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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 2014 

Aυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον των εταιρειών 1) Ματθαίος Ιωάννου Έτοιµο 

Μπετόν Λτδ, 2) Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεµα Λτδ, 3) Skyramix Ltd, 4) Athinodorou & 

Poullas Super Beton Ltd, 5) Top Mix Concrete Ltd, 6) Ι &S KRITONIS LIMITED, 7) 

BETOMAN LIMITED, 8) ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON LTD και 9) ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 

ΛΙΜΙΤΕ∆  

 

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 

 

Ηµεροµηνία απόφασης: 18 Ιουλίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο της υπό εξέταση υπόθεσης είναι η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής 

εναντίον των εταιρειών 1) Ματθαίος Ιωάννου Έτοιµο Μπετόν Λτδ (στο εξής 

«ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»), 2) Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεµα Λτδ (στο εξής 

«ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ»), 3) Skyramix Ltd (στο εξής «SKYRAMIX»), 4) Εργοληπτικές Εργασίες 

Α.Γ. Κάζανος & Υιός Λτδ (στο εξής «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚAZANΟΣ»), 5) 

Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd (στο εξής «ATHINODOROU & POULLAS»), 6) 

Top Mix Concrete Ltd (στο εξής «TOP MIX»), 7) C.M. Starbeton Ltd (στο εξής 

«STARBETON»), 8) Λατοµεία Φαρµακάς ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, 9) Iacovou Brothers 

(Concrete) Ltd., 10) Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤ∆ (στο εξής «ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ»), 11) 
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Πουλλάς Τσαδιώτης Λτδ, 12) Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd, 

13) Ι &S KRITONIS LIMITED (στο εξής «Ι&S KRITONIS»), 14) BETOMAN LIMITED 

(στο εξής «BETOMAN»), 15) ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED (στο 

εξής «ALFA CONCRETE»), δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON LTD (στο 

εξής «ALFA BETON»), και 16) ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕ∆ (στο εξής 

«ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ»), αναφορικά µε το ενδεχόµενο παράβασης του άρθρου 3 των περί της 

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

σχετικά µε πιθανολογούµενες συµπράξεις τους στο πλαίσιο των δηµόσιων 

διαγωνισµών  αναφορικά µε συµπράξεις σε σχέση µε τη χειραγώγηση προσφορών 

(πρακτική γνωστή διεθνώς ως bid-rigging) στο πλαίσιο των κάτωθι δηµόσιων 

διαγωνισµών, ήτοι: (1) στο διαγωνισµό µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε 

ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, (2) στο διαγωνισµό µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012, και (3) στο διαγωνισµό µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012, για την 

προµήθεια και τη µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 

στην επαρχία Λεµεσού (πεδινά και ηµιορεινά) στις περιοχές 1, 2, 3 και 5, οι οποίοι είχαν 

προκηρυχθεί από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων (στο εξής «Τ.∆.Ε.») του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων µε σηµείο επαφής το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού 

Λεµεσού.  

1. ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Η Επιτροπή σε συνεδρία ηµεροµηνίας 19/11/2012 εξέτασε πληροφορίες σύµφωνα µε 

τις οποίες οι επιχειρήσεις 1) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 2) ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 3) SKYRAMIX, 

4) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚAZANΟΣ, 5) ATHINODOROU & POULLAS, 6) 

STARBETON και 7) TOP MIX ενδέχεται να προέβησαν σε συµπράξεις σε σχέση µε τη 

χειραγώγηση προσφορών (πρακτική γνωστή διεθνώς ως bid-rigging) στο πλαίσιο των 

κάτωθι δηµόσιων διαγωνισµών, ήτοι: i) στο διαγωνισµό µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, ii) στο διαγωνισµό µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012, και iii) στο διαγωνισµό µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012, για την 

προµήθεια και τη µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 

στην επαρχία Λεµεσού (πεδινά και ηµιορεινά) στις περιοχές 1,2,3 και 5, οι οποίοι είχαν 

προκηρυχθεί από το Τ.∆.Ε. του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων µε σηµείο 

επαφής το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού.  

Η Επιτροπή, κατά την υπό αναφορά συνεδρία της, αφού συνεκτίµησε και αξιολόγησε τα 

στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 

23(2)(α) του Νόµου, οµόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας 

εναντίον των προαναφερόµενων επιχειρήσεων, ήτοι: 1) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 2) 



  

3 

 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 3) SKYRAMIX, 4) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, 5) 

ATHINODOROU & POULLAS, 6) STARBETON και 7) TOP MIX, αναφορικά µε το 

ενδεχόµενο παράβασης του άρθρου 3 του Νόµου µε σκοπό τη διερεύνηση των 

ενεργειών ή/και των πρακτικών των επιχειρήσεων αυτών σχετικά µε πιθανολογούµενες 

συµπράξεις τους για τη νόθευση των προαναφερόµενων διαγωνισµών ή/και τη 

χειραγώγηση των προσφορών που υπεβλήθησαν µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα την 

παρακώλυση του ανταγωνισµού στο πλαίσιο των δηµόσιων διαγωνισµών 1) µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012 και 3) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012 για την προµήθεια και 

µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 

Λεµεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5 για τη χρονική περίοδο από 01/01/2010 έως και την 

ηµεροµηνία λήψης της εν λόγω απόφασης της Επιτροπής. 

Ακολούθως η Επιτροπή, υπό νέα σύνθεση της, σύµφωνα µε το διορισµό της από το 

Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 16/4/2013 και 24/5/2013, σε 

συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 21/10/2013, εξέτασε τον περαιτέρω χειρισµό 

της υπό τον ως άνω αριθµό και τίτλο αυτεπάγγελτης έρευνας. Η Επιτροπή, κατά τη 

διάρκεια της εν λόγω συνεδρίας, στην κατ΄ ιδίαν συζήτηση της υπόθεσης, αφού εξέτασε 

το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, σηµείωσε την απόφαση που είχε ληφθεί στις 

19/11/2012 από την προηγούµενη σύνθεση της Επιτροπής. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε 

και αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία και δεδοµένα, οµόφωνα αποφάσισε να 

υιοθετήσει τα συµπεράσµατα της συνεδρίας της µε ηµεροµηνία 19/11/2012. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη επέκτασης του πεδίου της 

αυτεπάγγελτης έρευνας και εναντίον των επιχειρήσεων: Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. 

Καζάνος & Υιός Λτδ και C.M. Starbeton J.V., Λατοµεία Φαρµακάς ∆ηµόσια Εταιρεία 

Λτδ, Iacovou Brothers (Concrete) Ltd., Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤ∆, Πουλλάς Τσαδιώτης 

Λτδ και Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd, καθότι οι µητρικές 

εταιρείες και οι κοινοπραξίες όσων εµπλέκονται στην χειραγώγηση ή νόθευση των 

προσφορών των προαναφερόµενων ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών δύνανται να ευθύνονται 

εξίσου για πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόµου σε περίπτωση που 

ασκούν αποφασιστική επιρροή σε αυτές.   

Η Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία της, επισήµανε επίσης ότι δύνανται να 

ευθύνονται εξίσου για πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόµου τόσο οι 

επιχειρήσεις που έλαβαν έγγραφα για τους προαναφερόµενους ∆ηµόσιους 

∆ιαγωνισµούς και υπέβαλλαν προσφορές όσο και αυτές που έλαβαν έγγραφα για τους 

προαναφερόµενους ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς αλλά δεν υπέβαλαν προσφορές. Η 

Επιτροπή, οµόφωνα αποφάσισε  να επεκτείνει την αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον και 
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αυτών των επιχειρήσεων και έδωσε σχετικές οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή 

προκαταρκτικής έρευνας. 

Κατά την ίδια συνεδρία, ήτοι στις 21/10/2013, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του 

άρθρου 31 του Νόµου αποφάσισε οµόφωνα όπως η Υπηρεσία της και/ή άλλοι 

λειτουργοί, ήτοι δηµόσιοι υπάλληλοι και/ή λειτουργοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή 

και πρόσωπα µε εξειδικευµένες γνώσεις που εργοδοτούνται από την Επιτροπή, 

διενεργήσουν όλες τις απαραίτητες έρευνες στις ακόλουθες επιχειρήσεις: 

I. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

II. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ,  

III. SKYRAMIX,  

IV. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, 

V. ATHINODOROU & POULLAS, 

VI. TOP MIX,  

VII. STARBETON,  

VIII. Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ και C.M. Starbeton J.V.,  

IX. Λατοµεία Φαρµακάς ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ,  

X. Iacovou Brothers (Concrete) Ltd.,  

XI. Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤ∆,  

XII. Πουλλάς Τσαδίωτης Λτδ και  

XIII. Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Επιτροπής ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν στις 22/10/2013. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 24/11/2014, έχοντας λάβει υπόψη το σχετικό 

σηµείωµα της Υπηρεσίας µε ηµεροµηνία 21/11/2014 και τα σχετικά ενώπιόν της 

στοιχεία, οµόφωνα αποφάσισε όπως οι επιχειρήσεις I&S KRITONIS, BETOMAN, ALFA 

CONCRETE και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ προστεθούν ως υπό διερεύνηση εταιρείες στο πλαίσιο 

της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας και όπως το πλαίσιο της έρευνας διευρυνθεί 

κατά αυτό τον τρόπο. 

Ακολούθως, στις 24/2/2015, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 31 του 

Νόµου αποφάσισε οµόφωνα όπως η Υπηρεσία της και/ή άλλοι λειτουργοί ήτοι δηµόσιοι 

υπάλληλοι και/ή λειτουργοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή και πρόσωπα µε 

εξειδικευµένες γνώσεις που εργοδοτούνται από την Επιτροπή διενεργήσουν όλες τις 
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απαραίτητες έρευνες αναφορικά µε τις πιθανολογούµενες παραβάσεις που αποτελούν 

αντικείµενο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας,  στις ακόλουθες επιχειρήσεις: 

(α) ATHINODOROU & POULLAS και όλων των επιχειρήσεων που ελέγχονται άµεσα ή 

έµµεσα από αυτήν, ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να 

δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα ή / και επηρεάζουν αυτήν µε αποφάσεις, 

συµπεριφορές ή / και ενέργειές τους, συµπεριλαµβανοµένης της ΠΟΥΛΛΑΣ 

ΤΣΑ∆ΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕ∆,  

(β) ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και όλων των επιχειρήσεων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από 

αυτήν, ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να δραστηριοποιούνται στον 

εν λόγω τοµέα ή / και επηρεάζουν αυτήν µε αποφάσεις, συµπεριφορές ή / και ενέργειές 

τους, συµπεριλαµβανοµένης της Κ. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED,  

(γ) I&S KRITONIS,  

(δ) ALFA CONCRETE και όλων των επιχειρήσεων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα 

από αυτήν, ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να δραστηριοποιούνται 

στον εν λόγω τοµέα ή / και επηρεάζουν αυτήν µε αποφάσεις, συµπεριφορές ή / και 

ενέργειές τους, συµπεριλαµβανοµένης της ALFΑ BETON, και  

(ε) ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Επιτροπής, ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν στις 25/2/2015. Κατά τη διάρκεια της 

αιφνίδιας έρευνας η εταιρεία ALFA CONCRETE δεν συµµορφώθηκε µε την εντολή 

έρευνας της Επιτροπής και δεν επέτρεψε στους εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς της 

Υπηρεσίας να εισέλθουν στα γραφεία της για σκοπούς διενέργειας ελέγχου. Ας 

σηµειωθεί ότι η Επιτροπή µε την απόφασή της µε αρ. 31/2015, ηµεροµηνίας 21/9/2015 

αποφάσισε ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE παραβίασε το άρθρο 31(7) του Νόµου, 

επιβάλλοντας της διοικητικό πρόστιµο ύψους €934. 

Εν τω µεταξύ, στις 7/8/2015, η Υπηρεσία, µε την ολοκλήρωση της δέουσας έρευνας της 

αυτεπάγγελτης έρευνας, κατέθεσε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα.  

Η Επιτροπή στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 25/8/2015, αφού µελέτησε το σχετικό 

σηµείωµα της Υπηρεσίας σε συνάρτηση µε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, 

αποφάσισε, στη βάση του άρθρου 17(2) του Νόµου, να καταρτίσει Εκθέσεις Αιτιάσεων 

εναντίον των εταιρειών ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA 

BETON, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, SKYRAMIX, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, I&S KRITONIS και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ (στο εξής οι 

«εµπλεκόµενες επιχειρήσεις»), αναφορικά µε πιθανολογούµενες παραβάσεις του 

άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(γ) του Νόµου, ως αποτέλεσµα νόθευσης ή/και τη χειραγώγησης 

των προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των δηµόσιων διαγωνισµών 1) µε αρ. 
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∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012 και 3) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012 για την προµήθεια και 

µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 

Λεµεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5, µέσω του άµεσου ή του έµµεσου καθορισµού τιµών 

σκυροδέµατος και µέσω του καταµερισµού των ∆ιαγωνισµών.  

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 11/9/2015, κατήρτισε το κείµενο της 

Έκθεσης Αιτιάσεων, και στις 30/9/2015 προχώρησε στην κοινοποίηση του και 

ειδοποίηση των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, καλώντας τις ταυτόχρονα να 

παρουσιαστούν ενώπιον της και να θέσουν εγγράφως της παραστάσεις τους 

αναφορικά µε τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους. 

Η εταιρεία ΑTHINODOROU & POULLAS µε επιστολή των νοµικών της εκπροσώπων 

ηµεροµηνίας 4/11/2015, υπέβαλε αίτηµα για παράταση της προθεσµίας που είχε τεθεί 

έως τις 30/11/2015. 

Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ µε επιστολές των νοµικών της εκπροσώπων ηµεροµηνίας 

6/11/2015, 10/11/2015 και 12/11/2015 υπέβαλε αίτηµα για παράταση της προθεσµίας 

που είχε τεθεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) µηνών. 

Οι εταιρείες BETOMAN, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ µε επιστολή των 

νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 3/11/2015, υπέβαλαν αίτηµα για παράταση 

της προθεσµίας που είχε τεθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο µηνών. Με 

επιστολή ηµεροµηνίας 11/11/2015 ζήτησαν, την αναβολή της ενώπιον της Επιτροπής 

προφορικής διαδικασίας. 

Η εταιρεία ALFA BETON µε επιστολή των νοµικών της εκπροσώπων ηµεροµηνίας 

12/11/2015 υπέβαλε αίτηµα, για παράταση της προθεσµίας που είχε τεθεί για χρονική 

περίοδο δύο (2) βδοµάδων. 

Οι εταιρείες ΑTHINODOROU & POULLAS και SKYRAMIX απέστειλαν τις γραπτές τους 

θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων στις 13/11/2015, ενώ η εταιρεία ATHINODOROU & 

POULLAS, απέστειλε και συµπληρωµατικές θέσεις την 1/3/2016. 

Στις 16/11/2015, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε όπως δοθεί παράταση της 

προθεσµίας για υποβολή γραπτών παρατηρήσεων επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, έως την 

Παρασκευή, 29/1/2016 και όπως µεταφερθεί η ενώπιόν της προφορική διαδικασία την 

1/3/2016. 

Η Επιτροπή στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 7/1/2016, οµόφωνα αποφάσισε λόγω 

ανειληµµένων υποχρεώσεων της Επιτροπής, να µεταφέρει την ενώπιόν της προφορική 

διαδικασία στις 5/4/2016 και να παραταθεί η προθεσµία για υποβολή γραπτών 



  

7 

 

παραστάσεων έως την 1/3/2016. Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ενηµερώθηκαν µε 

σχετικές επιστολές ηµεροµηνίας 15/1/2016. 

Οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN µε επιστολή του 

νοµικού τους εκπροσώπου ηµεροµηνίας 14/1/2016, αιτήθηκαν όπως έχουν πρόσβαση 

στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 

Στις 15/1/2016, απεστάλη επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Haviaras & Philippou 

LLC, το οποίο εκπροσωπούσε την εταιρεία Alfa Concrete Public Co Ltd, στην οποία 

καταγράφετο ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αρνείται την Έκθεση Αιτιάσεων 

και ότι για συγκεκριµένους λόγους που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή, το δικηγορικό 

γραφείο θα πάψει να την εκπροσωπεί. 

Στις 26/2/2016, η εταιρεία ALFA BETON, δια των νοµικών της εκπροσώπων απέστειλε 

επιστολή στην οποία ανέφερε ότι στο πλαίσιο συµµόρφωσης µε την απόφαση του 

∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 29/1/2016, όλες οι προηγούµενες αποφάσεις της 

Επιτροπής σχετικά µε την παρούσα έρευνα θα πρέπει να ανακληθούν, και σε 

περίπτωση συνέχισης της διαδικασίας µε νέα σύνθεση, το αίτηµά της ηµεροµηνίας 

14/12/2015 αναφορικά µε την ισχυριζόµενη διαδοχή της ALFA CONCRETE από την 

ALFA BETON να εξεταστεί προδικαστικά. 

Οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ απέστειλαν τις γραπτές 

τους θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων την 1/3/2016.  

