η ζήτηση 

περιορίζεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια ενός έτους. Μέσα από την έρευνα 

έχει διαφανεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου αριθμός διαγωνισμών προκηρύσσονταν την ίδια ημέρα. 

Στους υπό εξέταση διαγωνισμούς στην υπό εξέταση χρονική περίοδο, συμμετείχαν κυρίως 11 

εταιρείες οι οποίες υπέβαλλαν συχνά προσφορές, είτε μόνες τους, είτε ως κοινοπραξίες μεταξύ τους, 

και στις οποίες κατακυρώνονταν οι διαγωνισμοί. Πρόκειται για τις εταιρείες NEMESIS 

CONSTRUCTION PUBLIC LTD, NEMESIS ASPHALT CO. LTD, MEDCON CONSTRUCTION LTD, 

CYBARCO PLC, IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTION) LTD, ZEMCO CONSTRUCTION LTD, 

CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD, FAP CONSTRUCTION LTD, GENERAL 

CONSTRUCTION CO. LTD, LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTION LTD και A .PANAYIDES 

CONSTRACTING LTD  

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα εμπλεκόμενα μέρη, οι περιοδικές συντηρήσεις δρόμων και 

αυτοκινητόδρομων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτελούνταν κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του 

χρόνου, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα να απαιτούνται να εργάζονται πέραν του ενός 

συνεργείου αφαίρεσης και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος σε κάθε συμβόλαιο και να 

ευνοούνται οι εταιρείες που διέθεταν τρία και τέσσερα συνεργεία και μπορούσαν να εκτελούν 

πολλαπλά μεγάλα έργα ταυτόχρονα. 

Εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο χρονικός περιορισμός που δημιουργείται για την εκτέλεση 

έργων περιοδικής συντήρησης, επηρεάζει και τον τρόπο συμπεριφοράς των εταιρειών στην υποβολή 

των προσφορών τους.  

Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις καταγράφοντας τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να 

διεκδικήσουν σε συνεργασία με άλλη ή άλλες συγκεκριμένους διαγωνισμούς ανέφεραν διάφορους 

λόγους, μεταξύ αυτών, το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνταν τη ίδια χρονική περίοδο, 

την μη διάθεση του συνόλου όλων των μέσων (εξειδικευμένα μηχανήματα, οχήματα κ.α.) που θα τους 

επέτρεπαν να εκτελέσουν από μόνες τους τις εργασίες τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
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Εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπήρξαν συναντήσεις εταιρειών και συζητήσεις μεταξύ των 

εταιρειών οι οποίες από κοινού ετοιμάζονταν να διεκδικήσουν συγκεκριμένο διαγωνισμό. Δεν είναι 

δυνατό να αναμένει κανείς ότι ο καθορισμός των εργασιών της κάθε εμπλεκόμενης στην κοινοπραξία 

επιχείρησης, η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του υπό διεκδίκηση έργου 

μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να υπάρξουν συζητήσεις και ή συναντήσεις των εμπλεκομένων 

επιχειρήσεων.  

Οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι απόλυτα ελεύθερες να συστήνουν από 

κοινού κοινοπραξίες ή ομίλους επιχειρήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα δημόσιο 

διαγωνισμό ή να λειτουργούν σε μια αγορά. Το Γαλλικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι «οι συμφωνίες 

που οδηγούν στη σύναψη υπεργολαβίας δεν απαγορεύονται από το δίκαιο του ανταγωνισμού.»128 

Το Δικαστήριο στην υπόθεση του Χαρτοπολτού, κατέστησε σαφές ότι «προκειμένου να προσδιοριστεί 

η αποδεικτική αξία των διάφορων στοιχείων πρέπει να υπομνησθεί ότι η ύπαρξη παράλληλης 

συμπεριφοράς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη εναρμονισμένης πρακτικής, παρά μόνο όταν η 

ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής αποτελεί τη μόνη βάσιμη εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή[…]». 

Οι Αρχές Ανταγωνισμού συνεπώς για να αποφασίσουν ότι υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική, πρέπει 

να εξετάζουν όλες τις πιθανές εναλλακτικές εξηγήσεις και να αποδεικνύουν στην εκάστοτε υπόθεση 

ότι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για την παράλληλη συμπεριφορά  πλην του ηθελημένου συντονισμού 

(σιωπηρό καρτέλ).129 

Μελετώντας ενδελεχώς όλα τα στοιχεία του Διοικητικού φακέλου η πλειοψηφία της Επιτροπής κρίνει 

ότι δεν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις που να συνιστούν απόδειξη περί ενεργειών των υπό 

διερεύνηση εταιρειών που παραβιάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού. Δεν υπάρχουν  τεκμηριωμένα 

στοιχεία για την εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους ή τον καταμερισμό της αγοράς σε σχέση με τους 

διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών 

και Έργων για την περιοδική συντήρηση δρόμων, αυτοκινητόδρομων και κόμβων εντός της 

Δημοκρατίας για την περίοδο από το 2007 μέχρι και 11/9/2014. 

Επιπλέον, στο σημείο αυτό η πλειοψηφία της Επιτροπής σημειώνει ότι η αναθέτουσα αρχή πρέπει 

να εξετάσει την πολιτική της σε σχέση με τις χρονικές περιόδους προκήρυξης και διεκπεραίωσης των 

διαγωνισμών/έργων καθώς η μεγαλύτερη διασπορά τους στη διάρκεια του έτους θα αυξήσει το 

ενδιαφέρον επιχειρήσεων του τομέα και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό. 

 
128 Βλέπε απόφαση του Γαλλικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού Pont de Normandie υπ’ αριθμό 95-D-76. 
129 Δημήτρης Τζουγανάτος, Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 229. Βλέπε 
Joined Cases C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 and C-125/85 to C-129/85 Ahlström Osakeyhtiö and 
Others v Commission [1993] ECR I-1307,  βλέπε σκέψη 71 
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Σημειώνεται ακόμη ότι οι κοινοπραξίες που συστάθηκαν κατά  την υπό διερεύνηση περίοδο 

απασχόλησαν την Επιτροπή με τον περί του ελέγχου των  συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νόμο και 

καταγράφονται συνοπτικά πιο κάτω:   

-Δημιουργία της Κοινοπραξίας Medcon – Nemesis Asphalt J.V. (αρ. φακ. 8.13.015/1) - Η εν λόγω 

Κοινοπραξία διαφαίνεται ότι δεν εμπίπτει στην κατηγορία πράξεων που σύμφωνα με το άρθρο 

(6)(1)(β) του Νόμου πληρούν την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι παρόλο που αποτελεί κοινή 

επιχείρηση, εντούτοις δεν εκπληροί τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, στη 

βάση των κριτηρίων που θέτει η Κωδικοποιημένη ανακοίνωση για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 

Κανονισμού 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και επομένως 

δεν απαιτείτο να είχε κοινοποιηθεί ως τέτοια.  

-Δημιουργία της Κοινοπραξίας MEDCON – NEMESIS J.V. (αρ. φακ. 8.13.015/2) - Η  δημιουργία 

της κοινοπραξίας MEDCON – NEMESIS J.V. δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 

καθότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6(1)(β) για να πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι δεν εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής 

οντότητας. 

-Δημιουργία της Κοινοπραξίας CYBARCO-IACOVOU J.V. (αρ. φακ. 8.13.015/3) - Όπως 

διαφαίνεται από τις πληροφορίες που απέστειλαν οι ιδρυτικές εταιρείες, δεν προκύπτει θέμα 

κοινοποίησης της δημιουργίας της κοινοπραξίας CYBARCO- IACOVOU J.V. καθότι, η εν λόγω 

κοινοπραξία εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στις 21/12/1995, 

περίοδος κατά την οποία δεν υπήρχε σε εφαρμογή σχετική νομοθεσία περί συγκεντρώσεων. Ως 

εκ τούτου δεν προκύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων για 

κοινοποίηση της συγκεκριμένης πράξης. 

-Δημιουργία της κοινοπραξίας A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD ΚΑΙ CHARILAOS 

APOSTOLIDES PUBLIC LTD JOINT VENTURE (αρ. φακ. 8.13.015/5) - Η δημιουργία της εν 

λόγω κοινοπραξίας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου καθότι δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 6(1)(β) για να πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι δεν 

εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 

Στο σημείωμα της Υπηρεσίας γίνεται αναφορά σε έγγραφα που βρίσκονται στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης για τα οποία η πλειοψηφία της Επιτροπής σημειώνει: 

Καταγράφεται στο σημείωμα της Υπηρεσίας το ενδιαφέρον των εταιρειών να παρακολουθούν τα 

αποτελέσματα των διαγωνισμών και σημειώνεται η ανεύρεση εγγράφου στα γραφεία των εταιρειών 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS ASPHALT, «το οποίο φαίνεται να εκτυπώθηκε από την 

ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων» και αφορούσε τη Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων 

Υποβολής Προσφορών αναφορικά με έργο Περιοδικής Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας 
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Λευκωσίας, στο οποίο σημειώνονται με σειρά κατάταξης τα ονόματα των προσφοροδοτών, MEDCON 

– NEMESIS J.V., IACOVOU, CYBARCO, CHAPO – PANAYIDES J.V., GCC, ZEMCO και FAP, και οι 

αντίστοιχες προσφορές τους. 

Εξετάζοντας τη διαδικασία που ακολουθεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε σχέση με τα αποτελέσματα 

των διαγωνισμών για τις προσφορές περιοδικής συντήρησης δρόμων και αυτοκινητόδρομων εντός 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρατηρείται ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων στο τέλος της διαδικασίας 

κάθε διαγωνισμού δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το όνομα της εταιρείας ή της κοινοπραξίας η οποία 

κέρδισε το διαγωνισμό και  το ύψος της συνολικής προσφοράς που υπέβαλε, καθώς και τα ονόματα 

των υπολοίπων εταιρειών και κοινοπραξιών που υπέβαλαν προσφορά μαζί με το ύψος της κάθε μίας 

αντίστοιχης προσφοράς .Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται από την 

προκήρυξη μέχρι και την ανακοίνωση του νικητή του διαγωνισμού. 

Ως εκ τούτου το ανευρεθέν έγγραφο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο περί 

συντονισμού και ή εναρμόνισης των ενεργειών των εταιρειών. Δεν αποτελεί έγγραφο που συντάχθηκε 

από τις ίδιες αλλά για έγγραφο που ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων στην οποία ο καθένας μπορούσε να έχει πρόσβαση και να έχει γνώση του περιεχομένου του. 

Επ’ αυτού η πλειοψηφία της Επιτροπής σημειώνει ότι,  η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να επανεξετάσει 

τη διαδικασία που ακολουθεί καθώς με την υφιστάμενη δίδεται η δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά να ενημερώνονται για το ύψος της προσφοράς του κάθε 

ανταγωνιστή τους. H δημοσιοποίηση των προσφορών όλων των εταιρειών δύναται να παρακωλύει 

τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Ενδεικτικές περί της διαδικασίας των διαγωνισμών του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων και των αδυναμιών που παρατηρούνται είναι οι παρατηρήσεις που καταγράφονται 

στις σελίδες 230-236 του σημειώματος της Υπηρεσίας. 