Στις 16/3/2016, η Επιτροπή, υπό την τότε σύνθεσή της, σύµφωνα µε το διορισµό της 

από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 16/4/2013,  24/5/2013 

και 2/2/2016, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου, ηµεροµηνίας 29 Ιανουαρίου 2016, στη Προσφυγή µε αρ. 5651/2013 (Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.ά. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 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 

∆ΗΚΟ, καθιστώντας τις ληφθείσες αποφάσεις παράνοµες. Η Επιτροπή στην υπό 

αναφορά συνεδρία της αποφάσισε να ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις που έλαβε, 

έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Χρίστο Τσίγκη, και να εξετάσει την υπόθεση εξ΄ 

υπαρχής, δεδοµένου ότι η ανάκληση παράνοµης διοικητικής πράξης εξαφανίζει την 

πράξη, δίδοντας ταυτόχρονα σχετικές οδηγίες για έρευνα στην Υπηρεσία. Οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ενηµερώθηκαν για την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής µε 

επιστολή ηµεροµηνίας 31/3/2016. 
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Στις 14/4/2016, η Επιτροπή σε συνεδρία της, αφού µελέτησε το σηµείωµα της 

Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 11/4/2016, σε συνάρτηση µε το περιεχόµενο του διοικητικού 

φακέλου, κατέληξε στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι: 

Α) Πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 3(1)(γ) του Νόµου από µέρους των 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα νόθευσης ή/και τη χειραγώγησης των 

προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των δηµόσιων διαγωνισµών 1) µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012 και 3) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012 για την προµήθεια και 

µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 

Λεµεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5, µέσω του καταµερισµού των ∆ιαγωνισµών, και  

Β) Πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου από µέρους των 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα νόθευσης ή/και τη χειραγώγησης των 

προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των δηµόσιων διαγωνισµών 1) µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012 και 3) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012 για την προµήθεια και 

µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 

Λεµεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5, µέσω του άµεσου ή του έµµεσου καθορισµού τιµών 

σκυροδέµατος και ως προς τούτο, οµόφωνα αποφάσισε στη βάση του άρθρου 17(2) 

του Νόµου να καταρτίσει έκθεση αιτιάσεων, σχετικά µε τις εκ πρώτης όψεως 

παραβάσεις του άρθρου 3(1) (α) και (γ) του Νόµου.  

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 2/6/2016, κατήρτισε τα κείµενα των 

Εκθέσεων Αιτιάσεων και αποφάσισε παράλληλα, τηρουµένων των διατάξεων του 

Νόµου, την κοινοποίηση αυτών στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, κατ’ εφαρµογήν του 

άρθρου 17(9) του Νόµου και τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33 του Νόµου.  

H Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 1/9/2016, αποφάσισε την αναβολή της 

προφορικής διαδικασίας που είχε οριστεί για την 7/9/2016 λόγω παραίτησης Μέλους 

της και ενηµέρωσε τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις περί τούτου σε επιστολές της, 

σηµειώνοντας παράλληλα ότι θα ενηµερώνονταν εν ευθέτω χρόνο για οιεσδήποτε 

περαιτέρω ενέργειες ήθελε καθορίσει έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διεξαγωγή δίκαιας 

δίκης. 

Στις 29/5/2017, η Επιτροπή υπό τη νέα σύνθεσή της σύµφωνα µε το διορισµό της από 

το Υπουργικό Συµβουλίου µε ηµεροµηνίες 16/4/2013, 24/5/2013 και 5/9/2016, εξέτασε 

σε συνεδρία την υπόθεση υπό το φως της απόφασης της Ολοµέλειας του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 2/2016, ηµεροµηνίας 3/3/2017 µε την 
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οποία ανατράπηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 29/1/2016 

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

Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισµού). Η Επιτροπή στην υπό αναφορά συνεδρία της 

αποφάσισε την ανάκληση της ανακλητικής απόφασης της ηµεροµηνίας 16/3/2016 

καθώς και όλων των µετέπειτα ληφθεισών αποφάσεων, προς ενεργό συµµόρφωση µε 

την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 2/2016. Ως 

εκ τούτου, σύµφωνα µε σχετική νοµολογία, µε την απόφαση της Επιτροπής 

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

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

Ακολούθως, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της στις 6/6/2017, υπό το φως της 

απόφασης της ηµεροµηνίας 29/5/2017 σηµείωσε ότι µε την αναβίωση των αποφάσεων 

της Επιτροπής, που είχαν ληφθεί µε τη συµµετοχή του κ. Τσίγκη, αναβιώνει η απόφαση 

της Επιτροπής ηµεροµηνίας 25/8/2015 για διαπίστωση εκ πρώτης όψεως 

πιθανολογούµενων παραβάσεων των άρθρων 3(1) (α) και (γ) του Νόµου από µέρους 

των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Επίσης, διαπίστωσε ότι αναβιώνει η απόφαση της 

Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/9/2015, µε την οποία καταρτίστηκε το κείµενο της Έκθεσης 

Αιτιάσεων, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στις 

30/9/2015, καλώντας τις ταυτόχρονα να παρουσιαστούν ενώπιον της και να θέσουν τις 

γραπτές τους παρατηρήσεις αναφορικά µε τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον 

τους.  

Το νέο Μέλος της Επιτροπής, κος Ουστάς, ως ο διορισµός του από το Υπουργικό 

Συµβούλιο στις 5/9/2016, δεδοµένης της απόφασης της Επιτροπής για ανάκληση της 

ανακλητικής απόφασης ηµεροµηνίας 16/3/2016, αφού µελέτησε όλα τα ενώπιον του 

στοιχεία και δεδοµένα και, έχοντας πλήρη γνώση των στοιχείων του διοικητικού 

φακέλου της παρούσας υπόθεσης, συµφώνησε µε τις αποφάσεις της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη και υιοθέτησε αυτές, 

συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 25/8/2015 για 

διαπίστωση εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων των άρθρων 3(1)(α) 

και (γ) του Νόµου από µέρους των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και της 

απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/9/2015 µε την οποία καταρτίστηκε το κείµενο 

της Έκθεσης Αιτιάσεων. 

Με δεδοµένη την απόφαση της Επιτροπής για ανάκληση της ανακλητικής απόφασης 

ηµεροµηνίας 16/3/2016 και αναβίωση όλων των αποφάσεων της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη, καθώς και τη θέση του νέου Μέλους 

της Επιτροπής ότι συµφωνεί και υιοθετεί τις αποφάσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή 

οµόφωνα αποφάσισε όπως ορίσει συνεδρία για διεξαγωγή της ενώπιόν της 
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προφορικής διαδικασίας για τις 18/7/2017. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως καλέσει τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις να αποστείλουν οιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις επί της 

Έκθεσης Αιτιάσεων εντός είκοσι µίας (21) ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω 

απόφασης της Επιτροπής. 

Στις 14/6/2017, η Επιτροπή ενηµέρωσε τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε 

την απόφασή της, καλώντας συνάµα τις εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS, 

SKYRAMIX, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ALFA CONCRETE, 

αν και είχαν  αποστείλει τις θέσεις τους επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων της 

Επιτροπής, να αποστείλουν εάν επιθυµούσαν οιεσδήποτε συµπληρωµατικές θέσεις 

εντός είκοσι µίας (21) ηµερών από την ηµεροµηνία της επιστολής. Αναφορικά µε το 

αίτηµα της εταιρείας ALFA BETON σε σχέση µε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά 

την εξέταση της παρούσας υπόθεσης, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να ενηµερώσει 

την εταιρεία ότι η συνήθης πρακτική της είναι όπως τα προκαταρκτικά ζητήµατα που 

τίθενται από τις εµπλεκόµενες στη διαδικασία επιχειρήσεις εξετάζονται, αφού οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις έχουν πρώτα την ευκαιρία να τα αναπτύξουν προφορικά 

κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία και µετά από την υποβολή 

τυχόν συµπληρωµατικών παραστάσεων από αυτά. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 6/7/2017, αφού εξέτασε αιτήµατα που είχαν 

υποβληθεί για παράταση υποβολής των γραπτών θέσεων, αλλά και για διεκπεραίωση 

της υπόθεσης το συντοµότερο δυνατόν, οµόφωνα αποφάσισε, µε σκοπό τη διασφάλιση 

δίκαιας δίκης, σύµφωνα τόσο µε τις αρχές του διοικητικού δικαίου αλλά και κατ’ 

εφαρµογή του Νόµου, και υπό το φως της πάγιας πρακτικής της για παραχώρηση 

εύλογης προθεσµίας για υποβολή γραπτών παραστάσεων από τα µέρη στα οποία 

κοινοποιείται η Έκθεση Αιτιάσεων, όπως η ηµεροµηνία ακρόασης µεταφερθεί για τις 

26/7/2017 και όπως δοθεί παράταση της προθεσµίας για την υποβολή των γραπτών 

τους παρατηρήσεων εως τις 24/7/2017. Η Επιτροπή ενηµέρωσε τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις αναφορικά µε την απόφασή της.  

Ακολούθως οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις που υπέβαλαν σχετικό αίτηµα, 

πραγµατοποίησαν πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Συγκεκριµένα, η 

εταιρεία ALFA BETON πραγµατοποίησε πρόσβαση στις 13 και 14/7/2017, η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ στις 18/7/2017, οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN στις 

19/7/2017, και η εταιρεία ALFA CONCRETE PUBLIC στις 20 και 21/7/2017. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN µε επιστολές των 

νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 21/7/2017, υπέβαλαν και πάλι αίτηµα για 

παράταση υποβολής γραπτών συµπληρωµατικών θέσεων, καθώς και αίτηµα για 

αποκάλυψη στοιχείων τα οποία δεν είχαν αποκαλυφθεί κατά την πρόσβαση στο 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης στη βάση αποφάσεων της Επιτροπής περί στοιχείων 
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εµπιστευτικής φύσεως, επιχειρηµατικών απορρήτων, εσωτερικών εγγράφων και 

στοιχείων επί των οποίων δεν βασίστηκε για την εκ πρώτης όψεως απόφασή της.  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 21/7/2017, εξέτασε αιτήµατα για παράταση 

υποβολής γραπτών θέσεων και, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και 

σεβόµενη τις αρχές του διοικητικού δικαίου, συνεκτιµώντας παράλληλα και την επιθυµία 

των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων για τη σύντοµη διεκπεραίωση της υπόθεσης, 

οµόφωνα αποφάσισε να µεταφέρει την ηµεροµηνία ακρόασης, καθώς και την 

ηµεροµηνία υποβολής γραπτών παραστάσεων, ώστε να δοθεί στις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις χρόνος για την υποβολή γραπτών παραστάσεων τους επί της Έκθεσης 

Αιτιάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να καλέσει στις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 17(4) και (5) του Νόµου, να 

παραστούν στη συνεδρία της που ορίστηκε εκ νέου για τις 8/9/2017. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 25/7/2017, εξέτασε το αίτηµα για αποκάλυψη 

στοιχείων τα οποία δεν είχαν αποκαλυφθεί κατά την πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο 

της υπόθεσης και αποφάσισε την αποκάλυψη ορισµένων εκ των εγγράφων που 

καταγράφονταν στον εν λόγω κατάλογο. 

Μετά από απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 25/7/2017 για αποκάλυψη/πρόσβαση 

σε επιπλέον στοιχεία του διοικητικού φακέλου, προσήλθαν στα γραφεία της Επιτροπής 

για εκ νέου πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης η εταιρεία ALFA BETON 

στις 25/8/2017, οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN στις 

28 και 29/8/2017, η εταιρεία ALFA CONCRETE στις 30/8/2017 και η εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS στις 6/9/2017. 

Οι νοµικοί εκπρόσωποι των εταιρειών ALFA CONCRETE και ALFA BETON απέστειλαν 

στην Επιτροπή τις θέσεις τους επί της Έκθεσης Αιτιάσεων στις 31/8/2017 και 1/9/2017 

αντίστοιχα. Οι νοµικοί εκπρόσωποι των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN και οι νοµικοί εκπρόσωποι της TOP MIX απέστειλαν τις 

θέσεις τους στις 6/9/2017, αφού η Επιτροπή είχε εν τω µεταξύ εξετάσει αιτήµατα των 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, BETOMAN και TOP MIX σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 

4/9/2017 για παράταση στην υποβολή των θέσεων τους ή/και συµπληρωµατικών τους 

θέσεων (στην περίπτωση των ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ και BETOMAN), και 

οµόφωνα αποφάσισε να τα εγκρίνει, λαµβανοµένου υπόψη ότι η προφορική διαδικασία 

θα πραγµατοποιείτο στις 8/9/2017.  

Η Επιτροπή στη συνέχεια µε επιστολές ηµεροµηνίας 7/9/2017 ενηµέρωσε ξανά τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί για 

ανταλλαγή θέσεων. 
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Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ανέπτυξαν τις θέσεις τους αναφορικά µε τις αιτιάσεις που 

διατυπώθηκαν εναντίον τους στην προφορική διαδικασία που διεξήχθηκε στις 8/9/2017. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή έδωσε στις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις των δικαίωµα να υποβάλουν συµπληρωµατικές θέσεις. 

Οι νοµικοί εκπρόσωποι των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN, και οι νοµικοί εκπρόσωποι της TOP MIX απέστειλαν στην Επιτροπή 

συµπληρωµατικές θέσεις στις 26/9/2017. 

Ακολούθως, η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε την 1/11/2017 αφού 

µελέτησε µε προσοχή τα όσα οι εµπλεκόµενες στην παρούσα υπόθεση επιχειρήσεις 

έθεσαν µε τις γραπτές και προφορικές του παραστάσεις και διεξήλθε µε προσοχή το 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και µελέτησε ενδελεχώς τα στοιχεία του και µε βάση 

την ανάλυση που προηγήθηκε, οµόφωνα αποφάσισε ότι παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(α) 

και (γ) του Νόµου. Ειδικότερα, η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων 

οµόφωνα αποφάσισε ότι παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(α) και (γ) του Νόµου ως 

ακολούθως: 

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από τις 30/11/2011 µέχρι και τις 

22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 αναφορικά µε την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού,   

(β) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 3/2/2012 

έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση τoυ ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος 

κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 

3(1)(α) και (γ) του Νόµου, και 

(γ) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 10/6/2012 έως 29/6/2012 

τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, 

C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του 

Νόµου. 
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Η Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία, ενεργώντας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 42(2) 

του Νόµου, οµόφωνα αποφάσισε όπως ειδοποιήσει τις επιχειρήσεις ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, SKYRAMIX, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, Ι&S 

KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA 

BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, σχετικά µε την πρόθεση της να επιβάλει σε αυτές διοικητικό 

πρόστιµο, ενηµερώνοντάς τις για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει 

τοιουτοτρόπως και παρέχοντας τους το δικαίωµα υποβολής παραστάσεων.  

Στις 11/12/2017, η Επιτροπή απέστειλε σχετικές επιστολές ενηµερώνοντας τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για τους λόγους που προτίθετο να ενεργήσει τοιουτοτρόπως 

και τις κάλεσε να υποβάλουν τις γραπτές τους παραστάσεις εντός προθεσµίας 30 

ηµερών. 

Στις 10/1/2018 η εταιρεία SKYRAMIX απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις επί της 

πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την υπό τον ως 

άνω αριθµό και τίτλο υπόθεση. 

Στις 10/1/2018, η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS απέστειλε τις γραπτές της 

παραστάσεις επί της πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε 

σχέση µε την υπό τον ως άνω αριθµό και τίτλο υπόθεση. 

Στις 25/1/2018 η εταιρεία TOP MIX απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις επί της 

πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την υπό τον ως 

άνω αριθµό και τίτλο υπόθεση. 

Στις 2/5/2018, η Επιτροπή συνήλθε, υπό τη νέα σύνθεση της, σύµφωνα µε το διορισµό 

της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 24/5/2013, 

5/9/2016 και 24/4/2018 για να εξετάσει το χειρισµό της υπόθεσης. Το νέο µέλος της 

Επιτροπής, κ. Άριστος Αριστείδου δήλωσε ότι είναι πλήρως ενηµερωµένος σχετικά µε 

όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης και 

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

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

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

και τη λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, ο κ. Άριστος Αριστείδου, συµφώνησε και 

υιοθέτησε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης και της οµόφωνης 

απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 1/11/2017 µε την οποία αποφασίσθηκε ότι  

στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου.  

Η Επιτροπή κατά την υπό αναφορά συνεδρία της αφού σηµείωσε ότι µε επιστολή της 

ηµεροµηνίας 11/12/2017, ενηµέρωσε τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για την απόφαση 

της ηµεροµηνίας 1/11/2017 και την πρόθεσή της να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, 

εξέτασε τα ενώπιον της στοιχεία σε σχέση µε κάθε εταιρεία ξεχωριστά:  
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(α) Σε σχέση µε τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, η 

Επιτροπή, αφού εξέτασε το περιεχόµενο της επιστολής ηµεροµηνίας 27/12/2017 των 

νοµικών συµβούλων των εν λόγω εταιρειών, µε την οποία ζήτησαν παράταση για την 

υποβολή των γραπτών θέσεων των πελατών τους µέχρι και τις 30/1/2018 και παρά το 

γεγονός ότι παρήλθε προ πολλού και η προθεσµία της 30/1/2018 που είχαν ζητήσει οι 

ίδιες, προς διασφάλιση του δικαιώµατος άµυνας και υπεράσπισής των εν λόγω 

εταιρειών, στη βάση τόσο του Νόµου όσο και των σχετικών αρχών του διοικητικού 

δικαίου, αποφάσισε να τις καλέσει όπως µέχρι τη ∆ευτέρα, 7/5/2018 και ώρα 12:00 το 

µεσηµέρι αποστείλουν τις γραπτές παραστάσεις τους επί των λόγων που τους 

κοινοποιήθηκαν µε επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017. Περαιτέρω η 

Επιτροπή, αποφάσισε να καλέσει την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN όπως 

αποστείλουν τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Κ. 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και της εταιρείας ΒΕΤΟΜΑΝ αντίστοιχα, για τα έτη 2011 και 2012. 