Στο σημείωμα της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι ανευρέθηκαν ημερολόγια στελεχών κατασκευαστικών 

εταιρειών στα οποία καταγράφονται ημερομηνίες και ώρες συναντήσεων τους. Εξετάζοντας αυτά 

διαπιστώνεται ότι πρόκειται για συναντήσεις στελεχών εταιρειών οι οποίες ήταν μέτοχοι σε άλλη 

εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Συγκεκριμένα, οι 

εταιρείες CHAPO, CYBARCO, G.C.C. και PANAYIDES είναι μέτοχοι της εταιρείας Prometheas 

Asphalt, η οποία ασχολείται με την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος και της εταιρείας 

Prometheas United η οποία δραστηριοποιήθηκε την περίοδο 2009 έως 2012 με την τοποθέτηση 

ασφαλτικού σκυροδέματος. Διαπιστώνεται επίσης ότι στο σημείωμα καταγράφεται το γεγονός ότι οι 

εταιρείες πραγματοποίησαν συναντήσεις στο πλαίσιο της διοίκησης της Prometheas. Επίσης, στον 

διοικητικό φάκελο βρίσκεται επιστολή της Prometheas Asphalt προς τις εταιρείες CHAPO, 

CYBARCO, G.C.C. PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT και PANAYIDES με θέμα {…} στην οποία 

καταγράφονται {…}. Παρατηρώντας την προσφορά διαπιστώνεται ότι {…}.  
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Η αναζήτηση σε τιμές μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος πριν από την υποβολή προσφορών είναι 

μια ενέργεια αναμενόμενη καθ΄ ότι  οι τιμές αυτές αποτελούν συστατικό στοιχείο της υπό ετοιμασία 

προσφοράς η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού. Η αναζήτηση και συλλογή τιμών 

τόσο για πρώτες ύλες όσο και για όλα τα συστατικά στοιχεία μιας προσφοράς αποτελεί συνήθη 

πρακτική κατά τη διαδικασία ετοιμασίας υποβολής προσφορών σε όλους του τομείς της οικονομίας. 

Σημειώνεται ότι γενικότερα συνεννοήσεις/συντονισμός στην αγορά απαγορεύονται αλλά στη 

προκειμένη περίπτωση οι τέσσερις εταιρείες είναι ανταγωνίστριες στην τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος όμως είναι και μέτοχοι στην εταιρεία παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Οι 

εταιρείες πραγματοποιούσαν συναντήσεις στο πλαίσιο της διοίκησης της Prometheas. Δεν υπάρχει 

οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες συναντήσεις τους, 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό το συντονισμό και/ή εναρμόνισης των ενεργειών τους ενόψει των 

διαγωνισμών που είχαν προκηρυχτεί για την περιοδική συντήρηση των δρόμων ή/και 

αυτοκινητόδρομων.  

Στη συνέχεια εξετάστηκε η οικονομετρική ανάλυση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στο πλαίσιο,  

της υπό διερεύνηση υπόθεσης και η οποία παρουσιάζεται στο σημείωμα της. 

Η πλειοψηφία της Επιτροπής διαπιστώνει ότι, στη ετοιμασία της οικονομετρικής μελέτης , ελλείψει 

επαρκών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν από την Υπηρεσία  “υποθέσεις” (assumptions). Ενδεικτικά 

σημειώνεται ότι, η Υπηρεσία στο σημείωμα της καταγράφει τις «υποθέσεις» που χρησιμοποιήθηκαν 

στην οικονομετρική μελέτη ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει το ενδεχόμενο οι «υποθέσεις» αυτές να μην 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς και το ενδεχόμενο να οδηγούν σε εκ διαμέτρου 

αντίθετα αποτελέσματα «οι προσφορές μπορεί να είναι τυχαίες ή προϊόν προσυνεννόησης» αναφέρει 

στο σημείωμα της η Υπηρεσία. (η υπογράμμιση είναι της πλειοψηφίας της Επιτροπής).  

Σημειώνεται επίσης το καταληκτικό σχόλιο της Υπηρεσίας όπου αναφέρεται ότι ‘’Η Υπηρεσία με βάση 

την πιο πάνω ανάλυση δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ύπαρξης προσυνεννόησης στις 

προσφορές ασφαλτόστρωσης. Εντούτοις, τα εν λόγω συμπεράσματα δεν επαρκούν για να 

στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη προσυνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, κυρίως λόγω του 

ότι έγινε χρήση μιας υποθετικής διάρκειας των έργων. Θα μπορούσε η εικόνα να είναι πιο ξεκάθαρη 

εάν υπήρχαν επιπρόσθετα στοιχεία όπως α) ο ακριβής χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί 

το κάθε έργο, β) η περιοχή αποπεράτωσης του κάθε έργου ώστε να υπολογιστεί η απόσταση από 

την έδρα κάθε επιχείρησης που υπέβαλε προσφορά και γ) οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση σχετικά 

με το κόστος κάθε επιχείρησης” (η υπογράμμιση είναι της πλειοψηφίας της Επιτροπής).  

Το γεγονός της χρησιμοποίησης στην Οικονομετρική μελέτη “υποθέσεων” (assumptions) λόγω 

αδυναμίας εξεύρεσης και χρήσης όλων των απαιτούμενων δεδομένων αποτελεί στοιχείο που πλήττει 

την αξιοπιστία του αποτελέσματος της. 
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Η μελέτη, στηριζόμενη σε «υποθέσεις» θα μπορούσε να καταλήξει  σε ένα αποτέλεσμα αλλά και σε 

άλλο ακριβώς αντίθετο από το πρώτο. Στην ουσία δηλαδή από την ίδια έρευνα προκύπτουν δύο 

αναγνώσεις αποτελέσματος που η μία αναιρεί την άλλη! Ως εκ των ανωτέρω η πλειοψηφία της 

Επιτροπής κρίνει ότι δεν είναι ορθό και δίκαιο να ληφθεί υπόψη στη στοιχειοθέτηση  παράβασης μια 

οικονομετρική μελέτη που έγινε στη βάση υποθέσεων και η οποία δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ένα 

ξεκάθαρο αποτέλεσμα.  

Η δεύτερη ανάλυση στην οποία προέβη η Υπηρεσία αφορά στατιστική μελέτη η οποία κάνει χρήση 

«της εκτίμησης του μηχανικού» για το έργο, εκτιμήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας των 

διαγωνισμών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η ανάλυση αυτή δεν μπορεί 

να εξεταστεί ανεξάρτητα από τα όσα καταγράφονται στις σελίδες 230-236 του σημειώματος της 

Υπηρεσίας και ειδικότερα τα όσα κατέγραψε για την περίοδο από το 2007 έως το 2012 ο Γενικός 

Ελεγκτής της Δημοκρατίας, σχετικά με αδυναμίες της διαδικασίας, αλλά και παρατηρήσεις και 

εισηγήσεις που διετύπωσε. 

Στις προαναφερθείσες σελίδες του σημειώματος, μεταξύ άλλων, γίνονται αναφορές για «τις αδυναμίες 

που υφίστανται στα συστήματα εσωτερικού έλεγχου, στην εκτίμηση δαπάνης κατασκευής οδικών 

έργων», για αδράνεια στη διαχείριση της Τράπεζας Τιμών, για μη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας 

των εκτιμήσεων, για εκτιμήσεις που ετοιμάζονταν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων που «δεν ήταν 

αξιόπιστες» γεγονός που απέτρεπε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  

Ως εκ των ανωτέρω η πλειοψηφία της Επιτροπής θεωρεί ότι μια στατιστική μελέτη η οποία κάνει 

χρήση στοιχείων των οποίων αμφισβητείται η αξιοπιστία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή 

συμπεράσματα, ώστε αυτά να συνυπολογιστούν στην εξέταση της υπόθεσης.  

Καταδεικνύουν επίσης ότι, οι αδυναμίες που καταγράφηκαν σχετικά με τη διαδικασία της προκήρυξης 

των διαγωνισμών πρέπει να μελετηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και να εξαλειφθούν από τους 

μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

Υπό το φώς όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων και μέσα από την αξιολόγηση και 

συνεκτίμηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η πλειοψηφία της Επιτροπής: 

Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Άριστος Αριστείδου Παλούζας και Πολυνείκης Παναγιώτης 

Χαραλαμπίδης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λόγω της μη στοιχειοθέτησης της παράβασης του 

άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόμου εκ μέρους των εμπλεκομένων στη παρούσα υπόθεση 

επιχειρήσεων, αποφασίζει να προβεί στο κλείσιμο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας. 

Υπό το φως των πιο πάνω, παρέλκει η εξέταση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.  
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13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

H Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου διαφώνησε με τη θέση της πλειοψηφίας ότι 

από τα ενώπιον του στοιχεία δεν τεκμηριώνεται εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση των 

άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόμου. 

Η Πρόεδρος σημείωσε πως αφού μελέτησε όλα τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδομένα τα 

οποία βρίσκονται καταχωρημένα στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, κρίνει ότι τα στοιχεία της 

έρευνας καθώς και η ανάλυση της Υπηρεσίας καταδεικνύουν επαρκώς ότι οι εταιρείες NEMESIS 

CONSTRUCTION PUBLIC LTD, NEMESIS ASPHALT CO. LTD, MEDCON CONSTRUCTION LTD, 

CYBARCO PLC, IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTION) LTD, ZEMCO CONSTRUCTION LTD, 

CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD, FAP CONSTRUCTION LTD, GENERAL 

CONSTRUCTION CO. LTD, LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTION LTD και A. PANAYIDES 

CONSTRACTING LTD εναρμόνισαν και ή συντόνισαν τη συμπεριφορά τους με σκοπό την 

χειραγώγηση/ νόθευση των δημοσίων προσφορών που είχαν προκηρυχθεί από το Τ.Δ.Ε που 

αφορούσαν την περιοδική συντήρηση δρόμων ή/και αυτοκινητόδρομων και κόμβων (road 

maintenance services) εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά την περίοδο 1/1/2007 

– 11/9/2014. 

Εν πρώτοις τόνισε ότι στις οριζόντιες συμφωνίες / εναρμονισμένες πρακτικές που έχουν ως 

αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνονται, σαφώς, και οι σχετικές με τον 

καθορισμό των τιμών και τη νόθευση των διαγωνισμών δια της χειραγώγησης προσφορών.130 Η 

παρούσα υπόθεση υπογράμμισε εμφαντικά ότι εμπίπτει ευθέως στις εν λόγω περιπτώσεις, καθώς 

αφορά οριζόντια σύμπραξη, η οποία ενέχει πολύ σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού. 

Υπογράμμισε πως τέτοιου είδους υποθέσεις, ήτοι συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, είναι πολύ 

σοβαρές σε σχέση με τις δημόσιες προσφορές, και ως προς τούτο παρέπεμψε στα όσα 

καταγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής 

«ΟΟΣΑ»), ήτοι: «Hard core cartels (when firms agree not to compete with one another) are the most 

serious violations of competition law. They injure customers by raising prices and restricting supply, 

thus making goods and services completely unavailable to some purchasers and unnecessarily 

expensive for others. The categories of conduct most often defined as hard core cartels are: (a) price 

fixing, (b) output restrictions, (c) market allocation (d) bid rigging (the submission of collusive 

 
130 Βλ. ενδεικτικά Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου [101] 
παράγραφος 3 [ΣΛΕΕ], ΕΕ C 11 της 14.1.2011, παρ. 21 και 23, 24, 25: Το εν λόγω τεκμήριο βασίζεται στο σοβαρό 
χαρακτήρα του περιορισμού καθώς και στην εμπειρία, από την οποία προκύπτει ότι οι συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο 
τον περιορισμό του ανταγωνισμού ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά και να θέσουν σε κίνδυνο τους 
στόχους που επιδιώκουν οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισμού. Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού, ως αντικείμενο των εν 
λόγω συμφωνιών, όπως ο καθορισμός των τιμών και η κατανομή των αγορών, συνεπάγονται από τη φύση τους μείωση της 
παραγωγής και αύξηση των τιμών, πράγμα που οδηγεί σε κακή κατανομή των πόρων, λόγω της μη παραγωγής των 
προϊόντων και υπηρεσιών που ζητούν οι πελάτες. Οδηγούν, επίσης, σε μείωση της ευημερίας των καταναλωτών, οι οποίοι 
υποχρεώνονται να καταβάλλου υψηλότερες τιμές για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. 
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tenders)».131 Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ και όσα καταγράφονται στη σχετική Πρόταση 

(Recommendation) του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, η οποία εγκρίθηκε στις 17/7/2012, στην οποία 

αναγνωρίζεται ότι: (α) «public procurement is a key economic activity of governments that has a wider 

impact on competition in the market, both short term and long term, as it can affect the degree of 

innovation and the level of investment in a specific industry sector and the overall level of 

competitiveness of markets, with potential benefits for the whole economy; και (β) «in public 

procurement, competition promotes efficiency, helping to ensure that goods and services offered to 

public entities more closely match their preferences, producing benefits such as lower prices, 

improved quality, increased innovation, higher productivity and, more generally, “value for money” to 

the benefit of end consumers, users of public services and taxpayers».132  

Περαιτέρω, σημείωσε ότι ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για τη νόθευση/χειραγώγηση δημόσιων 

προσφορών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι νόθευση διαγωνισμών δια χειραγώγησης προσφορών 

προκύπτει, όταν επιχειρήσεις, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες αναμένεται να δρουν ανταγωνιστικά 

μεταξύ τους, κλείνουν μυστική συμφωνία με στόχο την αύξηση των τιμών ή την υποβάθμιση της 

ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών για αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν προϊόντα ή 

υπηρεσίες μέσω διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού. Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί συχνά 

βασίζονται στην ανταγωνιστικότητα μιας διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού, προκειμένου να 

επιτύχουν τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Οι χαμηλές τιμές ή / και τα ανώτερης ποιότητας 

προϊόντα είναι επιθυμητά, γιατί καταλήγουν είτε σε εξοικονόμηση είτε σε απελευθέρωση πόρων για 

τη χρήση τους σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν χαμηλότερες τιμές ή καλύτερη ποιότητα και καινοτομία, μόνο εφόσον 

υπάρχει πραγματικός / γνήσιος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων (ήτοι όταν θέτουν τους όρους 

και τις προϋποθέσεις τους με ειλικρίνεια και ανεξαρτησία). Η Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η νόθευση 

των διαγωνισμών δια χειραγώγησης προφορών δύναται να αποβεί ιδιαίτερα επιβλαβής στην 

περίπτωση που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Τέτοιες συμπαιγνίες αντλούν πόρους από 

αγοραστές και φορολογούμενους, πλήττουν το δημόσιο αίσθημα εμπιστοσύνης στην ανταγωνιστική 

διαδικασία και υπονομεύουν τα οφέλη μιας ανταγωνιστικής αγοράς.133 

Η Πρόεδρος σημείωσε πως η υπό κρίση υπόθεση, όπως έχει αναλυθεί εκτεταμένα από την Υπηρεσία 

στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, αφορά την ύπαρξη εναρμόνισμένης πρακτικής μεταξύ 

επιχειρήσεων για χειραγώγηση/νόθευση διαγωνισμών (bid rigging), η οποία είναι ιδιαίτερα επιζήμια 

 
131 http://www.oecd.org/daf/competition/cartels.  
132 Recommendation of the Council on Fighting Bid Rigging in Public Procurement, 17 July 2012 - C(2012)115 - 
C(2012)115/CORR1(http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=284&InstrumentPID 
=299&Lang=en). 
133 Οδηγίες του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της νόθευσης διαγωνισμών και της χειραγώγησης προσφορών στις δημόσιες 
προμήθειες (2009) (http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/43332537.pdf). 
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στους φορολογούμενους και στο δημόσιο συμφέρον εν γένει, εφόσον παρακωλύει / περιορίζει / 

νοθεύει τον ανταγωνισμό. 

Tα έργα που επηρεάζονται από την υπό εξέταση πιθανή σύμπραξη είναι οι δημόσιοι διαγωνισμοί που 

αφορούν την περιοδική συντήρηση δρόμων ή/και αυτοκινητόδρομων (road maintenance services), τα 

οποία επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Πρόεδρος τόνισε πως από τη μελέτη όλων των στοιχείων που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο 

και στο σημείωμα της Υπηρεσίας, προκύπτει ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας 

εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά της υπό εξέταση αγοράς, ήτοι ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

προβαίνουν στην υποβολή προσφορών στο πλαίσιο των Δημόσιων Διαγωνισμών για τη συντήρηση 

δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, τα εμπόδια που υπάρχουν για πρόσβαση στην αγορά, τις 

συνεργασίες που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα 

παραγωγής, προμήθειας και τοποθέτησης ασφαλτικού σκυροδέματος, ακόμη και στη λατόμευση των 

πρώτων υλών, οι συνθήκες της αγοράς και η επαναλαμβανόμενη πανομοιότυπη ζήτηση από μέρους 

του δημοσίου, η μη ύπαρξη υποκατάστατων και την ελάχιστη έως και καμία τεχνολογική εξέλιξη. Από 

την ανάλυση που διενεργήθηκε η Πρόεδρος παρατήρησε ότι λόγω των χαρακτηριστικών της 

συγκεκριμένης αγοράς είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν συμπαιγνίες για τη χειραγώγηση της 

έκβασης δημόσιων διαγωνισμών. 

Περαιτέρω, παρατήρησε ότι από τα ενώπιον της στοιχεία αλλά και τις δηλώσεις των ίδιων των 

εταιρειών, εύλογα μπορεί κάποιος να συμπεραίνει ότι η ίδια η δομή της αγοράς και οι συνεργασίες 

των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται πολλές φορές όχι μόνο στην προμήθεια και τοποθέτηση 

ασφαλτικού σκυροδέματος, αλλά και στην παραγωγή αυτού, με τη δημιουργία σε συνεργασία μεταξύ 

τους μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για τη 

δημιουργία εναρμονισμένων πρακτικών. Από τη μελέτη της δομής της αγοράς και της αλυσίδας 

παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέματος, η Πρόεδρος σημείωσε πως διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

πολλών συνεργασιών που υφίστανται μέσω της δημιουργίας κοινοπραξιών μεταξύ των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων που σκοπό έχουν την υποβολή προσφορών.  

Ιδιαίτερα, σημείωσε ότι από το σύνολο των δεκαέξι (16) εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές στους 

υπό αναφορά διαγωνισμούς την περίοδο 2007-2014 (είτε από μόνες τους είτε μέσω κοινοπραξιών), 

τέσσερις (4) από αυτές συμμετέχουν ή/και συνδέονται με την Prometheas Asphalt Ltd, ήτοι 

CYBARCO, GCC, CHAPO και PANAYIDES, ενώ τρείς (3) από αυτές συμμετέχουν στην Medcon-

Kythreotis-Nemesis Asphalt Ltd, ήτοι, MEDCON, NEMESIS ASPHALT και ΚΥΘΡΟΜΑΚ. Οι εταιρείες 

αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Συνεπώς, είναι 

εμφανές ότι οι εταιρείες που υπέβαλαν προσφορές στους υπό αναφορά διαγωνισμούς την περίοδο 

2007-2014 συνεργάζονται στο πιο πάνω επίπεδο της αγοράς, δηλαδή στον τομέα παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος. 



236 

Περαιτέρω, σημείωσε ότι οι εταιρείες που υπέβαλλαν προσφορές στο Τμήμα Δημοσίων Έργων στους 

υπό εξέταση διαγωνισμούς και αποτελούν ανταγωνιστές στην προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος, προχωρούσαν σε συνεργασίες υπό τη μορφή κοινοπραξιών με σκοπό την υποβολή 

προσφορών, όπως είναι οι MEDCON - NEMESIS JV, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, 

IACOVOU - CYBARCO JV, CYBARCO - PANAYIDES JV και CHAPO - PANAYIDES JV. 

Αναφορικά με την ύπαρξη συνεργασιών, η Πρόεδρος υπογράμμισε ότι ενώ αυτό δεν απαγορεύεται, 

αυτές θα πρέπει να δικαιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια γιατί δεν είναι δυνατό τη μια φορά 

επιχειρήσεις να παρουσιάζονται ως ανταγωνιστές και την άλλη να συνεργάζονται και να 

πραγματοποιούν συναντήσεις και να ανταλλάζουν στοιχεία και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Σε ότι 

αφορά την παρούσα υπόθεση και από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαπιστώνεται ιδιαίτερα 

ότι το έτος 2013 μόνο κοινοπραξίες κέρδισαν και τους 6 διαγωνισμούς ενώ το 2012 και το 2014 

υπήρχαν μόνο 3 διαγωνισμοί και τους 2 κέρδισαν κοινοπραξίες. Ο δε τελευταίος διαγωνισμός του 

2012 προκηρύχθηκε στις 16/03/2012 και ο πρώτος του 2013 προκηρύχθηκε στις 2/04/2013 ένα χρόνο 

μετά. Επιπλέον, η Πρόεδρος σημείωσε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν προέβαιναν πάντοτε στις ίδιες 

κοινοπραξίες αλλά άλλαζαν συνεταίρους. Περαιτέρω, κοινοπραξίες κέρδισαν διαγωνισμούς σε όλα τα 

έτη υπό έρευνα. Ως εκ τούτου, η δημιουργία κοινοπραξιών υποβοηθούσε τις συνεννοήσεις των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων. 

Οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην εν λόγω αγορά όσον αφορά τους υπό εξέταση 

διαγωνισμούς κατά την υπό εξέταση περίοδο, είναι συνολικά δεκαέξι (16), από τις οποίες κάποιες 

υπέβαλλαν προσφορά από μόνες τους και κάποιες δημιουργούσαν κοινοπραξίες για την υποβολή 

προσφορών στους εν λόγω διαγωνισμούς, ενώ όπως διαφάνηκε από την προκαταρκτική έρευνα, σε 

οκτώ (8) περιπτώσεις, η εταιρεία ή/και κοινοπραξία στην οποία κατακυρωνόταν ο διαγωνισμός 

συνεργάζονταν μέσω υπεργολαβιών με άλλη εταιρεία για την εκτέλεση των έργων του διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι οι πέντε (5) από τις οκτώ (8) υπεργολαβίες δόθηκαν στην ίδια εταιρεία και 

συγκεκριμένα στην Prometheas Asphalt Ltd. Περαιτέρω διαφαίνεται ότι ορισμένες εκ των 

υπεργολαβιών δόθηκαν για σκοπούς αποπληρωμής οφειλών προς εταιρείες/ανταγωνιστές από τις 

οποίες αγόραζαν προϊόντα/υπηρεσίες. 

Η Πρόεδρος σημείωσε πως στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας, η 

Υπηρεσία προέβη σε δυο οικονομετρικές αναλύσεις, στη βάση των δεδομένων που είχε στη διάθεση 

της για τους πενήντα υπό εξέταση διαγωνισμούς, ως ακολούθως: (α) Οικονομετρική προσέγγιση στα 

πλαίσια του συγγράμματος  των Porter and Zona (1993)134 και β) καταμερισμό της υπό έρευνας 

περιόδου της υπόθεσης σε ένα αριθμό υποπεριόδων όπου θα μπορούσε να διαγνωστεί εάν υπήρχε 

μια καθαρά ανταγωνιστική υποπερίοδος. Η Πρόεδρος παρατήρησε ότι η πρώτη οικονομετρική 

 
134 Porter, R.H., Zona J.D., 1993. Detecting of bid rigging in procurement auctions. Journal of Political Economy 101 (3), 
518-538. 
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ανάλυση απορρίπτεται από την ίδια την Υπηρεσία, καθότι δεν υπήρχαν όλα τα αναγκαία στοιχεία 

ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η Πρόεδρος επίσης παρατήρησε πως είναι γι΄αυτό που 

Υπηρεσία προέβη σε δεύτερη οικονομετρική ανάλυση και όχι στατιστική ανάλυση. 

Η Πρόεδρος σημείωσε πως, η δεύτερη οικονομετρική ανάλυση που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία 

κατέδειξε ότι οι πρώτες δυο υποπεριόδοι (ήτοι 1ο μέχρι τον 19ο διαγωνισμό, και, 20ο μέχρι τον 41ο 

διαγωνισμό) χαρακτηρίζονται λιγότερο ανταγωνιστικές από την τρίτη υποπερίοδο (42ο διαγωνισμό 

μέχρι τον 50ο), η οποία, αφορούσε την περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης και κατά την οποία οι 

οκτώ (8) από τους εννέα (9) διαγωνισμούς ανατέθηκαν από κοινοπραξίες των σημαντικότερων και 

μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα, ενώ ο 9ος διαγωνισμός (PS/C/730) κερδήθηκε από εταιρεία ή οποία 

είχε {…} δεσμούς με την μια από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα και κέρδισε 

για μια και μόνη φορά. 

Η Πρόεδρος τόνισε ακόμα πως η ανάλυση αυτή χρησιμοποιεί την εκτίμηση του μηχανικού ως σημείο 

αναφοράς (benchmark) για να εξεταστεί ο βαθμός ανταγωνισμού που εκδηλώθηκε στη αγορά κατά 

τη χρονική περίοδο που εξετάζεται  και καταδεικνύει τον τρόπο που οι υπό διερεύνηση επιχειρήσεις 

λειτούργησαν στις προσφορές τους, υποβάλλοντας όλες τις προσφορές τους προς την ίδια 

κατεύθυνση σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του μηχανικού, καταργώντας τον υγιή ανταγωνισμό. 

Μελετώντας τις Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή διαπιστώνεται ότι σε διάφορες χρονικές περιόδους που 

εμπίπτουν στην περίοδο εξέτασης της παρούσας έρευνας δεν γινόταν ορθή εφαρμογή της 

διαδικασίας ετοιμασίας των εκτιμήσεων, με αποτέλεσμα η εκτιμώμενη αξία, ως αυτή καταγραφόταν 

στις προσφορές, ήταν πιο ψηλή από την εκτίμηση η οποία θα βασιζόταν σε τιμές οι οποίες θα ήταν 

αποτέλεσμα υγιούς ανταγωνισμού στις προσφορές. Συνάγεται συνεπώς ότι το σημείο αναφοράς 

(benchmark)της εκτίμησης είναι πιο ψηλό από ότι θα έπρεπε, γεγονός που λειτουργεί υπερ των υπό 

έρευνα επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι αναφορές του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με το ύψος της 

εκτιμώμενης αξίας κάθε έργου ότι αυτή δεν αντικατοπτρίζει την προβλεπόμενη αξία του κάθε έργου 

γιατί βασιζόταν στις προηγούμενες ψηλότερες προσφορές των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, δεν 

επηρεάζει και δεν σχετίζεται με το γεγονός της εκ πρώτης όψεως συντονισμένης συμπεριφοράς των 

επιχειρήσεων, οι οποίες κινούνταν όλες προς την ίδια κατεύθυνση χρησιμοποιώντας την εκτιμώμενη 

αξία ως σημείο αναφοράς. Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζεται από το απόλυτο ύψος της εκτιμώμενης 

αξίας, δηλαδή αν αυτή ήταν ή όχι ψηλότερη από ότι θα έπρεπε ή σχετιζόταν με τα πραγματικά κόστη. 

Σε κάθε περίπτωση, η Πρόεδρος θεωρεί ότι οι διαδικασίες που ακολουθούσε το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων, δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για τη συμπεριφορά και πρακτικές που εκδήλωσαν 

στην αγορά οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, η οποία κρίνεται εκ πρώτοις όψεως ως παραβατική της 

νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού. 

Η Πρόεδρος σημείωσε επίσης πως η Υπηρεσία προχώρησε επιπρόσθετα σε οικονομική ανάλυση 

των δεδομένων των 50 Διαγωνισμών καθώς και του πώς αυτοί κατανεμήθηκαν μεταξύ τους, αλλά και 
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τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των εταιρειών αυτών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτοί ενήργησαν σε κάθε διαγωνισμό. Σημείωσε επιπρόσθετα πως η Υπηρεσία επίσης στο πλαίσιο 

της προκαταρκτικής της έρευνας αξιολόγησε τα έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες και αρχεία που 

συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που είχε διεξαχθεί. Ακόμα διερευνήθηκε το 

ενδεχόμενο χειραγώγησης των συγκεκριμένων προσφορών και κατά πόσο τούτο έλαβε χώρα με μια 

από τις μορφές που περιγράφησαν προγενέστερα, ήτοι υποβολή εικονικών προσφορών, καταστολή 

προσφορών, υποβολή προσφορών εκ περιτροπής, και κατανομής αγορών. 

Επί τούτου η Πρόεδρος τόνισε ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αντικείμενο μίας συμφωνίας ή 

και του σιωπηρού καρτελ (tacit cartel) 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.135. 

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.136
 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενωσιακή νομολογία τα στοιχεία απόδειξης μίας σύμπραξης πρέπει 

να αξιολογούνται ως σύνολο, και όχι μεμονωμένα. Δεν είναι, έτσι, αναγκαίο το κάθε ένα από τα 

διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις απόδειξης κάθε πτυχής (συστατικού 

στοιχείου) της παράβασης.137 Αρκεί ότι όλα τα στοιχεία, συνεκτιμώμενα ως σύνολο, πληρούν αυτές 

τις προϋποθέσεις απόδειξης της παράβασης και ότι εξ’ αυτών δημιουργείται η εδραία κρίση ότι η 

παράβαση όντως διαπράχθηκε.138,139.  

Ειδικότερα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης στην υπόθεση AALBORG PORTLAND κ.λπ. κατά 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ140 έκρινε τα ακόλουθα: 

 
135 Βλέπε π.χ. υπόθεση Nederlande Federative Vereniging voor de  Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and 
Technische Unie (FEG and TU)[2000] L39/1. 
136 Βλέπε Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Δημήτριος Τζουγανάτος, Νομική Βιβλιοθήκη σελ 297. 
137 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2007/2013, σκ. 17, ΣτΕ 1934/2013, και ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4-7 καθώς και ενδεικτικά αποφάσεις ΔΕΚ 
συνεκδικασθείσες C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00P Aalborg Portland κ.λ.π. 
κατά Επιτροπής, ό.π, 57, ΔΕΚ C-48/69 ICI κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 68, ΠΕΚ T-54/03 Lafarge κατά Επιτροπής, Συλλ. 2008 
II-00120, σκ. 56 και 271, ΠΕΚ T-303/02, Westfalen Gassen Nederland BV κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 107, ΠΕΚ Τ-109/02 
επ. Bollore κατά Επιτροπής, σκ. 155, ΠΕΚ συνεκδικασθείσες T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 έως T-316/94, T- 
318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 και T-335/94, Τ-305/94 PVC ΙΙ, Συλλ. 1999 II-00931, σκ. 768-778, ΠΕΚ T-67/00 επ. 
JFE Engineering, σκ. 180, ΠΕΚ συνεκδικασθείσες T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, 
T-132/02 και T-136/02, Bollore και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλ. 2007 II-00947 σκ. 155. 
138 Βλ. ΠΕΚ T-67/00 επ. JFE Engineering, σκ. 179 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία. 
139 Βλ. ΔΕΕ C-407/2008 Knauf Gips κατά Επιτροπής, Συλλ. 2010 I-06375 σκ. 49 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία, ΔΕΕ 
C-413/08 Lafarge κατά Επιτροπής, Συλλ. 2010 I-05361, παρ. 22, ΔΕΚ C-105/04P FEG κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 135, ΔΕΚ 
συνεκδικασθείσες C-403/04P και C-405/04P Sumitomo Metal Industries και Nippon Steel κατά Επιτροπής, σκ. 51, ΔΕΚ 
συνεκδικασθείσες C-204/00 P, C- 205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P Aalborg PortlandA /S 
κ.λ.π. κατά Επιτροπής, σκ. 55-57, ΠΕΚ T-303/02, Westfalen Gassen Nederland BV κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 106-107 και 
ΕΑ 563/VII/2013 παρ. 92, 94. 
140 ΑΠΟΦΑΣΗ της 7.1.2004 — ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-204/00 Ρ, C-205/00 Ρ, C-211/00 Ρ, C-213/00 Ρ, C-
217/00 Ρ και C-219/00 Ρ 
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«55 Δεδομένου ότι η απαγόρευση της συμμετοχής σε πρακτικές ή συμφωνίες θίγουσες τον 

ανταγωνισμό καθώς και οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους παραβάτες είναι τοις πάσι 

γνωστές, είναι σύνηθες να αναπτύσσονται λαθραίωςδραστηριότητες τις οποίες συνεπάγονται αυτές οι 

πρακτικές και συμφωνίες, να πραγματοποιούνται μυστικές συναντήσεις, τις περισσότερες φορές σε 

τρίτες χώρες, και να περιορίζονται στο ελάχιστο τα συναφή έγγραφα.  