(β) Αναφορικά µε την εταιρεία ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON LTD, η Επιτροπή εξέτασε το περιεχόµενο της 

επιστολής του ∆ικηγορικού Γραφείου Λέλλος Π. ∆ηµητριάδης µε ηµεροµηνία 8/1/2018 

και την επιστολή του ∆ικηγορικού Γραφείου Χαβιαράς & Φιλίππου ∆.Ε.Π.Ε. µε 

ηµεροµηνία 9/1/2018, µε τις οποίες ζητήθηκε παράταση σαράντα πέντε ηµερών από τη 

λήξη της προθεσµίας και παρά το γεγονός ότι παρήλθε προ πολλού και η προθεσµία 

της 26/2/2018 που ζήτησαν οι ίδιοι, προς διασφάλιση του δικαιώµατος άµυνας και 

υπεράσπισής των εν λόγω εταιρειών, στη βάση τόσο του Νόµου όσο και των σχετικών 

αρχών του διοικητικού δικαίου, αποφάσισε να τους καλέσει όπως µέχρι τη ∆ευτέρα, 

7/5/2018 και ώρα 12.00 το µεσηµέρι αποστείλουν (α) τις γραπτές τους παραστάσεις επί 

των λόγων που τους κοινοποιήθηκαν µε επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 

11/12/2017 και (β) τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED για τα έτη 2011 και 2012. 

(γ) Σε σχέση µε τις εταιρείες ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ και I&S KRITONIS, η Επιτροπή σηµείωσε ότι 

κοινοποιήθηκε σε αυτές η σχετική επιστολή της ηµεροµηνίας 11/12/2017, στις 

13/12/2017 και στις 12/12/2017 αντίστοιχα, και επεσήµανε ότι δεν είχαν παραληφθεί 

οποιεσδήποτε θέσεις ή παραστάσεις. Η Επιτροπή, προς διασφάλιση του δικαιώµατος 

άµυνας και υπεράσπισής των εν λόγω εταιρειών, στη βάση τόσο του Νόµου όσο και 

των σχετικών αρχών του διοικητικού δικαίου, παρά το γεγονός ότι παρήλθε προ 

πολλού η προθεσµία που είχε τεθεί για την αποστολή των παρατηρήσεών τους, 

αποφάσισε οµόφωνα να τις καλέσει όπως µέχρι τη ∆ευτέρα, 7/5/2018 και ώρα 12.00 το 

µεσηµέρι αποστείλουν (α) τις γραπτές τους παραστάσεις επί των λόγων που τους 

κοινοποιήθηκαν µε επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017 και (β) η εταιρεία 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ τις τελικές και υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
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εταιρείας ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ για το έτος 2011, η εταιρεία Ι&S KRITONIS τις υπογεγραµµένες 

εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  Ι &S KRITONIS για τα έτη 2011 και 

2012. 

(δ) Σε σχέση µε την εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS, η Επιτροπή σηµείωσε το 

περιεχόµενο της επιστολής της µε ηµεροµηνία 29/12/2017, µε την οποία η εταιρεία είχε 

ζητήσει παράταση µέχρι τις 9/2/2018 στην υποβολή των γραπτών της θέσεων επί της 

επιστολής της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017. Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµείωσε 

ότι στις 10/1/2018, η εταιρεία απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις επί της πρόθεσης 

της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την υπό τον ως άνω 

αριθµό και τίτλο υπόθεση. Η Επιτροπή, στη συνέχεια παρατήρησε ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις τις οποίες απέστειλε η εταιρεία µε προγενέστερη επιστολή της, δεν φέρουν 

υπογραφή και αποφάσισε να την καλέσει όπως µέχρι τη ∆ευτέρα, 7/5/2018 και ώρα 

12.00 το µεσηµέρι αποστείλει τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS για τα έτη 2011 και 2012.  

(ε) Σε σχέση µε την εταιρεία SKYRAMIX, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στις 10/1/2018 η 

εταιρεία απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις επί της πρόθεσης της Επιτροπής να 

επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την υπό τον ως άνω αριθµό και τίτλο 

υπόθεση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρατήρησε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις τις 

οποίες απέστειλε η εταιρεία µε προγενέστερη επιστολή της, δεν φέρουν υπογραφή και 

αποφάσισε να την καλέσει όπως µέχρι τη ∆ευτέρα, 7/5/2018 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι 

αποστείλει τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

SKYRAMIX για τα έτη 2011 και 2012.  

(στ) Τέλος, σε σχέση µε την εταιρεία TOP MIX, η Επιτροπή σηµείωσε το περιεχόµενο 

της επιστολής της ηµεροµηνίας 9/1/2018, µε την οποία η εταιρεία είχε ζητήσει 

παράταση δεκαπέντε ηµερών στη υποβολή των γραπτών της θέσεων επί της 

επιστολής της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017. Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµείωσε 

ότι ήδη στις 25/1/2018, η εταιρεία απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις επί της 

πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την υπό τον ως 

άνω αριθµό και τίτλο υπόθεση. Η Επιτροπή, στη συνέχεια παρατήρησε ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες απέστειλε η εταιρεία, µε την επιστολή της 

ηµεροµηνίας 25/1/2018 για το έτος που έληξε στις 31/12/2011 δεν φέρουν υπογραφή, 

ενώ για το έτος που έληξε στις 31/12/2012 δεν είναι οι τελικές. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την υπό αναφορά εταιρεία όπως µέχρι τη ∆ευτέρα, 

7/5/2018 και ώρα 12.00 το µεσηµέρι αποστείλει τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας TOP MIX για τα έτη 2011 και 2012. 

Στις 8/5/2018, η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα αιτήµατα που της είχαν υποβληθεί από 

αριθµό εµπλεκοµένων εταιρειών για παράταση της προθεσµίας που είχε τεθεί από την 
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Επιτροπή µε την επιστολή της ηµεροµηνίας 3/5/2018, ενεργώντας στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, και σεβόµενη τις αρχές του διοικητικού δικαίου, για σκοπούς ίσης 

µεταχείρισης και για να δοθεί σε έκαστο εµπλεκόµενο µέρος η δυνατότητα να θέσει τις 

γραπτές του παραστάσεις, οµόφωνα αποφάσισε όπως δοθεί σε όλα τα εµπλεκόµενα 

µέρη παράταση τριάντα (30) ηµερών, ήτοι µέχρι την Παρασκευή, 8/6/2018 και ώρα 

12.00 το µεσηµέρι για να αποστείλουν τις γραπτές παραστάσεις επί των λόγων που 

τους κοινοποιήθηκαν µε επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017, και/ή τις 

τελικές και υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2011 και 

2012 για όσες εταιρείες δεν απέστειλαν αυτά.  

Η Επιτροπή, στη συνέχεια σηµείωσε ότι οι εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX και SKYRAMIX είχαν ήδη αποστείλει τις γραπτές τους παραστάσεις επί των 

λόγων που τους κοινοποιήθηκαν µε την επιστολή της ηµεροµηνίας 11/12/2017. Παρόλα 

αυτά, για σκοπούς ίσης µεταχείρισης η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να ενηµερώσει 

τις προαναφερθείσες εταιρείες ότι σε περίπτωση κατά την οποία επιθυµούσαν να 

σηµειώσουν οτιδήποτε πρόσθετο των θέσεών τους, µπορούν να πράξουν τούτο µέχρι 

την Παρασκευή, 8/6/2018 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι. 

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, η Επιτροπή σηµείωσε το αίτηµα της για 

αποστολή αντιγράφου της επιστολής της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017, καθότι 

την έχουν απωλέσει. Η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να δώσει οδηγίες στην 

Υπηρεσία να ετοιµάσει αντίγραφο και να ειδοποιηθεί η εταιρεία ότι αντίγραφο της εν 

λόγω επιστολής θα είναι διαθέσιµο στα γραφεία της και ότι µπορούν να το παραλάβουν 

όποτε επιθυµούν, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού. 

Σε σχέση µε την εταιρεία SKYRAMIX, η Επιτροπή παρατήρησε ότι οι εξελεγµένοι 

λογαριασµοί της εταιρείας για το έτος 2011, οι οποίοι αποστάληκαν από την εταιρεία 

στις 7/5/2018, δεν φέρουν υπογραφή από τους ελεγκτές της εταιρείας και αποφάσισε 

οµόφωνα να καλέσει την εταιρεία όπως µέχρι την Παρασκευή, 8/6/2018 και ώρα 12:00 

το µεσηµέρι αποστείλει τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας SKYRAMIX LTD για τo έτος 2011. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα όσα καταγράφονται στην επιστολή του δικηγορικού γραφείου 

Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & Συνεργάτες, νοµικών εκπροσώπων των 

εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, η Επιτροπή τόνισε ότι 

δίνει κάθε περιθώριο ώστε να υποβάλλονται θέσεις και παραστάσεις και να εκτίθενται 

όλα τα γεγονότα και δεδοµένα µε βάση το άρθρο 42 του Νόµου, το οποίο αφορά τη 

διαδικασία για το πρόστιµο, και παρόλο που είχε δοθεί σε κάθε εµπλεκόµενο µέρος, 

όπως προκύπτει από το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, η προθεσµία των 

τριάντα (30) ηµερών όπως προβλέπεται από το Νόµο,  οι εταιρείες ALFA CONCRETE 

PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON LTD, 
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ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, I&S KRITONIS, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN 

δεν απέστειλαν τις γραπτές παραστάσεις τους. Πρόσθετα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι 

άµα τη λήψη επιστολών οι οποίες αφορούσαν αιτήµατα για παράταση από εταιρείες, 

πληροφόρησε τις εν λόγω εταιρείες αναφορικά µε το δεδοµένο ότι το εκάστοτε αίτηµα 

για παράταση, δεν µπορούσε να εξεταστεί από την Επιτροπή λόγω παραίτησης µέλους 

της.  

Σχετικά υπογραµµίσθηκε ότι η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS αν και αιτήθηκε 

παράταση µέχρι τις 9/2/2018, απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις στις 10/1/2018 

(ήτοι εντός της προθεσµίας που τέθηκε αρχικά από την Επιτροπή) και η εταιρεία TOP 

MIX, η οποία επίσης αιτήθηκε παράταση δεκαπέντε ηµερών, ήδη από τις 25/1/2018 

απέστειλε τις γραπτές της παρατηρήσεις. Τέλος σηµειώθηκε ότι η εταιρεία SKYRAMIX, 

απέστειλε τις γραπτές της παρατηρήσεις στις 10/1/2018, εντός δηλαδή της αρχικής 

προθεσµίας που είχε τεθεί από την Επιτροπή µε την επιστολή της ηµεροµηνίας 

11/12/2017.   

Στις 9/5/2018, η Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά όλες τις εµπλεκόµενες εταιρείες.  

Στις 21/5/2018, το δικηγορικό γραφείο Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & 

Συνεργάτες, ενεργώντας εκ µέρους των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, απέστειλε τις γραπτές παραστάσεις των εταιρειών  επί 

της πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο καθώς και τις 

υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2011 και 2012. 

Την 1/6/2018, η εταιρεία SKYRAMIX µε επιστολή της απέστειλε υπογεγραµµένες 

εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2011. 

Στις 6/6/2018, η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ µε επιστολή της δήλωσε ότι λόγω ψηλού κόστους 

για τη νοµική υπεράσπιση της, δεν µπορεί να αποστείλει τις γραπτές της παραστάσεις 

επί των λόγων που της έχουν κοινοποιηθεί, ενώ επισύναψε τις εξελεγµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας για το 2011. 

Στις 7/6/2018, το δικηγορικό γραφείο Χάρης Κυριακίδης ∆.Ε.Π.Ε., νοµικοί εκπρόσωποι 

της TOP MIX µε επιστολή του απέστειλε τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας για τα έτη 2011 και 2012 

Στις 7/6/2018, το δικηγορικό γραφείο Χαβιαράς & Φιλίππου ∆.Ε.Π.Ε., νοµικοί 

εκπρόσωποι της εταιρείας ALFA CONCRETE µε επιστολή του δήλωσε ότι εκ 

παραδροµής δεν έχουν λάβει επιστολή από την Επιτροπή αναφορικά µε το γεγονός ότι 

στις 8/6/2018 αναµενόταν η υποβολή των εγγράφων προτάσεων αναφορικά µε την 

υποβολή προστίµου, και ως εκ τούτου ζήτησε παράταση επτά ηµερών για την υποβολή 

των εγγράφων προτάσεών τους. 
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Στις 8/6/2018, το δικηγορικό γραφείο Λέλλος Π. ∆ηµητριάδης & Υιοί ∆.Ε.Π.Ε., νοµικοί 

εκπροσώποι της ALFA BETON µε επιστολή τους απέστειλαν τις γραπτές παραστάσεις 

των πελατών τους. 

Στις 11/6/2018, η Επιτροπή συνήλθε, υπό τη νέα σύνθεσή της, σύµφωνα µε το 

διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 

24/4/2018 και 21/5/2018, για να εξετάσει το χειρισµό της υπό τον ως άνω αριθµό και 

τίτλο υπόθεσης.  

Το νέο µέλος, κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης δήλωσε ότι είναι πλήρως 

ενηµερωµένος σχετικά µε όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης της 

παρούσας υπόθεσης και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών µε αυτές 

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

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

διαµόρφωση γνώµης και άποψης επί αυτής και τη λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, o κ. 

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης, συµφώνησε και υιοθέτησε όλες τις αποφάσεις 

της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης και της οµόφωνης απόφασης της Επιτροπής 

ηµεροµηνίας 1/11/2017 µε την οποία αποφασίσθηκε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του 

άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου. 

Η Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία εξέτασε το αίτηµα που υποβλήθηκε από τους 

νοµικούς εκπροσώπους της εταιρείας ALFA CONCRETE για παράταση της 

προθεσµίας υποβολής των παρατηρήσεων εκ µέρους της εταιρείας σηµείωσε ότι στη 

βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι η επιστολή της Επιτροπή 

ηµεροµηνίας 9/5/2018 αποστάληκε µε τηλεοµοιότυπο και ότι η λήψη της επιστολής 

επιβεβαιώθηκε από Λειτουργό του Αρχείου της Επιτροπής µετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία µε το δικηγορικό γραφείο. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην επιστολή 

καταγράφεται ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE βρίσκεται υπό διαχείριση και ότι δεν 

είναι εφικτή η ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2011 και 2012. Η 

Επιτροπή αυθηµερόν κάλεσε την εταιρεία να αποστείλει τις γραπτές της θέσεις καθώς 

και (α) τα οικονοµικά αποτελέσµατα (Management Accounts) της ALFA CONCRETE 

PUBLIC COMPANY LIMITED για τα έτη 2011 και 2012 αλλά και (β) τους τελευταίους 

εξελεγµένους λογαριασµούς που έχουν ετοιµαστεί για την εταιρεία, το συντοµότερο 

δυνατό, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την Τετάρτη, 13/6/2018 και ώρα 

12.00 το µεσηµέρι. 

Στις 13/6/2018, το δικηγορικό γραφείου Χαβιαράς & Φιλίππου ∆.Ε.Π.Ε. µε επιστολή του 

απέστειλε τις γραπτές παραστάσεις των πελατών του αναφορικά µε την πρόθεση της 

Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ενώ δήλωσε ότι «η εταιρεία βρίσκεται υπό 

διαχείριση και ουδέποτε είχαν ετοιµαστεί οικονοµικές καταστάσεις και/ή management 

account για τα έτη που αναζητάτε».  
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Στις 14/6/2018, η Επιτροπή σε συνεδρία της αφού εξέτασε το περιεχόµενο της 

επιστολής του δικηγορικού γραφείου Χαβιαράς & Φιλίππου ∆.Ε.Π.Ε. ηµεροµηνίας 

13/6/2018, οµόφωνα αποφάσισε να καλέσει την ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής 

της διαδόχου ALFA BETON όπως µέχρι την Παρασκευή, 15/6/2018 και ώρα 14:00, 

αποστείλουν τους τελευταίους διαθέσιµους λογαριασµούς (εξελεγµένους ή µη) που 

έχουν ετοιµαστεί για την εταιρεία ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED. 

Επιπρόσθετα η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε όπως αποσταλεί επιστολή και στον κ.κ. 

{....}
∗, CRI Group, Παραλήπτη/∆ιαχειριστή της ALFA CONCRETE καλώντας τον όπως 

µέχρι την Παρασκευή, 15/6/2018 και ώρα 14:00, αποστείλει επίσης τις υπογεγραµµένες 

εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ALFA CONCRETE για τα έτη 2011 

και 2012. Σε περίπτωση που αυτές δεν ήταν διαθέσιµες θα έπρεπε να αποστείλει τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα (Management Accounts) της ALFA CONCRETE για τα έτη 

2011 και 2012. Σε περίπτωση που ούτε αυτά είναι διαθέσιµα θα έπρεπε να αποστείλει 

τις τελευταίες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, εξελεγµένες ή µη.  

Η Επιτροπή κατά την υπό αναφορά συνεδρία της σηµείωσε επίσης ότι αν και µε 

επιστολές της ηµεροµηνίας 9/5/2018 και 3/5/2018 ζητήθηκε από την εταιρεία I&S 

Kritonis Ltd να αποστείλει τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

για τα έτη 2011 και 2012, δεν έχει αποσταλεί οτιδήποτε. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

οµόφωνα αποφάσισε να αποσταλεί επιστολή σε προσοχή των κ.κ. Χ.Α.∗∗  και Α.Α., 

∆ιευθυντών και σε προσοχή του κ. {....}, CRI Group, Παραλήπτη/ ∆ιαχειριστή, καλώντας 

τους όπως µέχρι την Παρασκευή, 15/6/2018 και ώρα 14.00, αποστείλουν τις 

υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  Ι &S KRITONIS 

LIMITED για τα έτη 2011 και 2012. Σε περίπτωση που αυτές δεν ήταν διαθέσιµες θα 

έπρεπε να αποστείλουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα (Management Accounts) της 

εταιρείας Ι &S KRITONIS LIMITED  για τα έτη 2011 και 2012. Σε περίπτωση που ούτε 

αυτά είναι διαθέσιµα θα έπρεπε να αποστείλουν τις τελευταίες διαθέσιµες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας, εξελεγµένες ή µη.  

Οι εταιρείες ενηµερώθηκαν αυθηµερόν µε σχετικές επιστολές για την πιο πάνω 

απόφαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 19/6/2018 σηµείωσε ότι παρήλθε η 

προθεσµία για αποστολή των οικονοµικών στοιχείων τα οποία ζητήθηκαν µε επιστολές 

της ηµεροµηνίας 14/6/2018 αναφορικά µε τις εταιρείες ALFA CONCRETE και Ι&S 

                                                             
∗ Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και στη 
συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο ή και δεν αποτελούν στοιχεία που 
αποκαλύπτονται στη βάση του άρθρου 17 του Νόµου. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο {....}. 
∗∗ Τα ονόµατα των φυσικών προσώπων τα οποία αναφέρονται στην απόφαση θα αντικατασταθούν µε τα 
αρχικά αυτών. Η Επιτροπή κρίνει ότι όπου είναι αναγκαίο για σκοπούς κατανόησης από τα εµπλεκόµενα 
µέρη του σκεπτικού της Επιτροπής και της στοιχειοθέτησης της παράβασης, τα ονόµατα να παραµείνουν 
ανοικτά. 
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KRITONIS LIMITED, άπρακτη. Ως εκ τούτου, οµόφωνα αποφάσισε, για να είναι η 

Επιτροπή σε θέση να ασκήσει τις εξουσίες µε τις οποίες την περιβάλλει ο Νόµος και για 

να υπάρχει αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου, όπως για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος αποταθεί στον Έφορο Φορολογίας και ζητήσει όπως την προµηθεύσει µε 

τις εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ι &S KRITONIS και της εταιρείας 

ALFA CONCRETE για τα έτη 2011 και 2012 και σε περίπτωση που αυτές δεν είναι 

διαθέσιµες, να ζητήσει την αποστολή των διαθέσιµων οικονοµικών αποτελεσµάτων της 

εταιρείας Ι &S KRITONIS και της εταιρείας ALFA CONCRETE για οποιαδήποτε έτη που 

προηγούνται των ετών 2011 και 2012. 

Στις 20/6/2018. η Πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε τη σχετική επιστολή στον Έφορο 

Φορολογίας.  

Στις 28/6/2018, αποστάληκε επιστολή από το ∆ικηγορικό γραφείο Φοίβος, Χρίστος 

Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & Συνεργάτες, νοµικούς εκπροσώπους των εταιρειών 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN αναφορικά µε την πρόθεση της 

Επιτροπής για την επιβολή διοικητικού προστίµου, στην οποία οι εταιρείες ανέφεραν 

ότι, υπό την προυπόθεση ότι θα επιβληθεί πρόστιµο {..}% επί του κύκλου εργασιών 

τους για το 2012, είναι έτοιµες να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός πέντε ηµερών 

από την απόφαση και παράλληλα να δεσµευτούν όπως µη προχωρήσουν µε την 

καταχώρηση προσφυγής ή προσφυγών ή λήψη άλλων ένδικών µέτρων εναντίον της 

απόφασης της Επιτροπής. 

Στις 2/7/2018, ο Έφορος Φορολογίας µε επιστολή του απέστειλε οικονοµικά στοιχεία 

για τις εταιρείες.  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις και παρατηρήσεις των εµπλεκοµένων µερών, 

µελέτησε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και ενηµερώθηκε 

πλήρως από τα στοιχεία και δεδοµένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν, οµόφωνα 

αποφάσισε ως ακολούθως: 

2. ΕΝΑΥΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Στις 16/10/2012, το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού, µε επιστολή του 

προς την Επιτροπή ανέφερε πως κατά τη διεξαγωγή των τριών δηµόσιων 

διαγωνισµών, οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί από το Τ.∆.Ε. του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων µε σηµείο επαφής το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού 

Λεµεσού, µε αντικείµενο την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος 

κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού (πεδινά και ηµιορεινά) στις 

περιοχές 1,2,3 και 5, οι προσφοροδότες υπέβαλαν απαράδεκτα υψηλές προσφορές σε 

σχέση µε την εκτιµώµενη τιµή, οι οποίες, σε ορισµένες περιπτώσεις, χαρακτηρίστηκαν 

ακόµα και ως ‘εξωπραγµατικές’ από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
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Ακολούθως, στις 25/10/2012 η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε 

επιστολή της προς την Επιτροπή την ενηµέρωσε ότι «ο διαγωνισµός µε αρ. 6/2012 

προκηρύχθηκε στις 30/11/2011 µε ανοικτή διαδικασία και αφορούσε την προµήθεια 

έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού, στις περιοχές 1, 2, 3 και 5. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων (Τ.∆.Ε.), αφού αξιολόγησε τις προσφορές 

που υποβλήθηκαν από τους προσφοροδότες, αποφάσισε την ακύρωση του 

διαγωνισµού, θεωρώντας τις τιµές των προσφορών ως υπερβολικά ψηλές σε σύγκριση 

αφ’ ενός µε την εκτίµηση του Τµήµατος (υψηλότερες κατά 22% µέχρι 37%) και, αφ’ 

ετέρου µε τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. Στο διαγωνισµό έλαβαν µέρος 4 

προσφοροδότες (από τους 5 που προµηθεύτηκαν έγγραφα του διαγωνισµού) και 

σύµφωνα µε τις τιµές που υπέβαλαν, ο καθένας θα εξασφάλιζε από µία περιοχή. Οι 3 

προσφοροδότες υπέβαλαν προσφορά για όλες τις περιοχές, ενώ ο τέταρτος µόνο για 

µια περιοχή.». Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι «ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε για 

δεύτερη φορά στις 03/02/2012 µε αρ. 15/2012. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Τ.∆.Ε. 

αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισµού, µόνο για την περιοχή 3, θεωρώντας τις 

τιµές που υποβλήθηκαν για τις υπόλοιπες περιοχές (1,2 και 5) εξωπραγµατικές, σε 

σύγκριση αφ’ ενός µε την εκτίµηση του Τµήµατος (υψηλότερες κατά 21% µέχρι 39%) και 

αφ΄ ετέρου µε τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. Στο διαγωνισµό έλαβαν µέρος οι 3 από 

τους 4 προσφοροδότες οι οποίοι συµµετείχαν και στον προηγούµενο. Έγγραφα 

προµηθεύτηκαν 7 προσφοροδότες (οι 5 ήταν οι ίδιοι µε τον προηγούµενο διαγωνισµό). 

Οι 2 προσφοροδότες υπέβαλαν προσφορά για όλες τις περιοχές, ενώ ο τρίτος µόνο για 

µια περιοχή. Ήταν ο ίδιος που υπέβαλε προσφορά-για την ίδια περιοχή- στον 

προηγούµενο διαγωνισµό. Όπως αναφέρεται στις εκθέσεις αξιολόγησης του Τ.∆.Ε. από 

έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι τα ίδια αποτελέσµατα 

είχαν και 2 διαγωνισµοί για έτοιµο σκυρόδεµα που είχε προκηρύξει η Επαρχιακή 

∆ιοίκηση Λεµεσού κα, ως εκ τούτου, οι διαγωνισµοί ακυρώθηκαν και προκηρύχτηκε 

τρίτος διαγωνισµός». Στη συνέχεια αναφέρεται πως «στις 10/06/2012 προκηρύχθηκε 

για τρίτη φορά ο εν λόγω διαγωνισµός µε αρ. 54/2012, µόνο για τις περιοχές 1, 2 και 5 

για τις οποίες δεν είχε γίνει κατακύρωση στον προηγούµενο διαγωνισµό. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης, αφού µελέτησε τις προσφορές αποφάσισε την κατακύρωση του 

διαγωνισµού […] Το Συµβούλιο, σε συνεδρία του στις 03/09/2012 αποφάσισε […] την 

ακύρωση του διαγωνισµού». Η Ελεγκτική Υπηρεσία σηµείωσε ότι θεωρούσε πως το 

όλο θέµα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από την Επιτροπή. 

2.1. ∆ιαγωνισµός µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία 

πρόσκλησης 30/11/2011 

Στις 30/11/2011, το Τ.∆.Ε. του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων προέβηκε στην 

προκήρυξη ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 
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σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά και 

Ηµιορεινά) Περιοχές 1,2,3, και 5. Πιο συγκεκριµένα: 

(α) η περιοχή 1 περιλαµβάνει τις ακόλουθες χωρητικές περιοχές: Λεµεσού, 

Γερµασόγειας, Αγίου Αθανασίου, Μ. Γειτονιάς, Παλώδιας, Π. Πολεµιδιών, Κ. 

Πολεµιδιών,  Ύψωνα, Ερήµης, Κολοσσίου, Καντού, Επισκοπής, Τραχωνίου, Τσιερκές, 

Ασώµατου και Ακρωτηρίου.   

(β) η περιοχή 2 περιλαµβάνει τις ακόλουθες χωρητικές περιοχές: Μουταγιάκας, Αγίου 

Τύχωνα, Μονής, Πεντακώµου, Μοναγρούλι, Πύργου, Παρεκκλησιάς, Αρµενοχωρίου, 

Φοινικαριών, Πραστειού, Εφταγώνιας, Κελλακίου, Κλωνάρι, Βίκλας, Ακαπνούς, 

Σανίδας, Βάσας, Ασγάτας και αυτοκινητοδρόµου Λεµεσού-Λευκωσίας µέχρι τη Γέφυρα 

Σκαρίνου.  

(γ) Η περιοχή 3 περιλαµβάνει τις ακόλουθες χωρητικές περιοχές: Παραµύθα, Σπιτάλι, 

Φασούλα, Ακρούντα, Μαθηκολώνη, Αψιού, Γεράσα, Απαισιά, Κορφή, ∆ιερώνα, 

Αρακαπάς, Λουβαράς, Καλό Χωριό, Ζωοπηγή, Άγ. Παύλος, Άγ. Κωνσταντίνος, 

Συκόπετρα, Άγ. Θεόδωρος, Άγ. Ιωάννης, Κ. Μύλος, Αγρός.  

(δ) Η περιοχή 5 περιλαµβάνει τις ακόλουθες χωρητικές περιοχές: Πισσούρι, Αλέκτωρα, 

Πλατανίσκια, Άγ. Θωµάς, Ανώγυρα, ∆ωρά, Πάχνα, Πραστειό, Αυδήµου, Παραµάλι, Π. 

Κυβίδες, Κ. Κυβίδες, Άγ. Αµβρόσιος, Σωτήρα, Ζανατζιά, Σούνι.  

Η Τιµή Μονάδος (χωρίς το Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε την εκτίµηση του έργου, η οποία 

ετοιµάστηκε στις 30/11/2011 και βασίστηκε στις προηγούµενες προσφορές και στις τότε 

τρέχουσες τιµές ήταν η ακόλουθη:  

Α/Α Είδος 

Υλικού 

Περιοχή Ι Περιοχή ΙΙ Περιοχή ΙΙΙ Περιοχή V 

1 C15 €52,00/κ.µ. €54,00/κ.µ. €60,00/κ.µ. €54,00/ κ.µ. 

2 C20 €55,00/κ.µ. €57,00/κ.µ. €65,00/κ.µ. €57,00/κ.µ. 

3 C25 €58,00/κ.µ. €60,00/κ.µ. €67,00/κ.µ. €60,00/κ.µ. 

4 C30 €60,00/κ.µ. €62,00/κ.µ. €68,00/κ.µ. €62,00/κ.µ. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού, οι εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον για το 

διαγωνισµό και έλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισµού ήταν οι εταιρείες 

ATHINΟDOROU & POULLAS (µε ηµεροµηνία παραλαβής εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 

τις 2/12/2011), ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ (µε ηµεροµηνία παραλαβής 

εγγράφων του ∆ιαγωνισµού τις {....}), TOP MIX (µε ηµεροµηνία παραλαβής εγγράφων 
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του ∆ιαγωνισµού τις 8/12/2011), ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (µε ηµεροµηνία παραλαβής εγγράφων 

του ∆ιαγωνισµού τις 8/12/2011), και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (µε ηµεροµηνία παραλαβής 

εγγράφων του ∆ιαγωνισµού τις 13/12/2011). 

Οι προσφορές που υπεβλήθησαν από τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, ATHINΟDOROU & POULLAS και 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, είχαν ως ακολούθως: 

Όνοµα 

Οικονοµικού 

φορέα 

Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Περιοχή Ι Περιοχή ΙI Περιοχή ΙII Περιοχή V 

 Ακριβές 

ποσό 

Ακριβό

τερη 

κατά1 

Ακριβές 

ποσό 

Ακριβότ

ερη κατά 

2 

Ακριβές 

ποσό 

Ακριβό

τερη 

κατά 3 

Ακριβέ

ς 

ποσό 

Ακριβ

ότερη 

κατά 4 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

 

C15 

C20 

C25 

C30 

€69,00/κ.

µ 

€72,00/κ.

µ. 

€75,00/κ.

µ 

€78,00/κ.

µ. 

32,7% 

30,9% 

29,3% 

30% 

€73,00/κ

.µ 

€76,00/κ

.µ 

€79,00/κ

.µ 

€81,00/κ

.µ. 

35,18% 

33% 

31,6% 

30,64% 

€76,00/ 

κ.µ 

€79,00/κ

.µ. 

€82,00/ 

κ.µ 

€85,00/κ

.µ. 

26,6% 

21,53% 

22,38% 

25% 

€77,00

/κ.µ. 

€80,00

/κ.µ. 

€83,00

/κ.µ. 

€86,00

/κ.µ 

42,59

% 

40,35

% 

38,33

% 

38,70

% 

ΕΡΓΟΛΗΠΤ

ΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ 

C15 

C20 

C25 

C30 

  {....} {....}  

ATHINΟDO

ROU & 

POULLAS 

C15 

C20 

€72,00/κ.

µ. 

€75,00/κ.

38,46% 

36,36% 

€74,00/κ

µ 

€77,00/κ.

37,03% 

35,08% 

€78,00/κ

.µ. 

€81,00/κ

30% 

24,61% 

€76,00

/κ.µ 

€79,00

40,74

% 

38,59

                                                             
1 Όπου ακριβότερη  νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
2 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
3 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
4 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
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C25 

C30 

µ. 

€78,00/κ.

µ 

€81,00/κ.

µ 

34,48% 

35% 

µ 

€80,00/κ.

µ 

€83,00/κ.

µ. 

33,33% 

33,87% 

 

.µ. 

€84,00/ 

κ.µ 

€87,00/ 

κ.µ 

25,37% 

27,94% 

/κ.µ  

€82,00

/κ.µ 

€85,00

/κ.µ. 

 

% 

36,66

% 

37,09

% 

ΚΥΘΡΑΙΩΤ

ΗΣ 

C15 

C20 

C25 

C30 

€71,50/κ.

µ. 

€74,50/κ.

µ. 

€77,50/κ.

µ. 

€80,50 

κ.µ 

37,50% 

35,50% 

33,63% 

34,16% 

€72,00/κ.

µ. 

€75,00/κ.

µ 

€78,00/κ.

µ. 

€81,00/κ.

µ. 

 

33,33% 

31,57% 

30% 

30,64% 

€78,00/κ

.µ. 

€81,00/κ

.µ. 

€84,00/ 

κ.µ 

€87,00/κ

.µ. 

30% 

24,61% 

25,37% 

27,94% 

 

€78,00

/κ.µ. 

€81,00

/κ.µ. 

€84,00

/κ.µ 

€87,00

/κ.µ 

 

44,40

% 

42,10

% 

40% 

40,32

% 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 13/01/2012, κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι οι τιµές για όλες τις 

περιοχές και τις κατηγορίες που λήφθηκαν από τους προσοφροδότες ήταν από 21%-

37% ακριβότερες σε σύγκριση µε την εκτίµηση του Γραφείου του Επαρχιακού 

Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων Λεµεσού. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση που έγινε 

διαπιστώθηκε ότι: 

«Όλοι οι προσοφοριοδότες που υπέβαλαν προσφορά εξασφαλίζουν από µια περιοχή 

έκαστος και οι τιµές που υπέβαλαν είναι πολύ υψηλότερες από τις τρέχουσες τιµές της 

αγοράς.» 