56 Ακόμα και όταν η Επιτροπή ανακαλύπτει στοιχεία τα οποία πιστοποιούν ρητώς παράνομες επαφές 

μεταξύ των επιχειρηματιών, όπως, τα πρακτικά μιας συνεδριάσεως, τα στοιχεία αυτά είναι συνήθως 

αποσπασματικά και διασκορπισμένα, οπότε είναι συχνά απαραίτητη η ανασύσταση ορισμένων 

λεπτομερειών διά της επαγωγής.  

57 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ύπαρξη θίγουσας τον ανταγωνισμό πρακτικής ή συμφωνίας 

πρέπει να συναχθεί από έναν ορισμένο αριθμό συμπτώσεων και ενδείξεων οι οποίες, συνολικά 

θεωρούμενες, μπορούν να αποτελέσουν, ελλείψει άλλης εύλογης εξηγήσεως, απόδειξη περί 

παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισμού.  

58 Εξάλλου, η Επιτροπή είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει δυσκολίες συμφυείς των πολύπλοκων δομών 

ορισμένων επιχειρηματιών, των αναδιαρθρώσεων και των μεταβολών της νομικής προσωπικότητας 

των επιχειρήσεων.» (Η υπογράμμιση είναι της Προέδρου)  

Περαιτέρω, η Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο να παραθέσει τα όσα καταγράφηκαν στην υπόθεση Hitachi 

and Others v Commission,141 ήτοι,: 

«60      Είναι συνεπώς αναγκαίο να προβάλει η Επιτροπή συγκεκριμένα και συγκλίνοντα στοιχεία που 

να αποδεικνύουν την ύπαρξη της παράβασης. Πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμισθεί ότι κάθε απόδειξη 

που προσκομίζει η Επιτροπή δεν χρειάζεται να ανταποκρίνεται αναγκαστικά στα κριτήρια αυτά σε 

σχέση προς κάθε στοιχείο της παραβάσεως. Αρκεί η δέσμη των ενδείξεων που επικαλείται το εν λόγω 

όργανο, συνολικώς εκτιμώμενη, να ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή (βλ. απόφαση Dresdner Bank 

κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 57 ανωτέρω, σκέψεις 62 και 63 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

61      Περαιτέρω, δεδομένου ότι είναι γνωστή η απαγόρευση των συμφωνιών που θίγουν τον 

ανταγωνισμό, δεν μπορεί να απαιτηθεί από την Επιτροπή να προσκομίσει αποδείξεις που πιστοποιούν 

ρητά τις συνεννοήσεις μεταξύ των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Τα αποσπασματικά και σκόρπια 

στοιχεία που διαθέτει ενδεχομένως η Επιτροπή μπορούν σε κάθε περίπτωση να συμπληρωθούν με 

τη συναγωγή συμπερασμάτων που καθιστούν δυνατή την ανασύσταση των ασκούντων επιρροή 

περιστατικών. Η ύπαρξη θίγουσας τον ανταγωνισμό πρακτικής ή συμφωνίας πρέπει να συνάγεται από 

ορισμένο αριθμό συμπτώσεων και ενδείξεων οι οποίες, συνολικά θεωρούμενες, μπορούν να 

αποτελέσουν, ελλείψει άλλης εύλογης εξηγήσεως, απόδειξη περί παραβάσεως των κανόνων 

 
141 ΑΠΟΦΑΣΗ της 12.7.2011 — ΥΠΟΘΕΣΗ T-112/07 HITACHI κ.λπ. κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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ανταγωνισμού (βλ. απόφαση Dresdner Bank κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 57 ανωτέρω, σκέψεις 64 

και 65 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).»  

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση η αρχή που ισχύει στο κοινοτικό δίκαιο αναφορικά με τα αποδεικτικά 

μέσα των οποίων μπορεί να γίνει επίκληση προς στοιχειοθέτηση της παραβάσεως του άρθρου 101 

της ΣΛΕΕ, είναι η αρχή της ελεύθερης εκτιμήσεως των αποδείξεων.142 Χαρακτηριστικά στην απόφαση  

Dalmine κατά Επιτροπής, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει: 

«65 Κατά συνέπεια, μολονότι η έλλειψη εγγράφων αποδείξεων μπορεί καθεαυτή να αποδειχθεί 

λυσιτελής στο πλαίσιο της συνολικής εκτιμήσεως όλων των στοιχείων που επικαλείται η Επιτροπή, δεν 

συνεπάγεται ότι παρέχει στην ενδιαφερομένη επιχείρηση τη δυνατότητα να αμφισβητήσει τους 

ισχυρισμούς της Επιτροπής προβάλλοντας εναλλακτική εξήγηση των πραγματικών περιστατικών. 

Πρόκειται περί αυτού μόνον όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει η Επιτροπή δεν καθιστούν 

δυνατή την απόδειξη της υπάρξεως της παραβάσεως ανεπιφύλακτα και χωρίς να χρειάζεται ερμηνεία 

(βλ., συναφώς, απόφαση του Πρωτοδικείου της 12ης  Σεπτεμβρίου 2007, T-36/05, Coats Holdings και 

Coats κατά Επιτροπής, μη δημοσιευθείσα στη Συλλογή, σκέψη 74).». (Η υπογράμμιση είναι της 

Προέδρου) 

Συνεπώς, έστω και αν το νόμιμο βάρος αποδείξεως της παραβάσεως φέρει η Επιτροπή Προστασίας 

του Ανταγωνισμού, όπως αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας143: «τα πραγματικά στοιχεία τα 

οποία επικαλείται η μία πλευρά μπορεί να είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να παράσχει 

μια εξήγηση ή αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά 

ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της (ΔΕΚ, απόφαση τής 7.1.2004, C-204/00 P, C-205/00 P, C-

211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P Aalborg Portland A/S κ.λπ. κατά Επιτροπής σκ. 

79, τής 17.6.2010, C-413/08 P Lafarge SA κατά Επιτροπής ΕΕ, σκ. 30). Επομένως, και αν ακόμη τα 

περιστατικά που επικαλείται η Επιτροπή δεν αρκούν, αυτά και μόνα, για την συναγωγή δικαστικού 

τεκμηρίου, η τέλεση τής παράβασης μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένη, αν τα περιστατικά αυτά 

αρκούν για να θεμελιώσουν υποχρέωση τής ενεχόμενης επιχείρησης να παράσχει μια πειστική 

εναλλακτική εξήγηση για την συμπεριφορά της και αυτή δεν ανταποκριθεί επιτυχώς στην υποχρέωση 

αυτή.». 

Aποδεικτικά μέσα, τα οποία συντάχθηκαν σε ανύποπτο, και σύγχρονο με τη διενέργεια των 

παραβατικών συναντήσεων, χρόνο (contemporaneous documents in tempore non suspecto) έχουν 

αυξημένη αποδεικτική αξία. Με βάση τις γενικές αρχές αποδείξεων, το γεγονός ότι τα έγγραφα που 

χρησιμοποιούνται προς στοιχειοθέτηση της παράβασης συντάχθηκαν αμέσως μετά τις επίμαχες 

συναντήσεις, και χωρίς ο/οι συντάκτης/-ες τους να είχαν την υποψία ότι θα έπεφταν στα χέρια τρίτων 

προσώπων ή των διωκτικών αρχών, τους προσδίδει ιδιαίτερη σημασία, ενώ σημειώνεται ότι 

 
142 Βλ. Απόφαση του Πρωτοδικείου της 8ης Ιουλίου 2004, T-50/00, Dalmine κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. II-2395, 
σκέψη 72 
143Απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 7 
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μαρτυρίες προσώπων που είχαν άμεση γνώση των πραγματικών περιστατικών έχουν, καταρχήν, 

ιδιαίτερα μεγάλη αποδεικτική αξία.144 

Η Πρόεδρος σημείωσε ακόμα πως, κατά πάγια νομολογία, τα στοιχεία απόδειξης μίας 

αντιανταγωνιστικής πρακτικής πρέπει να αξιολογούνται ως σύνολο και όχι μεμονωμένα. Δεν είναι 

αναγκαίο, το κάθε ένα από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις 

απόδειξης κάθε πτυχής (συστατικού στοιχείου) της παράβασης. Αρκεί ότι όλα τα στοιχεία, 

συνεκτιμώμενα ως σύνολο, πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Περαιτέρω, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η ύπαρξη θίγουσας τον ανταγωνισμό πρακτικής πρέπει να συναχθεί από έναν ορισμένο 

αριθμό συμπτώσεων και ενδείξεων οι οποίες, συνολικά θεωρούμενες, μπορούν να αποτελέσουν, 

ελλείψει άλλης εύλογης εξήγησης, απόδειξη περί παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού. 

Επομένως, η κρίση ως προς τη διάπραξη της παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού 

προϋποθέτει συνολική εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης. 

Η Πρόεδρος τόνισε το γεγονός ότι τα καρτέλ είναι συνήθως μυστικά και ως εκ τούτου είναι πολύ 

δύσκολο για τις Αρχές Ανταγωνισμού να βρουν κατά τη διάρκεια των αιφνίδιων ερευνών τους σαφή 

στοιχεία συνεννόησης, αυτό όμως ουδόλως σημαίνει ότι δεν υφίσταται σιωπηρό καρτέλ145. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά στο σύγγραμμα του ο κύριος Νικόλαος Ρόκα, σε τέτοιες περιπτώσεις η 

οικονομική ανάλυση που διενεργείται από την αρχή ανταγωνισμού θα πρέπει να οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση παρά μόνο ότι πρόκειται για σιωπηρή εναρμονισμένη 

πρακτική. 

Η Πρόεδρος είχε τη θέση ότι στην παρούσα περίπτωση, η οικονομική και οικονομετρική ανάλυση 

καθώς και η ανάλυση των σχέσεων και υπεργολαβιών μεταξύ των κυρίων παικτών στους 

διαγωνισμούς του δημοσίου για την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος αλλά και την όλη 

συμπεριφορά και ενέργειες τους καταδεικνύει ότι δεν λειτουργούσε υγιής ανταγωνισμός σε αυτές τις 

προσφορές, και σε μια περίπτωση ο Διαγωνισμός ακυρώθηκε, καθώς:  

- Οι κύριοι παίκτες που κέρδιζαν τους διαγωνισμούς ήταν συγκεκριμένοι καθ’ όλη την διάρκεια 

της υπό εξέταση περιόδου, ήτοι οι εταιρείες NEMESIS CONSTRUCTION PUBLIC LTD, NEM-

ESIS ASPHALT CO. LTD, MEDCON CONSTRUCTION LTD, CYBARCO PLC, IACOVOU 

BROTHERS (CONSTRUCTION) LTD, ZEMCO CONSTRUCTION LTD, CHARILAOS APOS-

TOLIDES PUBLIC LTD, FAP CONSTRUCTION LTD, GENERAL CONSTRUCTION CO. LTD, 

LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTION LTD και A.PANAYIDES CONSTRACTING LTD.  

 

 
144 Βλ. Προτάσεις Γεν. Εισαγγελέα Vesterdorf, όπως υιοθετήθηκαν στις συνεκδ. υποθέσεις Τ-1/89 κλπ. Rhone-Poulenc SA 
κ.αλ. κατά Επιτροπής, σελ. ΙΙ-956-7, ΕΑ 563/VII/2013 παρ. 94. 
145 Βλέπε το Σύγγραμμα του Νικόλαου Κ. Ρόκα, με τίτλο «Το Καρτελ στο Δικαιο του Ανταγωνισμού», Νομική Βιβλιοθήκη 
2008, σελ 37 
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- Οι εταιρείες αυτές είναι χωρισμένες σε τρείς ομάδες (Ομάδα 1: IACOVOU, CYBARCO, CHAPO, 

G.C.C, PANAYIDES, ZEMCO, Ομάδα 2: MEDCON, ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ (CYFIELD), 

NEMESIS ASPHALT (CYFIELD) και Ομάδα 3: FAP, LOIZOS IORDANOU ). 

 

- Προέβαιναν σε κοινοπραξίες σε διάφορους σχηματισμούς ώστε να μην ανταγωνίζονται έντονα 

μεταξύ τους (MEDCON - NEMESIS JV, MEDCON - NEMESIS ASPHALT JV, IACOVOU - 

CYBARCO JV, CYBARCO - PANAYIDES JV και CHAPO - PANAYIDES JV) ή σε συμμετοχικές 

κοινοπραξίες (π.χ. MEDCON NEMESIS – CYFIELD με σαφές πρόγραμμα μείωσης του αντα-

γωνισμού).  

Η Πρόεδρος τονίζει εμφαντικά ότι αριθμός κοινοπραξιών δεν απασχόλησαν την Επιτροπή και 

δεν είχαν αξιολογηθεί από αυτήν γιατί δεν ενέπιπταν στις πρόνοιες της νομοθεσίας για τον έ-

λεγχο των συγκεντρώσεων. Τέτοιου είδους συνεργασίες αν δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία για 

τον έλεγχο των συγκεντρώσεων ή αν έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα το συντονισμό της 

ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, δύνανται να εξεταστούν υπό το πρίσμα του δικαίου του αντα-

γωνισμού. Με άλλα λόγια η εξέταση μιας κοινοπραξίας υπό το δίκαιο του ελέγχου των συγκε-

ντρώσεων δεν αποστερεί από την Επιτροπή του δικαιώματος να την εξετάσει υπό το πρίσμα 

των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.  

- Η επιθυμία των εταιρειών να μην υπάρχει έντονος ανταγωνισμός  μεταξύ τους προκύπτει και 

από έγγραφα τα οποία εντοπίστηκαν στα γραφεία των εταιρειών στο πλαίσιο της αιφνίδιας 

έρευνας. 

Επισημαίνονται ειδικότερα το έγγραφο στην ιστοσελίδα της εταιρείας CYFIELD  που 

καταγράφει σαφώς ότι η συνεργασία με την MEDCON αποσκοπεί στη μείωση του 

ανταγωνισμού: «Το 2008 η Εταιρεία με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της στην αγορά 

δημιούργησε μαζί με την Medcon Construction Ltd μια καινούργια εταιρεία παραγωγής 

ασφαλτικού σκυροδέματος την Medcon Nemesis Asphalt Ltd. Η Εταιρεία δημιουργεί μια 

δεύτερη θυγατρική εταιρεία μαζί με την Medcon Construction και την Kythreotis Holdings όπου 

θα διαχειρίζεται μια καινούργια μονάδα ασφαλτικού σκυροδέματος στην Παρεκκλησιά. Με αυτή 

την στρατηγική η Εταιρεία εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στην αγορά και στοχεύει σε 

περισσότερη ανάπτυξη και μείωση του ανταγωνισμού» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 35 του σημειώματος 

της Υπηρεσίας). Όπως ανέφερε ανωτέρω, η επιθυμία των εταιρειών να μην υπάρχει έντονος 

ανταγωνισμός μεταξύ τους προκύπτει και από έγγραφα τα οποία εντοπίστηκαν στα γραφεία 

των εν λόγω επιχειρήσεων στο πλαίσιο αιφνιδιαστικών ελέγχων (Παραρτήματα 36 και 37 του 

σημειώματος της Υπηρεσίας). Συγκεκριμένα, σε έγγραφο που αναβρέθηκε στα γραφεία της 

εταιρείας (Cyfield/Nemesis) όπου γίνεται αναφορά {…} μεταξύ NEMESIS ASPHALT και 

MEDCON μέσω της κοινοπραξίας για ανάληψη έργων του δημοσίου, καταγράφεται ότι: {…} 
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 36). Επίσης, σε έγγραφο που ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας 

(Cyfield/Nemesis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 37) και που φέρει το τίτλο {…} (φέρει ημερομηνία {…}, 

καταγράφονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

{…} 

{…}  

{…} 

- Διατηρούσαν σημαντικές σχέσεις μεταξύ τους σε δύο κυρίως σχήματα τα οποία κέρδισαν / 

διαμοίρασαν τους διαγωνισμούς μεταξύ τους – η Ομάδα 1 που ήταν η μεγαλύτερη κέρδισε 

περίπου τα δύο τρίτα των διαγωνισμών και η Ομάδα 2 το ένα τρίτο. Η δε Ομάδα 3 συνερ-

γάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα. 

- Από τα στοιχεία της έρευνας διαφάνηκε ότι οι εταιρείες που συναποτελούσαν τις ομάδες, 

ως καταγράφηκαν πιο πάνω, αντάλλασσαν μεταξύ τους πληροφορίες, αναφορικά με τα 

έργα που αναλάμβαναν, τις τιμές του ασφαλτικού σκυροδέματος, των κοστών και των κερ-

δών τους. Επίσης, προκύπτει ότι η Ομάδα 1 προέβαινε σε συχνές συναντήσεις στο πλαίσιο 

της διοίκησης της εταιρείας PROMETHEAS, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις προηγού-

νταν της ημερομηνία λήξης των προσφορών στους εν λόγω Διαγωνισμούς ή και αργότερα 

την ημέρα που πραγματοποιούνταν οι συναντήσεις στα εργοτάξια αναφορικά με ορισμέ-

νους διαγωνισμούς. 

Η Πρόεδρος έκρινε ότι δεν δύναται να γίνει αποδεκτή η δικαιολογία ότι ανταγωνιστές 

συναντιούνται στα πλαίσια κοινής τους επιχείρησης γιατί, όταν η Επιτροπή εξετάζει 

συγκεντρώσεις μεταξύ ανταγωνιστών, επιβάλλει δεσμεύσεις για την αποτροπή του 

ενδεχόμενου να συναντιώνται ανταγωνιστές σε διάφορα στάδια της αγοράς και να 

ανταλλάσσουν ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτό γίνεται μέσω της επιβολής Chinese walls / 

Firewalls ώστε να μην παρακάθονται τα ίδια πρόσωπα στα Διοικητικά Συμβούλια των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται και ως ανταγωνιστές στις πιο πάνω ή πιο κάτω αγορές 

για να αποφεύγονται οι πιθανότητες ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών ή 

συνεννόησεων στις αγορές που αυτές λειτουργούν ως ανταγωνιστές. Στις περιπτώσεις που 

η δημιουργία κοινής επιχείρησης/κοινοπραξίας δεν εμπίπτει στη νομοθεσία για τον έλεγχο 

των συγκεντρώσεων, τότε οι οποιεσδήποτε πρακτικές/συμπεριφορές/ενέργεις των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων εξετάζονται κάτω από τη νομοθεσία του ανταγωνισμού. 

Η Πρόεδρος επισημαίνει επί τούτου, ότι στο πλαίσιο του αιφνιδιαστικού ελέγχου που 

διενεργήθηκε στα γραφεία των υπό έρευνα εταιρειών ανευρέθηκε έγγραφο που φέρει 

ημερομηνία {…} με την ένδειξη {…} και τον τίτλο {…}, και το οποίο αποστάληκε από {…} 
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της G.C.C.) προς {…} της G.C.C.. Στο εν λόγω έγγραφο καταγράφονται {…} στην G.C.C., 

{…} της εταιρείας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 του σημειώματος της Υπηρεσίας) Συναφώς, υφίστατο 

ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων σε σχέση με αριθμό 

Διαγωνισμών στους οποίους συμμετείχαν και τα οικονομικά στοιχεία καθότι το εν λόγω 

έγγραφο που είχε συνταχθεί από την G.C.C. ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας 

PANAYIDES. 

Επίσης, στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 

εταιρείας G.C.C., εντοπίστηκε αντίγραφο της προσφοράς που είχε δοθεί από την εταιρεία 

{…} στην εταιρεία CYBARCO αναφορικά με {…}. 

Όσον αφορά έγγραφο που ανευρέθη στα γραφεία της εταιρείας ΝΕΜΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, το οποίο φαίνεται να εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων με τίτλο «Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφορών 

[Κανονισμός 31(4)]», αναφορικά με το έργο Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων 

Επαρχίας Λευκωσίας με αρ. προκήρυξης PS/C/672, η Πρόεδρος σημείωσε ότι η Υπηρεσία 

δεν προέβαλε το εν λόγω έγγραφο από μόνο του ως αποδεικτικό συντονισμού αλλά 

αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκύπτουν από την δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων 

από τις Αναθέτουσες Αρχές. Αντιθέτως, η Υπηρεσία καταγράφει πολλά άλλα έγγραφα που 

βρέθηκαν κατά τη διεξαγωγή της αιφνίδιας έρευνας στην ενότητα 11.5.2 που καταδεικνύουν 

σαφώς την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών και γενικότερα τις συνεννοήσεις 

τους. 

- Εκτός από συνεργασίες διαπιστώθηκε ότι δίδονταν και υπεργολαβίες μεταξύ τους, όπως 

την περίπτωση του PROMETHEAS. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες της Ομά-

δας 1 σε ορισμένους από τους προαναφερόμενους διαγωνισμούς (ως αναλύθηκε ανω-

τέρω) υπέβαλλαν ξεχωριστές προσφορές, δίδοντας την αίσθηση στην Αναθέτουσα Αρχή 

ότι λειτουργούσαν ως ανταγωνιστές και χωρίς να ενημερώσουν εξαρχής αυτήν, ακολούθως 

έδιναν υπεργολαβία στην PROMETHEAS.  

Η Πρόεδρος επί τούτου, επισημαίνει ότι το Γαλλικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι «οι 

συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη υπεργολαβίας δεν απαγορεύονται από το δίκαιο του 

ανταγωνισμού.»146 Παρόλα αυτά ενδέχεται αυτές να οδηγούν σε κατανομή αγορών και των 

συμβάσεων και να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να ευνοήσουν 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Οπόταν είναι σημαντικό να εντοπιστεί η χρησιμότητα της 

 
146 Βλέπε απόφαση του Γαλλικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού Pont de Normandie υπαριθμό 95-D-76.  
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υπεργολαβίας. Εάν η χρησιμότητα της είναι αμφισβητούμενη και η ύπαρξη της δεν εξηγείται 

τότε αυτή ενδέχεται να είναι αντιανταγωνιστική και να χάνει τη νομιμότητα της. 