«Σε έρευνα που προέβηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι το ίδιο φαινόµενο 

παρατηρήθηκε και στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού µε αποτέλεσµα οι προσφορές 

που λήφθηκαν να ακυρωθούν και να επαναπροκυρηχθούν.» (η υπογράµµιση είναι της 

Επιτροπής) 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρώντας ότι οι τιµές που λήφθηκαν είναι 

υπερβολικά ψηλές, ακύρωσε το διαγωνισµό µε σκοπό να τον προκηρύξει εκ νέου. 
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2.2. ∆ιαγωνισµός µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία 

πρόσκλησης 03/02/2012 

Στις 3/2/2012, το Τ.∆.Ε. του Υπουργείου Συγκοινωνιών και  Έργων προέβηκε στην 

προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά και 

Ηµιορεινά) Περιοχές 1,2,3, και 5.  

Η Τιµή Μονάδος (χωρίς το ΦΠΑ) σύµφωνα µε την εκτίµηση του έργου η οποία 

ετοιµάστηκε στις 7/2/2012 και βασίστηκε στις προηγούµενες προσφορές και στις τότε 

τρέχουσες τιµές ήταν η ακόλουθη:  

Α/Α Είδος 

Υλικού 

Περιοχή Ι Περιοχή ΙΙ Περιοχή ΙΙΙ Περιοχή V 

1 C15 €54,00/κ.µ. €56,00/κ.µ. €62,00/ κ.µ. €56,00/ κ.µ. 

2 C20 €58,00/κ.µ. €58,00/κ.µ. €67,00/κ.µ. €59,00/κ.µ. 

3 C25 €60,00/κ.µ. €62,00/κ.µ. €69,00/ κ.µ. €62,00/κ.µ. 

4 C30 €62,00/κ.µ. €65,00/κ.µ. €71,00/ κ.µ. €65,00/κ.µ. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού οι εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον για το 

διαγωνισµό και έλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισµού ήταν οι εταιρείες 

ATHINΟDOROU & POULLAS (µε ηµεροµηνία παραλαβής εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 

τις 7/2/2012), ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ (µε ηµεροµηνία παραλαβής 

εγγράφων του ∆ιαγωνισµού τις {....}, TOP MIX,5 ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (µε ηµεροµηνία 

παραλαβής εγγράφων του ∆ιαγωνισµού τις 8/2/2012), ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (µε 

ηµεροµηνία παραλαβής εγγράφων του ∆ιαγωνισµού τις 7/2/2012), STARBETON (µε 

ηµεροµηνία παραλαβής εγγράφων του ∆ιαγωνισµού τις {....}, και SKYRAMIX (µε 

ηµεροµηνία παραλαβής εγγράφων του ∆ιαγωνισµού τις 9/2/2012) 

Οι προσφορές που υπεβλήθησαν από τις εταιρείες ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ, ATHINΟDOROU & POULLAS και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, είχαν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

                                                             
5 Απουσιάζει η ηµεροµηνία από το ∆ελτίο Παραλαβής Εγγράφων Προσφοράς Τµήµατος ∆ηµοσιών Έργων. 
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Όνοµα 

Οικονοµικού 

φορέα 

Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Περιοχή Ι Περιοχή ΙI Περιοχή ΙII Περιοχή V 

 Ακριβές 

ποσό 

Ακριβό

τερη 

κατά6 

Ακριβές 

ποσό 

Ακριβό

τερη 

κατά 7 

Ακριβές 

ποσό 

Ακριβότε

ρη κατά 8 

Ακριβ

ές 

ποσό 

Ακριβ

ότερη 

κατά 9 

ΕΡΓΟΛΗΠ

ΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ 

C15 

C20 

C25 

C30 

  {....} {....}  

ATHINΟD

OROU & 

POULLAS 

C15 

C20 

C25 

C30 

€72,00/κ.

µ. 

€75,00/κ.

µ. 

€78,00/κ.

µ 

€81,00/κ.

µ 

33,30% 

29,30% 

30% 

30,60% 

€74,00/κµ 

€77,00/κ.µ 

€80,00/κ.µ 

€83,00/κ.µ. 

32,10% 

32,80% 

29% 

27,70% 

 

€78,00/κ.µ. 

€81,00/κ.µ. 

€84,00/ κ.µ 

€87,00/ κ.µ 

25,80% 

20,90% 

21,70% 

22,50% 

€76,00

/ κ.µ 

€79,00

/κ.µ  

€82,00

/κ.µ 

€85,00

/κ.µ. 

35,70

% 

33,90

% 

32,30

% 

30,80

% 

ΚΥΘΡΑΙΩ

ΤΗΣ 

C15 

C20 

C25 

C30 

€71,50/κ.

µ. 

€74,50/κ.

µ. 

€77,50/κ.

µ. 

€80,50 

κ.µ 

32,40% 

28,40% 

29,20% 

29,80% 

€72,00/κ.µ. 

€75,00/κ.µ 

€78,00/κ.µ. 

€81,00/κ.µ. 

 

28,60% 

34,50% 

25,80% 

24,60% 

€78,00/κ.µ. 

€81,00/κ.µ. 

€84,00/ κ.µ 

€87,00/κ.µ. 

25,80% 

20,90% 

21,70% 

22,50% 

 

€78,00

/κ.µ. 

€81,00

/κ.µ. 

€84,00

/κ.µ 

€87,00

/κ.µ 

39,30

% 

37,30

% 

35,50

% 

33,80

% 

 

                                                             
6 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
7 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
8 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
9 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 08/03/2012 αφού 

αξιολόγησε την προσφορά, θεώρησε ότι οι τιµές που λήφθηκαν από τους 

προσφοροδότες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS είναι 

«εξωπραγµατικές και πιθανόν να είναι προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ των 

προσφερόντων». Συγκεκριµένα, οι εταιρείες υπέβαλαν προσφορά για όλες στις 

περιοχές, αλλά οι τιµές τους ήταν πολύ υψηλότερες από τις τρέχουσες τιµές της 

αγοράς. Ειδικότερα οι τιµές τους (εξαιρουµένης της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ) ήταν από 20,9% έως 39,3% ακριβότερες από την εκτίµηση του 

Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού. Σηµειώθηκε επίσης ότι οι τιµές των 

υπό αναφορά εταιρειών ήταν ακριβώς οι ίδιες µε την προσφορά µε αρ. 6/2012 η οποία 

είχε ακυρωθεί. 

 Για την περιοχή ΙΙΙ ο προσφοροδότης ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ 

υπέβαλε, επίσης, ψηλότερες τιµές από την εκτίµηση του Επαρχιακού Μηχανικού 

Λεµεσού, αλλά δεν θεωρήθηκαν εξωπραγµατικές αφού έχουν κατακυρωθεί και στο 

παρελθόν τιµές που είναι µέχρι και 20% ψηλότερες από την εκτίµηση. Η Περιοχή ΙΙΙ 

κατακυρώθηκε στην ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ ως ακολούθως: C15 

€{....}/Κ.µ., C20 €{....}/κ.µ, C25 €{....}/κ.µ. και C30 €{....}/κ.µ. 

2.3. ∆ιαγωνισµός µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία 

πρόσκλησης 10/06/2012. 

Στις 10/06/2012 το Τ.∆.Ε. του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων προέβηκε στην 

προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά και 

Ηµιορεινά) Περιοχές 1,2 και 5.  

Η Τιµή Μονάδος (χωρίς το ΦΠΑ) σύµφωνα µε την εκτίµηση του έργου η οποία 

ετοιµάστηκε στις 12/6/2012 και βασίστηκε στις προηγούµενες προσφορές και στις τότε 

τρέχουσες τιµές ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α Είδος Υλικού Περιοχή Ι Περιοχή ΙΙ Περιοχή V 

1 C15 €54,00/κ.µ. €56,00/κ.µ. €56,00/ κ.µ. 

2 C20 €58,00/κ.µ. €58,00/κ.µ. €59,00/κ.µ. 

3 C25 €60,00/κ.µ. €62,00/κ.µ. €62,00/ κ.µ. 

4 C30 €62,00/κ.µ. €65,00/κ.µ. €65,00/ κ.µ. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού οι εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον για το 

διαγωνισµό και έλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισµού ήταν οι εταιρείες 
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ATHINΟDOROU & POULLAS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, και SKYRAMIX. 

Όλες οι εταιρείες έλαβαν τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού στις 12/6/2012. 

Οι προσφορές που υπεβλήθησαν από τις εταιρείες, ATHINΟDOROU & POULLAS, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, SKYRAMIX και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, είχαν ως ακολούθως: 

Όνοµα Οικονοµικού 

φορέα 

Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Περιοχή Ι Περιοχή ΙII Περιοχή V 

 Ακριβές 

ποσό 

Ακριβότερη 

κατά10 

Ακριβές 

ποσό 

Ακριβότερη 

κατά 11 

Ακριβές 

ποσό 

Ακριβότερη 

κατά 12 

ATHINΟDOROU 

& POULLAS 

C15 

C20 

C25 

C30 

€64,00/κ.µ. 

€66,50/κ.µ. 

€69,00/κ.µ 

€71,50/κ.µ 

18,50% 

14,70% 

15% 

15,30% 

€68,00/κ.µ. 

€70,25/κ.µ. 

€73,00/ κ.µ 

€75,50/ κ.µ 

21,40% 

21,60% 

17,70% 

16,20% 

€69,00/ κ.µ 

€71,50/κ.µ  

€74,00/κ.µ 

€76,50/κ.µ. 

23,20% 

21,20% 

19,40% 

17,70% 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ C15 

C20 

C25 

C30 

€67.50/κ.µ. 

€67,50/κ.µ. 

€69,50/κ.µ. 

€71,50 κ.µ 

25% 

16,40% 

15,80% 

15,30% 

€70,50/κ.µ. 

€70,50/κ.µ. 

€72,50/ κ.µ 

€74,50/κ.µ. 

25,90% 

21,60% 

16,90% 

14,50% 

€71,50/κ.µ. 

€73,50/κ.µ. 

€75,50/κ.µ 

€77,50/κ.µ 

27,70% 

24,60% 

21.,80% 

19,22% 

SKYRAMIX C15 

C20 

C25 

C30 

€66,00/κ.µ. 

€68,00/κ.µ. 

€72,50/κ.µ. 

€74,50 κ.µ 

22,20% 

17,20% 

20,80% 

20,20%     

€69,25/κ.µ. 

€70,25/κ.µ. 

€72,50/κ.µ 

€74,25/κ.µ 

25,90% 

21,10% 

16,90% 

14,20% 

€76,00/ κ.µ 

€77,25/κ.µ. 

€79,25/κ.µ 

€81,50/κ.µ. 

35,70% 

30,90% 

27,80% 

25,40% 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΆΝΝΟΥ 

C15 

C20 

C25 

C30 

€63,90/κ.µ 

€,65,90/κ.µ 

€67,90/κ.µ. 

€69.90/κ.µ.. 

18,30%  

13,60% 

13,20% 

12,70%     

€67,90/κ.µ. 

€69,90/κ.µ 

€71,90/κ.µ. 

€73,90/κ.µ 

21,30% 

20,50% 

16% 

13,70% 

€71,00/ κ.µ 

€73,00/κ.µ. 

€75,00/κ.µ. 

€77,50/κ.µ. 

26,80% 

23,70% 

21% 

18,50% 

 

                                                             
10 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
11 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
12 Όπου ακριβότερη νοείται ως υψηλότερη από την εκτιµηµένη τιµή µονάδας που παρουσιάζεται στον 
πρώτο Πίνακα του παρόντος υποκεφαλαίου. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στην συνεδρία της µε ηµεροµηνία 09/8/2012, αφού 

αξιολόγησε την προσφορά σηµείωσε ότι για τις περιοχές Ι και ΙΙ, οι τιµές που υπέβαλε ο 

προσφοροδότης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ήταν οι πιο χαµηλές για όλες τις κατηγορίες 

σκυροδέµατος. Οι τιµές του προσφοροδότη ήταν µεταξύ 12,7% έως 21,3% ψηλότερες 

από την Εκτίµηση του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων 

Λεµεσού. Αναφορικά µε την περιοχή V, η ATHINODOROU & POULLAS ήταν ο 

προσφοροδότης, που υπέβαλε τις χαµηλότερες τιµές για όλες τις κατηγορίες 

σκυροδέµατος, οι οποίες ήταν µεταξύ 17,7% έως 23,2% ψηλότερες από την εκτίµηση.   

Σηµειώθηκε επίσης, ότι ήταν η τρίτη φορά που το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού 

Λεµεσού ζητούσε προσφορές για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος στις περιοχές Ι, 

ΙΙ και V. Τις προηγούµενες δύο φορές, οι τιµές που υπέβαλαν οι προσφοροδότες ήταν 

κατά 21% έως 39% ψηλότερες από την Εκτίµηση και ως εκ τούτου δεν κατακυρώθηκε η 

προσφορά σε κανένα, αφού οι τιµές θεωρήθηκαν έως εξωπραγµατικές. Οι τιµές που 

υπέβαλαν οι προσφοροδότες σε αυτό το διαγωνισµό ήταν χαµηλότερες από τις δύο 

προηγούµενες φορές και ως εκ τούτου η προσφορά µπορούσε να κατακυρωθεί. 

Η Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ήταν να κατακυρώθει ο διαγωνισµός για τις 

περιοχές I, II στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και για την περιοχή V στην εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS. Παρόλα αυτά, ο ∆ιευθυντής του Τ.∆.Ε. σε χειρόγραφη 

σηµείωση του ανέφερε τα εξής: 

 «Εισηγούµαι ακύρωση του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τον Κανονισµό 34 (5) (γ) της Κ∆Π 

201/2007 θεωρώ αδιανόητο την κατακύρωση της προσφοράς σε τέτοιες ψηλές τιµές, 

ενώ κατά γενική οµολογία οι προσφορές που υποβάλλονται τα τελευταία 2-3 χρόνια, 

είναι κατά µέσο όρο 20% χαµηλότερες από τις εκτιµήσεις του Τµήµατος, λόγω της 

οικονοµικής κρίσης.  Εισηγούµαι όπως ο Επαρχιακός Μηχανικός Λ/σού υποβάλει 

τεκµηριωµένη καταγγελία για το ενδεχόµενο προσυνεννόησης του προσφοροδοτών 

στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού.» 

Λόγω της διαφωνίας αυτής του Ανώτερου ∆ιευθυντή, το θέµα τέθηκε ενώπιον του 

Συµβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για λήψη τελικής 

απόφασης. Το Συµβούλιο, σε συνεδρία του στις 3/9/2012, αποφάσισε, αφού έλαβε 

υπόψη τη θέση του Αν. ∆ιευθυντή του Τ.∆.Ε., την ακύρωση του ∆ιαγωνισµού.  

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

3.1. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  

Η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εγγεγραµµένη 

στην Κύπρο. Οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας είναι ο σχεδιασµός, η κατασκευή 

και η διάθεση έτοιµου σκυροδέµατος. Το µετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται εξ’ ολοκλήρου 

από την εταιρεία «Ματθαίος Ιωάννου Μotor Agency Ltd», η οποία µε τη σειρά της 
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κατέχεται κατά 98% από την εταιρεία Matheos Ioannou Holdings Ltd, κύριος µέτοχος 

της οποίας είναι ο κύριος Μ.Ι., ο οποίος είναι και ∆ιευθυντής της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, η οποία δραστηριοποιείται στην Λεµεσό.  

3.2. BETOMAN  

Η εταιρεία BETOMAN ιδρύθηκε περί το έτος 1996 και το 1999 εξαγοράστηκε από την 

εταιρεία Ματθαίος Ιωάννου Μotor Agency Ltd, η οποία κατέχει εξολοκλήρου τον έλεγχο 

της. Η εταιρεία BETOMAN η οποία εδρεύει στη Λεµεσό δραστηριοποιείται στην αγορά 

έτοιµου σκυροδέµατος. 

3.3. ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ  

Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 

εγγεγραµµένη στην Κύπρο, η οποία ασχολείται µε την παρασκευή και εµπορία έτοιµου 

σκυροδέµατος µε µια µονάδα παραγωγής στην περιοχή Άγιου Συλά στην Λεµεσό. Η 

εταιρεία ανήκει εξολοκλήρου στον κύριο Χ.Ψ., ο οποίος είναι και ∆ιευθυντής της 

εταιρείας.  

3.4. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ  

Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ είναι εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο και το µετοχικό της 

κεφάλαιο κατέχεται εξολοκλήρου από την εταιρεία «Κ. Kythreotis Holdings Public Ltd». 

Η µητρική εταιρεία «Κ. Kythreotis Holdings Public Ltd» ασχολείται µε την παραγωγή και 

διάθεση αµµοχάλικων στην οικοδοµική βιοµηχανία.  

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ είναι η παραγωγή και πώληση 

έτοιµου σκυροδέµατος. Οι µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος που διέθετε και είχε σε 

λειτουργία η εταιρεία την περίοδο 2011-2012, ήταν οι µονάδες στην περιοχή 

Μουταγιάκας (Λεµεσός) και Ύψωνα οι οποίες όµως τερµάτισαν τις εργασίες τους κατά ή 

περί τις 14/02/2012. Την περίοδο 2012-2013 λειτουργούσε µόνο η καινούργια µονάδα 

στη Μονή.  

3.5. TOP MIX  

H εταιρεία TOP MIX  ανήκει κατά το 50% στη ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ. Το υπόλοιπο 50% της 

εταιρείας TOP MIX κατέχεται από την εταιρεία «Iacovou Brothers (Concrete) Ltd». Η 

κύρια δραστηριότητα της εταιρείας από το 2002 ήταν η παραγωγή και εµπορία έτοιµου 

σκυροδέµατος στη Λεµεσό. Στις 20/12/2013, εκδόθηκε διάταγµα εκκαθάρισης για την 

εταιρεία TOP MIX. Ως εκκαθαριστής της εταιρείας ενεργεί ο Επίσηµος Παραλήπτης. 

∆ιευθυντές της εταιρείας TOP MIX είναι οι κ.κ. Μ.Σ., Ι.Σ. , Φ.Σ., Ι.Ι, Χ.Θ. και Α.Κ.. 

3.6. SKYRAMIX  

Η εταιρεία SKYRAMIX είναι θυγατρική της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ. 
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Η Skyramix ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 και άρχισε δραστηριότητες στο τέλος του 

2007. Η αρχική δραστηριότητα της, η οποία συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, είναι η 

συσκευασία και διάθεση στην αγορά λατοµικών υλικών. Από τον Μάρτιο του 2012 η 

εταιρεία αύξησε τις δραστηριότητες της µε την προσθήκη της παρασκευής και της 

διάθεσης έτοιµου σκυροδέµατος. Σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών 

και Επίσηµου Παραλήπτη, ∆ιευθυντές της εταιρείας SKYRAMIX είναι ο κύριος Ι.Σ. και ο 

κύριος Φ.Σ..    

3.7.  ATHINODOROU & POULLAS  

H εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS είναι θυγατρική εταιρεία της «Αthinodorou 

Brothers Super Beton Public Co Ltd» η οποία είναι ∆ηµόσια Εταιρεία, εγγεγραµµένη 

στην Κύπρο.   

Η ATHINODOROU & POULLAS είναι συνδεδεµένη της ATHINODOROU BETON LTD. 

Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS εξειδικεύεται στον σχεδιασµό, παραγωγή, 

διανοµή και τοποθέτηση έτοιµου σκυροδέµατος, τσιµεντοπηλού και σοβά, έχοντας τη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης όλης της επαρχίας Λεµεσού. Η εταιρεία διατηρεί εργοστάσιο 

µε τρεις γραµµές παραγωγής στην Λατοµική Ζώνη Παρεκκλησιάς και µια παραγωγική 

µονάδα στην περιοχή Πισσουρίου. ∆ιαθέτει στόλο της τάξης των 6 αντλιών και 22 

µπετονιέρων, όπου καθηµερινά βρίσκονται στη διάθεση του προγράµµατος για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν περιορίζονται 

µόνο στις εµπορικές, αλλά επεκτείνονται και στους τοµείς διατήρησης και βελτίωσης του 

περιβάλλοντος.  

3.8. I &S KRITONIS  

Η εταιρεία I&S KRITONIS αποτελεί εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εγγεγραµµένη 

στην Κύπρο και ανήκει κατά το ήµισυ στην εταιρεία ALFA CONCRETE LIMITED, η 

οποία µετονοµάστηκε σε ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LTD. Το υπόλοιπο 

ήµισυ της εταιρείας σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 

Παραλήπτη κατέχεται από τον κύριο  {...} και από τον κύριο Σ.Κ. Σύµφωνα µε τους 

ιδιοκτήτες της ALFA CONCRETE, η εταιρεία I&S KRITONIS άρχισε να λειτουργεί µε 

αρχικούς ιδιοκτήτες την οικογένεια Κ., και το 2008 η εταιρεία ALFA CONCRETE 

αγόρασε το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της. Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, διευθυντές της εταιρείας είναι οι κύριοι 

Α.Α, Χ.Α και {…}..  

Σύµφωνα µε την ALFA CONCRETE οι εκτελεστικοί διευθυντές της εταιρείας είναι ο 

κύριος Κ.Ι., κος Σ.Ι. και κύριος Ι.Κ., οι οποίοι είχαν την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης 

και οµαλής διαχείρισης της εταιρείας.  
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Σύµφωνα µε δήλωση του κύριου I.K ηµεροµηνίας 25/2/2015, η εταιρεία έπαυσε τις 

δραστηριότητές της.       

3.9 ALFA CONCRETE και ALFA BETON  

Η εταιρεία ALFA CONCRETE LIMITED, η οποία µετονοµάστηκε σε ALFA CONCRETE 

PUBLIC COMPANY LTD είναι δηµόσια εταιρεία, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, 

συσταθείσα στις 7/7/1994. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσηµου Παραλήπτη, καθώς και τα στοιχεία της έρευνας, στις 5/12/2013 διορίστηκε 

Παραλήπτης ∆ιαχειριστής. Ιδιοκτήτες και διευθυντές της ALFA CONCRETE είναι οι κ.κ. 

Ι.Φ., Α.Α. και Χ.Α..  

Στη βάση των στοιχείων που η ίδια η ALFA CONCRETE παρείχε κατά τη διεξαγωγή της 

προκαταρκτικής έρευνας, η εταιρεία κατέχει, µεταξύ άλλων, το 100% του ελέγχου των 

ακόλουθων εταιρειών: (α) Εταιρεία Σκύρων ΕΣΚΑΛ Λτδ (Λατοµείο που σταµάτησε 

δραστηριότητες τον ∆εκέµβριο του 2013), (β) ∆οµοκός Λτδ (Λατοµείο που σταµάτησε 

τις δραστηριότητες τον ∆εκέµβριο του 2013) καθώς και το 50% της εταιρείας I & S 

KRITONIS, η οποία σταµάτησε τις δραστηριότητες της τον ∆εκέµβριο του 2013. Η 

εταιρεία ALFA CONCRETE, όπως ισχυρίζεται η ίδια, σταµάτησε τις δραστηριότητές της 

τον ∆εκέµβριο του 2013.  

Η εταιρεία ALFA CONCRETE ως νοµικό πρόσωπο και οι ∆ιευθυντές αυτής κύριοι Α.Α. 

και Χ.Α., κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν µέλη του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, στις 

22/11/2012 ιδρύθηκε η εταιρεία ALFA BETON, η οποία ελέγχεται εξολοκλήρου από την 

FORENLI ASSETS LIMITED, η οποία αποτελεί εταιρεία εγγεγραµµένη στις Βρετανικές 

Παρθένες Νήσους. ∆ιευθυντές της εταιρείας ALFA BETON µέχρι τις 4/4/2013 ήταν οι 

κύριοι Α.Α. και Χ.Α., ενώ ακολούθως στη θέση διορίστηκε η εταιρεία FORENLI ASSETS 

LIMITED.  

Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν από τον Παραλήπτη 

∆ιαχειριστή, η περιουσία της ALFA CONCRETE ενοικιάζεται στην εταιρεία ALFA 

BETON. Ειδικότερα, σηµειώνονται το γραφείο στην περιοχή Οµονοίας Λεµεσού, η 

µονάδα παρασκευής µπετόν στην περιοχή Ύψωνα στη Λεµεσό, η µονάδα παρασκευής 

µπετόν στην περιοχή Μονής στη Λεµεσό, καθώς και οχήµατα (αντλίες µπετόν και 

µπετονιέρες). 

Η εταιρεία ALFA BETON ανέφερε ότι προµηθεύεται υλικά από τις δυο εταιρείες του 

Οµίλου και από την εταιρεία K.Kythreotis Holdings Ltd. ∆ήλωσε ότι προµηθεύεται υλικά 

από την K.Kythreotis Holdings Ltd για το λόγο ότι τα λατοµεία του Οµίλου 

υπολειτουργούν. 
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4. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, 

µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, 

τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς αναφορικά µε τις διατυπωθείσες πιθανολογούµενες 

παραβάσεις, οι οποίες συνοψίζονται  κύρια ως ακολούθως:  

4.1.Θέσεις της εταιρείας ALFA BETON ως προς τις διατυπωθείσες παραβάσεις 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσε 

γραπτά αλλά και ανέπτυξε προφορικά η ALFA BETON, τα κύρια σηµεία των οποίων 

παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω: 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON τόσο στις γραπτές θέσεις µε ηµεροµηνία 

1/9/2017, όσο και στις προφορικές του θέσεις, υποστήριξε ότι η διαπίστωση της 

Επιτροπής πως η ALFA BETON είναι οικονοµική διάδοχος της ALFA CONCRETE και 

πως οι δραστηριότητες της ALFA CONCRETE συνεχίζονται µέσω της ALFA BETON 

εδράζεται σε πλάνη ως προς τα γεγονότα και σε σφάλµατα ερµηνείας του Νόµου, και 

κατά συνέπεια πάσχει και θα πρέπει να ακυρωθεί ή/και να ανακληθεί. 

Ακολούθως, ο νοµικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η διαδικασία που ακολουθείται από την 

Επιτροπή παραβιάζει το δικαίωµα της δίκαιας δίκης το οποίο κατοχυρώνεται και 

προστατεύεται από το άρθρο 30.2 του Συντάγµατος και τα άρθρο 6 και 13 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (στο εξής η «ΕΣ∆Α»), καθώς και 

το Άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περαιτέρω, υποστήριξε ότι η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία παραβιάζει το τεκµήριο 

της αθωότητας στο οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 12(4) του Συντάγµατος, στο άρθρο 

6(2) της ΕΣ∆Α και στο άρθρο 48 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON και στις γραπτές αλλά και στις προφορικές 

του θέσεις, αρνήθηκε όλους µαζί και κάθε ένα ξεχωριστά τους ισχυρισµούς οι οποίοι 

τίθενται στην Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής. 

Επίσης, ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON τόσο στις γραπτές µε ηµεροµηνία 

1/9/2017, όσο και στις προφορικές του θέσεις υποστήριξε ότι: «η ALFA BETON 

συστάθηκε µετά την ηµεροµηνία που έλαβαν χώρα οι εν λόγω διαγωνισµοί και συνεπώς 

η παρούσα διαδικασία δεν την αφορά δεδοµένου ότι αφορά αποκλειστικά σε συµπράξεις 

και χειραγώγηση προσφορών στο πλαίσιο των συγκεκριµένων δηµόσιων διαγωνισµών. 

Περαιτέρω, αναφέρεται επίσης ότι η ALFA CONCRETE δεν φαίνεται να έλαβε µέρος 

στους εν λόγω διαγωνισµούς, επιχείρηση της οποίας η ALFA BETON είναι κατ’ 

ισχυρισµό διάδοχος». Υποστήριξε επί τούτου ότι κανένα από τα στοιχεία της αιφνίδιας 

έρευνας δεν εµπλέκει την ALFA BETON, ενώ «δεν υπάρχει ίχνος µαρτυρίας ή/και 



  

34 

 

επαρκής µαρτυρία η οποία να καταδεικνύει ότι η ALFA BETON συµµετείχε σε 

οποιαδήποτε συµφωνία η/και εναρµονισµένη πρακτική πόσο µάλλον οποιαδήποτε 

σύµπτωση των βουλήσεων της ALFA BETON µε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.». 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ότι ενδεχοµένως η έρευνα στα γραφεία της ALFA BETON να 

µην ήταν νόµιµη και να διενεργήθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας, καθότι η ALFA BETON 

δεν ελέγχεται από την ALFA CONCRETE.  

Σε ότι αφορά τα όσα καταγράφονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, σηµείωσε ότι η Επιτροπή 

στην Έκθεση Αιτιάσεων της: «δεν αναφέρει ποια ήταν η εκτιµώµενη τιµή και πως 

κατέληξε σε αυτήν το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού. Περαιτέρω, […] δεν 

αναφέρεται ποιες είναι οι τρέχουσες τιµές της αγοράς και πως το Τµήµα ∆ηµοσίων 

Έργων κατέληξε στις εν λόγω τιµές».  

Υποστήριξε, επίσης ότι η απόφαση της Επιτροπής ότι η χρονική περίοδος που 

αποτελεί αντικείµενο της έρευνας εκκινεί την 01/01/2010, είναι αναιτιολόγητη και 

εσφαλµένη. 

Περαιτέρω διαφώνησε µε την εκ πρώτης όψεως απόφαση της Επιτροπής για τον 

ορισµό της σχετικής αγοράς µε την οποία θεώρησε ότι δεν είναι απαραίτητος ο ορισµός 

αυτής σε περίπτωση πρόδηλων περιορισµών του ανταγωνισµού, δεδοµένου σύµφωνα 

µε την ALFA BETON ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε καµία συµφωνία µεταξύ 

ανταγωνιστών ή οποιοδήποτε πρόδηλο περιορισµό του ανταγωνισµού. 

Σε ό,τι αφορά την έννοια του όρου επιχείρηση, ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA 

BETON υποστήριξε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν διεξήγαγε οικονοµική 

δραστηριότητα και συνεπώς δεν συνιστούσε «επιχείρηση» σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 

Νόµου, και ως εκ τούτου η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγµατα όταν 

κατέληξε εκ πρώτης όψεως ότι η ALFA BETON λογίζεται ως επιχείρηση.  

Σε σχέση µε την ισχυριζόµενη σύµπραξη µεταξύ εταιρειών / κατασκευαστών έτοιµου 

σκυροδέµατος της Επαρχίας Λεµεσού, o νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON 

υποστήριξε µεταξύ άλλων, ότι: «η ALFA BETON δεν αναφέρεται πουθενά 

επιβεβαιώνοντας ότι η ALFA BETON δεν εµπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε 

οποιαδήποτε σύµπραξη» ούτε και είναι µέλος του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού, οι σκοποί του οποίου ήταν καθόλα νόµιµοι. Επιπλέον, σε 

σχέση µε τον ισχυρισµό της Επιτροπής ότι προκύπτει πως οι δραστηριότητες του 

Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού: «δεν περιορίζονται 

αποκλειστικά στα όσα καταγράφονται στο επίσηµο Καταστατικό», είναι η θέση της 

εταιρείας ότι το συµπέρασµα της Επιτροπής είναι αδικαιολόγητο, εσφαλµένο και 

αναιτιολόγητο. 
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Στη συνέχεια ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON, παρέθεσε τις θέσεις του 

σχετικά µε το κατά την Επιτροπή «Ανεπίσηµο Καταστατικό του Συνδέσµου», και σε 

σχέση µε τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η Επιτροπή για να καταλήξει εκ πρώτης 

όψεως συµπέρασµα ότι υπήρχε βούληση των µερών για συνεργασία και/ή σύµπραξη. 

Όπως αναφέρει κατά λέξη: «η ALFA BETON αρνείται ότι συµµετείχε σε οποιαδήποτε 

σύµπραξη ή/και συµφωνία ή/και καρτέλ το οποίο είχε ως αντικείµενο και/ή σκοπό και/ή 

άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα την νόθευση ή/και τον περιορισµό του ανταγωνισµού. 

Αρνείται ότι συµµετείχε σε οποιαδήποτε σύµπραξη µε σκοπό των καθορισµό τιµών, την 

κατανοµή αγορών ή/και στην χειραγώγηση δηµόσιων διαγωνισµών. Περαιτέρω, η ALFA 

BETON ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων της δεν προσάρτησε 

οποιαδήποτε µαρτυρία που να αποδεικνύει την οποιαδήποτε εµπλοκή της ALFA BETON 

στα προαναφερόµενα.». 

Υποστήριξε επιπρόσθετα ότι δηµιουργείται σύγχυση σχετικά µε το ποιες ακριβώς είναι 

οι κατηγορίες εναντίον της ALFA BETON, και λόγω της σύγχυσης αυτής, είναι η θέση 

της εταιρείας ότι παραβιάζεται το δικαίωµα άµυνας – υπεράσπισης της, από την άποψη 

ότι η Έκθεση Αιτιάσεων δεν περιέχει τα ουσιώδη γεγονότα πάνω στα οποία θα βασιστεί 

η Επιτροπή προς απόδειξη της ισχυριζόµενης εκ πρώτης όψεως παράβασης, άλλα 

στοιχεία τα οποία δεν σχετίζονται άµεσα µε την ουσία της υπόθεσης όπως την 

παρουσιάζει η Επιτροπή. 

Σε σχέση µε την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, ο 

νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON, δήλωσε πως το συµπέρασµα της Επιτροπής 

ότι οι εταιρείες µέσω του Συνδέσµου δηµιούργησαν πλατφόρµα για σύµπραξη και 

συνεννόηση µε σκοπό την γενικότερη νόθευση των διαγωνισµών της Επαρχιακής 

∆ιοίκησης Λεµεσού κατά ή περί τα έτη 2011 και 2012, είναι αυθαίρετο και ανυπόστατο 

και δεν υποστηρίζεται από την µαρτυρία που παραθέτει η Επιτροπή, ενώ σε σχέση µε 

την εκ πρώτης όψεως απόφαση της Επιτροπής ότι υπήρξε σύµπραξη καθορισµού των 

τιµών του σκυροδέµατος, χωρίς επηρεασµό του ότι και πάλι δεν φαίνεται πουθενά η 

ALFA BETON, υποστήριξε ότι αυτή απορρίπτεται ως εσφαλµένη και ατεκµηρίωτη. 