Το Γαλλικό Συμβούλιο έκρινε ότι είναι επιτρεπτό στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοιου 

είδους συνεργασίες με την προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν διαφορετικές προσφορές και ότι 

θα έχουν ενημερώσει εγκαίρως την αναθέτουσα αρχή για το είδος, τη νομική φύση των 

αποφάσεων που έχουν λάβει από κοινού, καθώς και των μεταξύ τους νομικών ή άλλων 

σχέσεων ώστε η Αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να εκτιμήσει επακριβώς το εύρος του 

ανταγωνισμού αναφορικά με τη εν λόγω Σύμβαση.  

- Υπήρχε ένα μοτίβο (pattern) προσφορών που καταδεικνύει έντονα το στοιχείο της συνεν-

νόησης λόγω του ότι:  

(ι) όλοι κινούνταν προς τις ίδιες κατευθύνσεις, αφού μέχρι το διαγωνισμό σαράντα ένα (41), 

όλες σχεδόν οι προσφορές ήταν κατά πολύ ψηλότερες της εκτιμώμενης αξίας 

(εξαιρουμένου του «παιχνιδιού» που έγινε με τις LOIZOS IORDANOU και FAP στους 

Διαγωνισμούς αρ. 23 και 24 στους οποίους όμως και πάλι όλες οι προσφορές κινήθηκαν 

μαζί προς τα κάτω), ενώ στους επόμενους εννέα (9) άλλαξε λίγο η στρατηγική τους, αφού 

ήταν κατά την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης αλλά οι επιχειρήσεις συνέπραξαν 

υπό μορφή κοινοπραξιών (Διαγωνισμοί αρ. 42- 47) κερδίζοντας αριθμό Διαγωνισμών μέσω 

κοινοπραξιών και μετοχικών ή άλλων δομών, 

(ιι) δεν παρατηρείται μια συστηματική συμπεριφορά (consistent behaviour) σε σχέση με 

παρόμοιους ή ανόμοιους διαγωνισμούς και που δεν μπορεί να της δοθεί άλλη επεξήγηση 

πέραν της ύπαρξης εναρμονισμένης συμπεριφοράς των εταιρειών υπό το φως των 

στοιχειών της έρευνας,  

(ιιι) διαφαίνεται έντονα το στοιχείο των συστηματικών καλυπτικών προσφορών από 

εταιρείες όπως οι FAP και ZEMCO – αφού δεν μπορεί να εξηγηθεί η συστηματική 

συμμετοχή τους (28 και 18 φορές αντίστοιχα) που κοστίζει, αλλά με επιτυχία μόνο μία φορά, 

αλλά και των υπολοίπων παικτών που ακολουθούσαν την τροχιά  (trend) προς τα πάνω ή 

προς τα κάτω. Αυτό σε αντίθεση με  τις εταιρείες ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ , J&P, 

ΑΚΤΩΡ και ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, που έλαβαν μέρος μόνο πολύ λίγες φορές (3, 1, 1 και 4 

αντίστοιχα) αφού αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να κερδίσουν στο «παιχνίδι», 

(ιν) διαφαίνεται έντονα το στοιχείο του διαμοιρασμού των διαγωνισμών μεταξύ των 

μεγάλων και σημαντικών παικτών, είτε ως εταιρείες μόνες όλες είτε ως κοινοπραξίες. Πιο 

έντονο είναι αυτό το φαινόμενο κατά τους διαγωνισμούς του 2013, έτος κατά τη διάρκεια 
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του οποίου υπήρχε οικονομική κρίση, όπου όλοι οι διαγωνισμοί κερδήθηκαν από 

κοινοπραξίες των μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα. 

Ακόμα η Πρόεδρος αναφορικά με τη θέση ότι οι επιχειρήσεις υπέβαλλαν προσφορές ανάλογα με το 

διαθέσιμο εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένα μηχανήματα που θα διέθεταν κατά την 

ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, παρατήρησε ότι οι επιχειρήσεις, όταν τους ζητήθηκαν τέτοια 

στοιχεία, είτε δεν απέστειλαν καθόλου στοιχεία είτε απέστειλαν ανεπαρκή στοιχεία προς επιβεβαίωση 

αυτού τους του ισχυρισμού. Επιπρόσθετα, στοιχεία όπως α) ο ακριβής χρόνος που χρειάστηκε για να 

ολοκληρωθεί το κάθε έργο, β) η περιοχή αποπεράτωσης του κάθε έργου ώστε να υπολογιστεί η 

απόσταση από την έδρα κάθε επιχείρησης που υπέβαλε προσφορά και γ) οποιαδήποτε άλλη 

πληροφόρηση σχετικά με το κόστος κάθε επιχείρησης, δεν ήταν διαθέσιμα όπως καταγράφεται στην 

οικονομετρική ανάλυση (Μέρος 11.4.1).  

To φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται και στους Διαγωνισμούς αρ. 23 (PS/C/597) και 24 (PS/C/598), 

όπου ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή οι προσφορές όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων ήταν 

αρκετά ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία, ξαφνικά όλες οι εταιρείες ταυτόχρονα υπέβαλαν 

προσφορές κατά πολύ χαμηλότερες από την εκτιμώμενη αξία, ήτοι μέχρι και 26-28% πιο χαμηλά, κάτι 

το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί τυχαία σύμπτωση. Σημειώνεται ότι στους δύο αυτούς διαγνωρισμούς 

έλαβαν μέρος όλες οι μεγάλες εταιρείες: IACOVOU, CYBARCO, MEDCON, NEMESIS ASPHALT, 

CHAPO, PANAYIDES και ZEMCO χωρίς καμιά κοινοπραξία να λαμβάνει μέρος. Επίσης, σ αυτούς 

τους διαγωνισμούς ήταν από τούς πολύ λίγους που έλαβαν μέρος οι PANAYIDES και CHAPO. Στον 

αμέσως προηγούμενο διαγωνισμό αρ. 22 (PS/C/594) οι προσφορές ήταν από 8,38% μέχρι 12,93% 

πιο ψηλές από την εκτιμώμενη αξία ενώ ξαφνικά στους διαγωνισμούς αρ. 23 (PS/C/597) και 24 

(PS/C/598) όλες οι προσφορές ήταν κατά πολύ χαμηλότερες όλες εκτιμώμενης αξίας από -26,02% 

μέχρι -2,44% και -28,34% μέχρι και -6,3% αντίστοιχα. Επίσης, ήταν οι μόνοι δύο διαγωνισμοί από 

όλη την περίοδο που έλαβε μέρος ο μεγαλύτερος αριθμός προσφοροδιοτών και συμμετείχαν όλες οι 

μεγάλες εταιρείες. 

Η Πρόεδρος σημείωσε ότι από το ημερολόγιο {…}, της εταιρείας CHAPO προκύπτει ότι στις 

7/10/2009, ήτοι την ημέρα που πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Εργοτάξιο αναφορικά με το 

Διαγωνισμό PS/C/597 (αρ. 23), έλαβε χώρα συνάντηση του Δ.Σ της εταιρείας PROMETHEAS, {…} 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 του Σημειώματος της Υπηρεσίας). Επιπλέον, από το ημερολόγιο {…} της εταιρείας 

CYBARCO προκύπτει ότι στις 23/10/2009 {…} (ήτοι την ημέρα που έληγε η υποβολή προσφορών για 

τον υπό αναφορά Διαγωνισμό) πραγματοποιήθηκε συνάντηση της εταιρείας PROMETHEAS. Στο 

συγκεκριμένο σημείο του ημερολογίου καταγράφεται η φράση {…}. 

Επίσης, από τα έγγραφα που ανευρέθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που διενεργήθηκαν 

στα γραφεία της εταιρείας LOIZOS IORDANOU και συγκεκριμένα {…} του Διαγωνισμού PS/C/598 
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(αρ. 24) που αφορούσε την περιοδική συντήρηση Δρόμων της Επαρχίας Αμμοχώστου, προκύπτει ότι 

ενώ το εν λόγω έργο κοστολογήθηκε {…}, η προσφορά που υποβλήθηκε ήταν €{…} κόστος της 

LOIZOS IORDANOU. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 43 του Σημειώματος της Υπηρεσίας) 

Κατά το 2009 οι προσφορές που υποβλήθηκαν απέκλιναν από την εκτιμηθείσα αξία του Μηχανικού 

των Δημοσίων Έργων μέχρι και 14.84% πιο ψηλά (Αρ. διαγωνισμού 21). Όσον αφορά τα 

προηγούμενα έτη κατά το 2007 υπήρχε προσφορά που κέρδισε το διαγωνισμό και ήταν κατά 18.31% 

πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία, με την πιο ψηλή προσφορά που υποβλήθηκε να είναι κατά 

27.13% πιο ψηλή από την εκτιμώμενη αξία.  

Η Πρόεδρος επίσης έκρινε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ακολούθως η στάση και συμπεριφορά των 

δύο εταιρειών, FAP και LOIZOS IORDANOU διαφοροποιήθηκε αφού από το 2010 οι οικονομικές 

προσφορές άρχισαν και πάλι να ανεβαίνουν πάνω από την εκτίμηση του μηχανικού, με τις εταιρείες 

FAP και LOIZOS IORDANOU οι οποίες είχαν κερδίσει από έναν από τους υπό αναφορά 

Διαγωνισμούς, να επαναφέρουν τις οικονομικές τους προσφορές τις προηγούμενες υψηλές τιμές και 

δεν ξανακέρδισαν κανένα διαγωνισμό. Τα δεδομένα αυτά δεικνύουν εκ πρώτης όψεως ότι οι εταιρείες 

FAP και LOIZOS IORDANOU συντόνισαν και εναρμόνισαν τη συμπεριφορά τους με τις εταιρείες 

αυτές. Αυτό είναι εμφανές και από το Γράφημα 1 του Σημειώματος της Υπηρεσίας που είναι 

αποτέλεσμα της οικονομετρικής ανάλυσης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 

έρευνας. 

Η Πρόεδρος παρατήρησε επίσης πως, στην ομάδα 1 και 2, έχει δημιουργηθεί από μια επιχείρηση 

κοινών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Από τη μια 

σημείωσε πως αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά λόγω των συνεργειών 

που αναπτύσσονται, από την άλλη όμως, υπογράμμισε ότι δημιουργείται διαφάνεια μεταξύ των 

μετόχων των κοινών επιχειρήσεων ως προς την τιμή που αγοράζουν το ασφαλτικό σκυρόδεμα καθώς 

και τα έργα που θα εκδήλωναν ενδιαφέρον. Αυτό, σύμφωνα με την Πρόεδρο όπως προκύπτει και 

από τα στοιχεία της έρευνας, διευκόλυνε τις επιχειρήσεις, αφού δημιουργείτο τεχνητή διαφάνεια 

μεταξύ τους που περιόριζε σε μεγάλο την αβεβαιότητα προς τη συμπεριφορά που θα επιδείξουν οι 

ανταγωνιστές στους υπό εξέταση διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα να μπορούν με ευκολία να εικάζουν 

για την οικονομική προσφορά των λοιπών μετόχων αφού μεταξύ άλλων γνώριζαν βασικά στοιχεία 

του μέρους του κόστους αυτών. Πέραν αυτού, η συνεργασία ανταγωνιστών στην ανάντη αγορά της 

παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ύπαρξη 

εναρμονισμένων πρακτικών. Επιπρόσθετα, μέσω αυτών των κοινοπραξιών παρέχεται η πλατφόρμα 

συνεννόησης ως προς την υποβολή των προσφορών τους. Αυτό καταδεικνύεται και από τα έγγραφα 

που ανευρέθηκαν κατά την αιφνίδια έρευνα. 
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Η Πρόεδρος σημείωσε ότι κύριο παράδειγμα αυτού είναι η μετοχική δομή της εταιρείας Prometheas 

Asphalt Ltd με μετόχους τις CHAPO, CYBARCO και G.C.C. και έμμεσα την PANAYIDES. Σημειώνεται 

επίσης η πρόθεση της CYFIELD, μετόχου των εταιρειών ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ και NEMESIS 

ASPHLAT για τη δημιουργία των θυγατρικών συμμετοχικών της εταιρειών με την MEDCON και την 

KYTRHEOTIS που καταγράφεται σαφώς στην ιστοσελίδα της «στοχεύει σε περισσότερη ανάπτυξη 

και μείωση του ανταγωνισμού» . 

Η Πρόεδρος επισήμανε ότι η ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής χαρακτηρίζεται από ένα 

αντικειμενικό και ένα υποκειμενικό κριτήριο. Το αντικειμενικό κριτήριο συνίσταται στη συμπεριφορά 

που εναρμονίζεται, στην κοινή δράση, στην ομοιόμορφη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στη 

σχετική αγορά. Το υποκειμενικό κριτήριο συνίσταται στη βούληση προς εναρμόνιση και κοινή 

δράση.147 Στην προκειμένη περίπτωση, έκρινε ότι το υποκειμενικό κριτήριο εκδηλώνεται μέσα από 

την πληθώρα των πραγματικών περιστατικών τα οποία έχουν περιγραφή στο σημείωμα της 

Υπηρεσίας τα οποία βρίσκονται σε αιτιώδους συνάφεια προς την προσπάθεια αλληλοενημέρωσης, 

διαφάνειας ως προς τις προθέσεις τους, αποβλέπουσας στην επιρροή της ανταγωνιστικής 

συμπεριφοράς τόσο των εταιρειών που συναποτελούν μια από τις τρείς ομάδες που περιγράφηκαν 

όσο και των εταιρειών που αποτελούν τις άλλες υπόλοιπες ομάδες. 

Παράλληλα ανέφερε πως από τη δεύτερη οικονομετρική ανάλυση που εκπονήθηκε, διαφαίνεται ότι η 

υπό εξέταση περίοδος χωρίζεται γενικά σε τρεις σημαντικές περιόδους με τις προσφορές που 

κέρδισαν οι FAP και LOIZOS IORDANOU να επηρεάζουν τις αποκλείσεις (πιο ψηλές στην πρώτη 

περίοδο και πιο χαμηλές στη δεύτερη) από την εκτιμώμενη αξία αλλά χωρίς να αλλάζουν οι βασικοί 

παίκτες της αγοράς. Σημείωσε ότι αυτό είναι εμφανές και στα διαγράμματα του Παραρτήματος 2Β 

του Σημειώματος της Υπηρεσίας, όπου κατά τα έτη 2007 μέχρι το 2012 οι πλείστες προσφορές ήταν 

καταφανώς ψηλότερες από την εκτιμώμενη αξία (με σημαντική εξαίρεση τις δύο προσφορές της FAP 

και LOIZOS IORDANOU) ενώ κατά την υπόλοιπη περίοδο ήταν πιο κοντά στην εκτιμώμενη αξία, 

κάποτε λίγο χαμηλότερες και κάποτε λίγο ψηλότερες. Το γεγονός αυτό συνδυάζεται με το γεγονός της 

οικονομικής κρίσης του 2013 και 2014. Όμως, καθ’ όλη την περίοδο οι βασικοί παίκτες παρέμειναν οι 

ίδιοι με τις ίδιες σχέσεις μεταξύ τους. 

Η Πρόεδρος κατάληξε πως τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία ειδωμένα στο σύνολό τους δεικνύουν 

εκ πρώτης όψεως ότι υπήρχε συντονισμένη συμπεριφορά μεταξύ των εταιρειών που κέρδισαν τους 

υπό εξέταση διαγωνισμούς, αφού δεν υπάρχει άλλη βάσιμη εξήγηση πως όλες οι εταιρείες 

εναρμόνισαν τη συμπεριφορά τους και τις προσφορές τους, έτσι ώστε από τις πολύ ψηλότερες 

προσφορές που υπέβαλλαν όλες οι εταιρείες, ξαφνικά να υποβάλλουν πολύ χαμηλότερες και στη 

 
147 Βλέπε το Σύγγραμμα του Νικόλαου Εμμ. Ζευγώλη, «Το Καρτελ στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού», Εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη 2008, σελ. 42 
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συνέχεια να κινούνται όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης δεικνύουν εκ πρώτης όψεως ότι οι 

σημαντικότερες εταιρείες (IACOVOU, CYBARCO, MEDCON, NEMESIS) κατένειμαν την αγορά 

μεταξύ τους αφού κατά την όλη χρονική περίοδο που εξετάζεται πήραν τη μερίδα του λέοντος από τις 

προσφορές (είτε μόνες τους είτε μέσω κοινοπραξιών) (περίπου 84%), ώστε όλες να είναι 

ικανοποιημένες, ενώ οι υπόλοιπες PANAYIDES, CHAPO και G.C.C., LOIZOS IORDANOU και FAP 

είχαν όφελος, είτε κερδίζοντας κατευθείαν διαγωνισμούς είτε μέσω των συνεταιρισμών ή συνεργασιών 

τους. Η Πρόεδρος σημείωσε εδώ και το γεγονός ότι όλους τους διαγωνισμούς του 2013, το έτος της 

μεγάλης οικονομικής κρίσης, κέρδισαν μόνο κοινοπραξίες. Σχεδόν παρόμοια κατάσταση 

παρουσιάζεται και το 2014. 

Η Πρόεδρος είχε τη θέση πως με βάση την οικονομική και τη δεύτερη οικονομετρική ανάλυση που 

διενεργήθηκε από την Υπηρεσία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας προκύπτει, ότι οι δημόσιοι 

διαγωνισμοί που ερευνήθηκαν δεν πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ 

των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην αγορά ασφαλτικού σκυροδέματος, παρά 

μόνο διαφαίνεται ότι προέβαιναν σε συντονισμένη συμπεριφορά ως προς τις προσφορές που 

υπέβαλλαν είτε από μόνες τους είτε σε σχήματα κοινοπραξιών και φαίνεται επιπλέον ότι η αγορά αυτή 

διαμοιράστηκε μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων επιχειρήσεων. Η δε τρίτη ομάδα φαίνεται να εμπλέκεται, 

αφενός λόγω του «παιχνιδιού» που έγινε σε δύο διαγωνισμούς του 2009, γιατί συνεργάζονται με τις 

μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα, και αφετέρου λόγω του ότι υπέβαλε πολλές φορές προσφορές και 

δεν κέρδιζε εκτός από τη μια και μοναδική φορά που υπέβαλε εξαιρετικά χαμηλή προσφορά. Όλες οι 

εταιρείες των Ομάδων αυτών σχετίζονται μεταξύ τους είτε με τη δημιουργία κοινοπραξιών είτε με 

μετοχικές συμμετοχές σε εταιρείες είτε με συνεργασίες. 

Η Πρόεδρος σημείωσε πως, δεν πρέπει να αγνοείται και η θέση που εκφραζόταν από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης μέσω των εκθέσεων της, αφού υπήρχαν περιπτώσεις που είχε την άποψη ότι οι 

προσφορές που υποβάλλονταν ήταν προϊόν προ συνεννόησης. Παρόμοιες ήταν και οι ανησυχίες που 

εκφράστηκαν τόσο από το Γενικό Ελεγκτή όσο και από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 

Ενδεικτικά, η Πρόεδρος αναφέρει ότι το Σεπτέμβριο του 2010, η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων 

με επιστολή της προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του Υπουργείου της 

στο ενδεχόμενο προσυνεννόησης μεταξύ των διαγωνιζομένων και τους πληροφόρησε ότι το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων, παρακολουθεί το θέμα για λήψη των κατάλληλων μέτρων για αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

Η Πρόεδρος, με βάση τα πιο πάνω διαφώνησε με την κατάληξη της πλειοψηφίας και έκρινε ότι τα 

στοιχεία του διοικητικού φακέλου, ως παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από την Υπηρεσία, βάση και 

της οικονομικής και της δεύτερης οικονομετρικής ανάλυσης εκ πρώτης όψεως καταδεικνύουν ύπαρξη 

συντονισμένης συμπεριφοράς από μέρους των επιχειρήσεων NEMESIS CONSTRUCTION PUBLIC 
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LTD, NEMESIS ASPHALT CO. LTD, MEDCON CONSTRUCTION LTD, CYBARCO PLC, IACOVOU 

BROTHERS (CONSTRUCTION) LTD, ZEMCO CONSTRUCTION LTD, CHARILAOS 

APOSTOLIDES PUBLIC LTD, FAP CONSTRUCTION LTD, GENERAL CONSTRUCTION CO. LTD, 

LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTION LTD και A .PANAYIDES CONSTRACTING LTD, δεδομένης 

που αποτελεί τη μόνη βάσιμη εξήγηση για τον τρόπο που υποβάλλονταν οι προσφορές και τις τιμές 

για τις υπό έρευνα προσφορές.  

Ως εκ τούτου, η Πρόεδρος είχε τη θέση ότι η Επιτροπή πρέπει να καταλήξει στο εκ πρώτης όψεως 

συμπέρασμα ότι πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόμου, και να προχωρήσει 

με τον καταρτισμό Εκθέσεων Αιτιάσεων. 

 

14. ΚΑΤΑΛΗΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Η πλειοψηφία της Επιτροπής: Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Άριστος Αριστείδου Παλούζας 

και Πολυνείκης Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, υπό το φώς όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων 

και μέσα από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λόγω της μη στοιχειοθέτησης της παράβασης του άρθρου 3(1)(α) και 

(γ) του Νόμου εκ μέρους των εμπλεκομένων στη παρούσα υπόθεση επιχειρήσεων, αποφασίζει να 

προβεί στο κλείσιμο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας. Υπό το φως των πιο πάνω, παρέλκει η 

εξέταση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 