Εν κατακλείδι, ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON υποστήριξε ότι: «ότι δεν 

υπήρξε οποιαδήποτε σύµπραξη και/ή καρτέλ και/ή νόθευση δηµόσιων διαγωνισµών. Το 

συµπέρασµα περί ύπαρξης καρτέλ βασίζεται σε πλάνη, εικασίες, παρερµηνεία 

εγγράφων και στο γεγονός ότι η Επιτροπή προσδίδει αποδεικτική αξία σε έγγραφα τα 

οποία εάν αντικριστούν αντικειµενικά δεν έχουν οποιαδήποτε αποδεικτική αξία και 

σίγουρα δεν αποτελούν ικανή µαρτυρία για εύρηµα ότι υπήρξε σύµπραξη και δη καρτέλ 

σκληρού πυρήνα.». 
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4.2. Θέσεις της εταιρείας ALFA CONCRETE ως προς τις διατυπωθείσες 

παραβάσεις     

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσε η 

εταιρεία τόσο γραπτά όσο και προφορικά, τα κύρια σηµεία των οποίων συνοψίζονται 

στα ακόλουθα: 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA CONCRETE, τόσο στις γραπτές του θέσεις 

ηµεροµηνίας 15/1/2016 και 31/8/2017, όσο και στις προφορικές του θέσεις, δήλωσε ότι 

η εταιρεία ALFA CONCRETE αρνείται την έκθεση αιτιάσεων και ότι «αρνείται και 

απορρίπτει τον ισχυρισµό ότι υπήρξε ένοχη οποιοσδήποτε εναρµονισµένης πρακτικής 

και/ή σύµπραξης και/ή καρτέλ και/ή ότι παραβίασε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το άρθρο 3(1) 

(γ) και/ή το άρθρο 3(1) (α) του Νόµου».  

Όπως υποστηρίχθηκε από το νοµικό εκπρόσωπο της ALFA CONCRETE, η εταιρεία 

κατά και/ή περί το έτος 2011: «συµµετείχε σε συζητήσεις για την ίδρυση ενός 

συνδέσµου, ο οποίος είχε ως στόχο την επίλυση διαφόρων προβληµάτων που 

αντιµετώπιζε ο κλάδος έτοιµου σκυροδέµατος και ταλαιπωρούσαν τόσο την καθ’ ης η 

αίτηση όσο και τις πλείστες εταιρείες που ασχολούνταν µε τον εν λόγω κλάδο», και 

απότοκος των πιο πάνω συζητήσεων ήταν η δηµιουργία του Συνδέσµου µε την 

επωνυµία «Σύνδεσµος Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού». Σύµφωνα µε τα όσα 

καταγράφονται στις θέσεις της εταιρείας ALFA CONCRETE:  «οι όποιες συναντήσεις 

είχαν πραγµατοποιηθεί αφορούσαν τη σύσταση και εγγραφή του σωµατείου αφενός και 

αφετέρου την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων που ανέκυπταν και αφορούσαν το 

συγκεκριµένο κλάδο.». 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA CONCRETE υποστήριξε ότι «οι διάφορες 

συναντήσεις των µελών του Συνδέσµου και/ή η συµµετοχή της ίδιας αλλά και των 

υπολοίπων εταιρειών/ µελών δεν δεικνύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµπεριφορά εναντίον 

του ανταγωνισµού και/ή δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη περί τούτου. Η Έκθεση 

Αιτιάσεως αναφέρεται αποσπασµατικά και/ή κατά το δοκούν σε κάποια πρακτικά µε 

σκοπό τη δηµιουργία λανθασµένων εντυπώσεων. Περαιτέρω, τονίζεται ότι στις µεταξύ 

τους συναντήσεις και/ή συζητήσεις σε καµία περίπτωση εκφράζεται η όποια βούληση 

των εταιρειών «να συντονίζουν παράνοµα και/ή αντί- ανταγωνιστικά τη δράση τους στη 

βάση των συγκεκριµένων διαγωνισµών και/ή κάποια απτή απόδειξη υπάρχει περί των 

ανωτέρω.». 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA CONCRETE ισχυρίστηκε ότι τα έγγραφα που 

ανευρέθηκαν στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ειδικότερα οι χειρόγραφες 

σηµειώσεις από το προσωπικό ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.: «δεν αποδεικνύουν ότι αυτά 

συντάχθηκαν και/ή το περιεχόµενό τους συµφωνήθηκε στην παρουσία των µελών του 
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Συνδέσµου», και ότι τα συµπεράσµατα της Επιτροπής σε σχέση µε τις σηµειώσεις 

αυτές είναι αυθαίρετα και σε καµία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα.  

Η εταιρεία ALFA CONCRETE ισχυρίζεται σε σχέση µε τους επίδικους διαγωνισµούς ότι 

«ουδεµία συµµετοχή είχε και ως εκ τούτου η παρούσα διαδικασία εναντίον της είναι 

αδικαιολόγητη και/ή απαράδεκτη», ενώ τονίζει ότι ούτε τα γεγονότα της Έκθεσης 

Αιτιάσεως ούτε τα Παραρτήµατα που συνοδεύουν αυτή δείχνουν οποιαδήποτε 

συµµετοχή της σε αυτούς. 

Επιπρόσθετα, ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA CONCRETE, ισχυρίστηκε ότι η εκ 

πρώτης όψεως διαπίστωση της Επιτροπής ότι η ALFA BETON αποτελεί την οικονοµική 

διάδοχο της ALFA CONCRETE, εδράζεται σε πλάνη ως προς τα γεγονότα και σε 

σφάλµα ερµηνείας, και αιτείται την απόρριψη της παρούσας διαδικασίας ως 

απαράδεκτη και αδικαιολόγητη. 

Τέλος, ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA CONCRETE, κατά την προφορικά διαδικασία 

συµφώνησε µε τις θέσεις που διατυπώθηκαν από µέρους του νοµικού εκπροσώπου 

των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, καθώς και του 

νοµικού εκπροσώπου της εταιρείας ALFA BETON αναφορικά µε το βάρος απόδειξης, 

καθώς και ότι η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή παραβιάζει το δικαίωµα 

της δικαίας δίκης.  

4.3. Θέσεις της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS ως προς τις διατυπωθείσες 

παραβάσεις     

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσε 

γραπτά αλλά και ανέπτυξε προφορικά η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS, τα 

κύρια σηµεία των οποίων παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω: 

Η νοµική εκπρόσωπος της ATHINODOROU & POULLAS στις γραπτές της θέσεις µε 

ηµεροµηνία 13/11/2015 και 1/3/2016 αναφορικά µε τις διατυπωθείσες παραβάσεις, τις 

οποίες ανέπτυξε και προφορικά κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία, δήλωσε 

ότι «αρνείται και απορρίπτει κατηγορηµατικά ότι υπήρξε συµµέτοχη στην δηµιουργία 

καρτέλ, όπως το χαρακτηρίζει η ΕΠΑ, και ότι περαιτέρω υπήρξε συµµέτοχη σε 

οποιαδήποτε συµπαιγνία.».  

Όπως καταγράφεται, τα έγγραφα που ανευρέθηκαν στο γραφείο του κ.Κ.Κ., και 

ειδικότερα οι χειρόγραφες σηµειώσεις και το προσωπικό του ηµερολόγιο, δεν 

αποδεικνύουν ότι αυτά συντάχθηκαν και/ή το περιεχόµενο τους συµφωνήθηκε στην 

παρουσία µελών της ATHINODOROU & POULLAS, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν 

υπάρχει οτιδήποτε το οποίο αποδεικνύει ότι οι σηµειώσεις που περιέχονται στο 

προσωπικό ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., καθώς και οι σηµειώσεις επί των επιστολόχαρτων 
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της εταιρείας του, αποτελούν οτιδήποτε άλλο εκτός από προσωπικές σηµειώσεις του 

ιδίου. Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS υποστήριξε µεταξύ άλλων: «τα 

συµπεράσµατα της ΕΠΑ σε σχέση µε τις σηµειώσεις που ανευρέθηκαν στο γραφείο του 

κ. Κ.Κ., συµπεριλαµβανοµένου και του ηµερολογίου του, είναι µε κάθε σεβασµό 

αυθαίρετα και στηρίζονται σε εικασίες.». 

Σε ό,τι αφορά την εκ πρώτης όψεως διαπίστωση της Επιτροπής ότι γίνονταν συχνές 

συναντήσεις µεταξύ των µελών του Συνδέσµου, η εταιρεία ATHINODOROU & 

POULLAS δήλωσε ότι «δεν πραγµατοποιούνταν συχνές συναντήσεις και περαιτέρω ότι 

οι όποιες συναντήσεις πραγµατοποιούνταν αφορούσαν πρωτίστως στην σύσταση και 

την εγγραφή του Συνδέσµου καθώς και στην συζήτηση των διαφόρων 

θεµάτων/προβληµάτων που προέκυπταν και αφορούσαν τον κλάδο παραγωγής ετοίµου 

σκυροδέµατος.». 

Σε ό,τι αφορά τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής περί ύπαρξης 

συµφωνίας για έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης σκυροδέµατος και για την 

κατανοµή νέων έργων αλλά και για τον καθορισµό των τιµών του σκυροδέµατος, η 

νοµική εκπρόσωπος της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS υποστήριξε ότι: «από 

τα στοιχεία που έχει ενώπιον της η ΕΠΑ, και ειδικότερα από τα έγγραφα που έχουν 

ανευρεθεί, δεν προκύπτει ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσυνεννόηση και/ή συµφωνία και 

εν πάση περιπτώσει ότι υπήρξε προσυνεννόηση και/ή συµφωνία η οποία να αντίκειται 

στις πρόνοιες του Νόµου και ειδικότερα του Αρθρου 3 αυτού. Συνεπώς είναι η θέση µας 

ότι η ΕΠΑ εσφαλµένα και αναιτιολόγητα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπήρξε 

προσυνεννόηση και/ή συµφωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων εταιρειών-µελών του 

Συνδέσµου.» 

Περαιτέρω, η εταιρεία «αρνείται κατηγορηµατικά κάθε ισχυρισµό για ύπαρξη 

οποιασδήποτε προσυνεννόησης και/ή συµφωνίας και/ή συµπαιγνίας µεταξύ της 

Εταιρείας και άλλων µελών του Συνδέσµου σε σχέση µε το ύψος των οικονοµικών 

προσφορών που υπεβλήθησαν στα πλαίσια τόσο των ∆ιαγωνισµών µε αριθµούς 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, ∆.Τ.Α.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 3/2/2012 και ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 

µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/6/2012, όσο και των ∆ιαγωνισµών της Επαρχιακής 

∆ιοίκησης Λεµεσού µε αρ. Ε.ΛΕΜ.Ε 49/2011, Ε.ΛΕΜ.Ε 50/2011, Ε.ΛΕΜ.Ε 51/2011, 

Ε.ΛΕΜ.Ε 6/2012, Ε.ΛΕΜ.Ε 7/2012 και Ε.ΛΕΜ.Ε 8/2012». 

Καταλήγοντας, είναι η θέση της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS ότι: « οι 

πιθανολογούµενες παραβάσεις όπως αυτές καταγράφονται στην Έκθεση Αιτιάσεων 

στηρίζονται σε παρερµηνείες εγγράφων, εικασίες και εκτιµήσεις που δεν στηρίζονται σε 

γεγονότα, ενώ στηρίζεται στην προφορική µαρτυρία ενός και µόνο προσώπου, οι 

προθέσεις του οποίου είναι αµφισβητούµενες. Κατά συνέπεια η αποδεικτική αξία των 
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σηµειώσεων και των άλλων εγγράφων που συνέλεξε η ΕΠΑ κατά τους αιφνίδιους 

ελέγχους που πραγµατοποίησε στα γραφεία των εµπλεκοµένων εταιρειών είναι σαφώς 

µειωµένη και η ΕΠΑ δεν έχει αποσείσει το βάρος που έχει να αποδείξει τις 

πιθανολογούµενες παραβάσεις από την Εταιρεία και κατά συνέπεια δεν αποδεικνύονται 

τα πραγµατικά περιστατικά που στοιχειοθετούν τις πιθανολογούµενες παραβάσεις.». 

Τέλος, νοµικός εκπρόσωπος της ATHINODOROU & POULLAS, κατά την προφορική 

διαδικασία συµφώνησε µε τις θέσεις που διατυπώθηκαν από µέρους του νοµικού 

εκπροσώπου των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, 

καθώς και νοµικού εκπροσώπου της εταιρείας ALFA BETON, ιδίως σε ό,τι αφορά µε το 

βάρος απόδειξης, και ότι η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή παραβιάζει 

το δικαίωµα της δικαίας δίκης. 

4.4. Θέσεις της εταιρείας SKYRAMIX ως προς τις διατυπωθείσες παραβάσεις 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις γραπτές θέσεις αναφορικά 

µε τις διατυπωθείσες παραβάσεις, τις οποίες κατέθεσε γραπτά στις 13/11/2015 αλλά και 

ανέπτυξε προφορικά κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία στις 8/9/2017 η 

εταιρεία SKYRAMIX, τα κύρια σηµεία των οποίων παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω: 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής των εταιρειών ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ και SKYRAMIX, ανέφερε εν 

πρώτοις ότι οι εταιρείες ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ και SKYRAMIX και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία 

του Οµίλου Εταιρειών Μ.Σ. απορρίπτουν κατηγορηµατικά οποιουσδήποτε ισχυρισµούς 

της Επιτροπής για πιθανολογούµενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις των άρθρων 

3(1)(γ) και 3(1)(α) του Νόµου. Σε καµία περίπτωση οι εταιρείες του Οµίλου Εταιρειών Μ. 

Σ. δεν κατέληξαν µε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση και/ή σύνδεσµο σε οποιαδήποτε 

συµφωνία και/ή εναρµονισµένη πρακτική που να είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα 

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

∆ηµοκρατίας. 

Η εταιρεία SKYRAMIX υποστήριξε ότι οι εταιρείες ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ και SKYRAMIX, 

ουδέποτε υπήρξαν µέλη ή είχαν οποιαδήποτε εµπλοκή στα θέµατα που απασχολούσαν 

τον Σύνδεσµο, απλώς γνώριζαν την ύπαρξη του και ότι γίνονταν συνεδριάσεις. 

Σύµφωνα πάντα µε τις γραπτές θέσεις των εν λόγω εταιρειών, η πρώτη φορά που 

προσκλήθηκε ο Γενικός ∆ιευθυντής της SKYRAMIX να συµµετάσχει σε κάποια 

συνεδρία του Συνδέσµου ήταν όταν τα µέλη του Συνδέσµου εξέταζαν το ενδεχόµενο 

σύστασης κοινής εταιρείας αντλιών και κατά πόσον θα ενδιέφερε την SKYRAMIX να 

συµµετάσχει. Οι θέσεις της εταιρείας κατά τις δύο-τρεις συνεδριάσεις στις οποίες 

παρέστησαν για αυτό το θέµα, ήταν ότι θα τους ενδιέφερε µια τέτοια εταιρεία υπό τον 

όρο ότι θα εξασφαλιζόταν εκ των προτέρων η έγκριση της Επιτροπής και πρότειναν να 

αναλάβουν οι ίδιοι την σύνταξη σχετικής αίτησης προς την Επιτροπή εφόσον πίστευαν 
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ότι εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 εδαφίου 1 του Νόµου. Η εταιρεία SKYRAMIX 

ισχυρίστηκε ότι υπήρξε µεγάλη ασυνεννοησία επί αυτού του θέµατος µε αποτέλεσµα να 

αποσύρουν το ενδιαφέρον τους και έκτοτε δεν τους κάλεσαν και δεν παρέστηκαν σε 

οποιαδήποτε άλλη συνάντηση του Συνδέσµου. 

Σε σχέση µε τον τοµέα κατασκευής έτοιµου σκυροδέµατος Λεµεσού, η εταιρεία 

SKYRAMIX ισχυρίστηκε ότι: «η δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τοµέας 

παρασκευής και διάθεσης ετοίµου σκυροδέµατος είναι απόδειξη ότι κατά την τελευταία 

δεκαετία υπήρξε, αντί συµπαιγνίας που ισχυρίζεται η ΕΠΑ, ανελέητος ανταγωνισµός 

κάτω του κόστους µε αποτέλεσµα οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου είτε να 

χρεοκοπήσουν είτε να αντιµετωπίζουν σήµερα πρόβληµα επιβίωσης.». 

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η περιστασιακή συνεργασία για πώληση έτοιµου 

σκυροδέµατος από µια κατασκευαστική εταιρεία σε άλλην είναι σύνηθες φαινόµενο και 

λανθασµένα η Επιτροπή το θεωρεί ως «µείωση» του ανταγωνισµού και/ή ως «ζηµία» 

για τον τελικό καταναλωτή, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι 

στην πραγµατικότητα πρόκειται για ακριβώς το αντίθετο, αφού επιτυγχάνεται µείωση 

του τελικού κόστους και κατάργηση του «τοπικού µονοπωλίου» προς όφελος του 

τελικού καταναλωτή, και αποσυµφόρηση τροχαίας αφού οι µπετονιέρες και οι αντλίες 

ταξιδεύουν σε πολύ µικρότερες αποστάσεις. 

Αναφορικά µε τα έγγραφα, τα οποία συλλέχθηκαν από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, η 

εταιρεία SKYRAMIX ισχυρίστηκε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων δεν µπορούν να 

καταγράψουν παρατηρήσεις, εφόσον πρόκειται για σηµειώσεις του ιδίου σε 

συνεδριάσεις στις οποίες δεν ήταν παρόντες. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν, δεν 

γνωρίζουν εάν πρόκειται για γνήσια πρακτικά συνεδριάσεων, εάν έτυχαν της έγκρισης 

και των υπόλοιπων µελών ή απλώς ήταν ιδέες/επιδιώξεις του ιδίου του κ. Κ.Κ., ενώ το 

γεγονός ότι δεν φέρουν την υπογραφή οποιοσδήποτε άλλου εµπλεκόµενου αφαιρεί 

από την εγκυρότητα των εγγράφων αυτών.  

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η προσπάθεια της Επιτροπής να καταλογίσει ευθύνες στην 

SKYRAMIX ότι δεν έλαβε έγγραφα ή έλαβε και δεν προσφοροδότησε ή 

προσφοροδότησε πιο ψηλά για να κερδίσουν άλλοι και µ' αυτό τον τρόπο να 

αποκοµίσει κάποιο όφελος είναι ατυχής και αβάσιµη για λόγους, οι οποίοι παρατίθενται 

στις θέσεις τους. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία SKYRAMIX ισχυρίστηκε ότι η βάση εκτίµησης της τιµής 

µονάδος ανά κατηγορία ετοίµου σκυροδέµατος ανά περιοχή από το Γραφείο του 

Επαρχιακού Μηχανικού ήταν λανθασµένη, αφού δεν βασίστηκε στην εκτίµηση του 

πραγµατικού κόστους, αλλά σε µη συγκρίσιµες τιµές µονάδος της αγοράς και/ή 

ζηµιογόνες τιµές από προσφορές άλλων παρόµοιων διαγωνισµών.  
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Η εταιρεία SKYRAMIX δήλωσε ότι δεν υπήρξε καµία συµφωνία, απόφαση ή 

εναρµονισµένη πρακτική µεταξύ της SKYRAMIX και οποιονδήποτε άλλων 

ανταγωνιστών η οποία να είχε ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώληση, τον 

περιορισµό ή νόθευση του ανταγωνισµού. Η SKYRAMIX πάντα καθόριζε κατά τρόπο 

αυτόνοµο την εµπορική της πολιτική στην αγορά του ετοίµου σκυροδέµατος της 

Επαρχίας Λεµεσού και ουδέποτε άµεσα ή έµµεσα προσπάθησε να επηρεάσει την 

συµπεριφορά άλλου ανταγωνιστή. 

Σύµφωνα µε την SKYRAMIX, δεν ήταν µέλος ούτε ήταν παρούσα σε οποιαδήποτε 

συνεδρίαση του Συνδέσµου κατά την οποία αποφασίσθηκαν τιµές και νικητές 

διαγωνισµού του Τ.∆.Ε. Όσο αφορά τους τρεις διαγωνισµούς, η SKYRAMIX 

δραστηριοποιείτο µόνο κατά τον τελευταίο (Αρ. 54/2012) στον τοµέα παραγωγής και 

διάθεσης ετοίµου σκυροδέµατος και ως ανέφερε, κατάθεσε λογικότατη προσφορά 

χωρίς να καταφέρει να κερδίσει οποιαδήποτε περιοχή. Αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό 

Αρ. 15/2012, έλαβε έγγραφα αλλά ήταν πριν να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα αυτό ενώ 

για τον ∆ιαγωνισµό 06/2012 ούτε καν έλαβε έγγραφα. 

Η SKYRAMIX δήλωσε ότι δεν πραγµατοποίησε οποιεσδήποτε συναντήσεις κατά ή περί 

το 2011 µε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες παρασκευής ετοίµου σκυροδέµατος, ούτε 

έγινε ποτέ µέλος του Συνδέσµου, αλλά και ούτε συµµετείχε στις συνεδρίες του, εκτός 

από δύο-τρεις συνεδριάσεις κατά τις οποίες προσκλήθηκε να παρευρεθεί για 

συγκεκριµένο λόγο. Η SKYRAMIX δήλωσε ότι ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, η οποία 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών ουδέποτε 

παρουσιάστηκε και/ή συζήτησε οποιαδήποτε θέµατα που αφορούν τον τοµέα της σε 

οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συνδέσµου. 

Σε σχέση µε την αναγραφή του ονόµατος της εταιρείας SKYRAMIX σε έγγραφο το 

οποίο συλλέχθηκε στο πλαίσιο των αιφνίδιων ελέγχων, το οποίο φαίνεται να αφορά 

συνδροµές των µελών του Συνδέσµου Λεµεσού, είναι η θέση της SKYRAMIX ότι ο κ. 

Κ.Κ. εκ παραδροµής ανέγραψε το όνοµα της, αναφέροντας χαρακτηριστικά «πιθανόν 

να ευελπιστούσε να τη εγγράψει ως µέλος για να αυξηθούν οι συνεισφορές». Όσον 

αφορά  το ποσοστό 11% που φαίνεται να αντιστοιχεί στη SKYRAMIX σε άλλο έγγραφο, 

είναι η θέση της SKYRAMIX ότι το ανέγραψε ο κ. Κ.Κ. από µόνος του, ίσως σε µια 

προσπάθεια του ίδιου ή του Συνδέσµου για να το προτείνουν στην SKYRAMIX, ενώ η 

εταιρεία ουδέποτε συναίνεσε σε αυτό το ποσοστό και ουδέποτε συγκατένευσε στην 

δηµιουργία εταιρείας αντλιών χωρίς την έκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής. 

Επίσης, η εταιρεία SKYRAMIX δήλωσε ότι, η αναφορά στην ιστοσελίδα της ΣΚΥΡΑ 

ΒΑΣΑΣ για εξαγορά του 100% της TOP MIX είναι λανθασµένη και θα διορθωθεί (από 

την ηµεροµηνία σύστασης της µέχρι σήµερα το 50% της TOP MIX ανήκει στην lacovou 

Brothers (Concrete) Ltd). Το Μάρτιο του 2012 τερµατιστήκαν οι υπηρεσίες όλου του 
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εργατικού δυναµικού της TOP MIX εκτός από του Γενικού ∆ιευθυντή κ. Γ.Ν. και της 

Λογίστριας κυρίας Α.Αγ., οι υπηρεσίες των οποίων τερµατίστηκαν τον Οκτώβριο του 

2012.  

4.5. Θέσεις της εταιρείας TOP MIX ως προς τις διατυπωθείσες παραβάσεις 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσε 

γραπτά αλλά και ανέπτυξε προφορικά η εταιρεία TOP MIX, τα κύρια σηµεία των οποίων 

παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω: 

Ο νοµικός εκπρόσωπος του εκκαθαριστή της εταιρείας TOP MIX στις γραπτές του 

θέσεις µε ηµεροµηνία 6/9/2017, υποστήριξε ότι: «τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία 

χρησιµοποιεί η Επιτροπή για να τεκµηριώσει την συµµετοχή της στην καρτελική 

σύµπραξη µε σκοπό τον καθορισµό της τιµής του έτοιµου σκυροδέµατος µέσω του 

Συνδέσµου είναι ανεπαρκή» και  «ότι δεν προκύπτει, µε βάση τα ευρήµατα και τα 

αποδεικτικά στοιχεία που έχει συλλέξει η Επιτροπή µε βάση τους κανόνες ελεύθερης 

εκτίµησης των αποδείξεων που απαιτεί η Νοµολογία του Γενικού ∆ικαστηρίου, ότι η TOP 

MIX συµµετείχε σε οποιοδήποτε εδαφική κατανοµή µέσω διαγωνισµού, αφού ήταν 

αδύνατο ένεκα και των περιστάσεων να διεκδικήσει και να ολοκληρώσει το οποιοδήποτε 

έργο». 

Σύµφωνα µε τις θέσεις που προβλήθηκαν, η TOP MIX δεν έλαβε µέρος σε κανένα 

διαγωνισµό, πέραν ενός, ο οποίος ακυρώθηκε και που δεν εµπίπτει εντός των 

διαγωνισµών που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας έρευνας. Επίσης, η TOP 

MIX δεν έλαβε κανένα όφελος σε σχέση µε την µη συµµετοχή της στους διαγωνισµούς, 

ενώ όπως σηµειώνει, είναι εντελώς αυθαίρετο και αντίθετο µε τη νοµολογία του 

∆ικαστηρίου να εξάγεται συµπέρασµα για µια «δέσµη» διαγωνισµών από το γεγονός 

και µόνο της συµµετοχής σε ένα διαγωνισµό, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη µιας 

«συµφωνίας» που εν προκειµένω δεν προκύπτει ότι υπάρχει ή ότι συµµετέχει µε 

οποιοδήποτε τρόπο η TOP MIX.  

Όπως καταγράφει στις θέσεις του ο νοµικός εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, η TOP MIX 

καλεί την Επιτροπή στη βάση του τεκµηρίου της αθωότητας να απορρίψει τις σε βάρος 

της αποδιδόµενες παραβάσεις, να µην επιβάλει πρόστιµο και να ληφθεί κατά την 

αξιολόγηση των πραγµατικών περιστατικών ιδιαίτερα υπόψη η άσχηµη οικονοµική 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εντάσσεται 

εντός της φερόµενης καρτελικής σύµπραξης, ενώ επίσης ζητά να γίνει αποδεκτή η θέση 

της για τον τερµατισµό των εργασιών της τον Μάρτιο του 2012. Όπως υποστηρίζει ο 

νοµικός εκπρόσωπος, η TOP MIX λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που 

αντιµετώπιζε καθώς επίσης και των τεταµένων σχέσεων µεταξύ των µετόχων, διέκοψε 

κάθε εργασία της από τον Μάρτιο 2012 και έκτοτε δεν ήταν σε θέση να ασκήσει καµία 
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δραστηριότητα. Σύµφωνα µε το νοµικό της εκπρόσωπο, αυθαίρετα επεκτείνεται µε την 

Έκθεση Αιτιάσεων η συµµετοχή της TOP MIX στην φερόµενη καρτελική σύµπραξη 

µέχρι και τον Ιούλιο του 2013, και οποιαδήποτε εµπλοκή της θα έπρεπε χρονικά να 

εξεταστεί µέχρι τον Μάρτιο του 2012. Επίσης, υποστηρίχθηκε πως θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν οι έντονες διαφωνίες που υπήρχαν µεταξύ των µετόχων, η αµφιβολία 

ως προς τη νοµιµότητα των ενεργειών του κ. Γ.Ν. και η έντονη διαφωνία της Iacovou 

Brothers (Concrete) Ltd, ως προς τη συνέχιση της απασχόλησης του. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η αιτιολογία που χρησιµοποιεί η Επιτροπή σε 

σχέση µε το χρονικό σηµείο έναρξης της έρευνας είναι επισφαλής, και ότι, ενώ 

καταλογίζεται στην TOP MIX συµµετοχή στην φερόµενη καρτελική σύµπραξη, πουθενά 

στην Έκθεση Αιτιάσεων δεν οριοθετείται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εκκινεί η 

συµµετοχή της και το χρονικό σηµείο κατά το οποίο τερµατίζει τη δήθεν παράβαση. 

Ειδικότερα, ο νοµικός εκπρόσωπος υποστήριξε: «ενώ προκύπτει ότι η φερόµενη 

καρτελική σύµπραξη εξετάζεται µέσα στο πλαίσιο των πιο πάνω αναφερόµενων 

διαγωνισµών, πλείονα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται προς απόδειξη της 

ύπαρξης της φερόµενης καρτελικής σύµπραξης, που φέρεται να λειτουργεί από το έτος 

2010 µε σκοπό τη νόθευση δηµοσίων διαγωνισµών, φαίνεται ότι συντάχθηκαν περί το 

έτος 2013, ήτοι σε χρονικό διάστηµα πέραν του εξεταζόµενου χρονικού πλαισίου.». 

Επιπλέον, ο νοµικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ενώ όλα τα στοιχεία που παρουσιάζει 

η Επιτροπή «σχετίζονται µε την δηµιουργία του Συνδέσµου αυτού και υποτιθέµενες 

συνεννοήσεις σε σχέση µε τους ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς, χρησιµοποιεί τα στοιχεία 

αυτά για να εξάγει συµπεράσµατα σε σχέση µε τη συµµετοχή στους δηµόσιους 

∆ιαγωνισµούς, παραλείποντας εν τέλει να παρουσιάσει συγκεκριµένα αποδεικτικά 

στοιχεία σε σχέση µε την προσυνεννόηση για νόθευση των ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών.».  

Περαιτέρω, υπέβαλε ότι, από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό δεν προκύπτει ότι η TOP 

MIX ενεπλάκη σε οποιαδήποτε, έστω και αρχή συνεννοήσεως µε οποιαδήποτε 

ανταγωνίστρια επιχείρηση µε αντικείµενο τη νόθευση οιασδήποτε διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Σύµφωνα µε τα όσα υποστηρίχθηκαν: «από το αποδεικτικό υλικό 

προκύπτει ότι η TOP MIX έλαβε µέρος στις συζητήσεις για την δηµιουργία του 

Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος που είχαν αρχίσει περί το έτος 2011 µέσω του 

Γενικού της ∆ιευθυντή», όµως η εταιρεία «δεν περιλαµβανόταν µέσα στα ιδρυτικά µέλη 

του, αφού ο Σύνδεσµος ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου Σωµατείων και Ιδρυµάτων 

τον Ιούλιο του 2012, ήτοι σε περίοδο κατά την οποία η TOP MIX δεν ασκούσε καµία 

δραστηριότητα, και συνεπώς δεν ήταν σε θέση ούτε να διεκδικήσει ούτε και να 

προσπαθήσει να αποκτήσει οποιοδήποτε αντάλλαγµα ένεκα της νόθευσης του 

ανταγωνισµού, όπως της καταλογίζεται µέσω της Ε/Α.». 
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Επιπρόσθετα υποστήριξε ότι: «από αποδεικτικό υλικό, προκύπτει ότι ο κ. Γ.Ν. ήταν 

γραµµατέας του Συνδέσµου και συµµετείχε σε διάφορες συναντήσεις που 

πραγµατοποιούνταν µεταξύ των εµπλεκόµενων στη φερόµενη καρτελική σύµπραξη 

εταιρειών», όµως από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού «δεν προκύπτει ότι ο κ. Γ.Ν. 

είχε µε οποιονδήποτε τρόπο ενηµερώσει τους µετόχους σε σχέση µε τα συµφωνηθέντα 

κατά τις συναντήσεις µε τον Σύνδεσµο και συνεπώς, το συµπέρασµα περί εφαρµογής 

των ελάχιστων τιµών δεν είναι αποδεκτό […] Αυτό που προκύπτει από το συλλεγέν 

αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι ο κ. Γ.Ν. ήταν γραµµατέας του Συνδέσµου, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι ενεργούσε ή εξυπηρετούσε µε οποιοδήποτε τρόπο 

τα συµφέροντα της TMC ή ότι είχε ενηµερώσει µε οποιοδήποτε τρόπο το διοικητικό 

συµβούλιο της TMC.». 

Είναι η θέση του νοµικού εκπροσώπου ότι «τίθεται εν αµφιβόλω η όποια εµπλοκή της 

TOP MIX στη φερόµενη καρτελική σύµπραξη, ενώ όλα τα πιο πάνω αναιρούν το 

υποστατό των γεγονότων, ως αυτά περιγράφονται στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας και 

στην Ε/Α» και ότι αναφορικά µε τη συµµετοχή της TOP MIX στη φερόµενη καρτελική 

σύµπραξη µε σκοπό τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών σκυροδεµάτων και των 

οικονοµικών προσφορών που υποβάλλονταν στους δηµόσιους διαγωνισµούς, το 

αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δεν επαρκεί για να 

στοιχειοθετήσει τη συµµετοχή της σε αυτή την παράβαση, αφού από την παρατιθέµενη 

αιτιολογία και έκθεση γεγονότων δεν προκύπτει ουδεµία συµµετοχή ή/και επίδειξη 

ενδιαφέροντος από την TOP MIX µε σκοπό τον άµεσο καθορισµό των τιµών για 

νόθευση των διαγωνισµών του Τ∆Ε. Όσον αφορά τους διαγωνισµούς του Τ∆Ε υπ’ 

αριθµό 7/11, 3/2012 και 54/2012, η TOP MIX δήλωσε ότι ούτε έλαβε τα έγγραφα του 

∆ιαγωνισµού, ούτε προσφορά υπέβαλε, ενώ αναφορικά µε τους διαγωνισµούς υπ’ 

αριθµό 6/2012 και 15/2012 του Τ∆Ε, η TOP MIX έλαβε τεύχος µεν, πλην όµως δεν 

υπέβαλε προσφορά και ουδέν στοιχείο υπάρχει που να οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

συµπεριφορά της ήταν µεµπτή. 

Σε σχέση µε την φερόµενη καρτελική σύµπραξη µε σκοπό τη νόθευση των δηµοσίων 

διαγωνισµών του Τ∆Ε µέσω του καταµερισµού των περιοχών, ο νοµικός εκπρόσωπος 

της TOP MIX σηµειώνει ότι είναι σηµαντικό να καταδειχθούν οι συναντήσεις, τις οποίες 

επικαλείται η Επιτροπή για να θεµελιώσει την ύπαρξη του στοιχείου της 

προσυνεννόησης µεταξύ των εµπλεκόµενων εταιρειών και της TOP MIX. Όπως 

προσθέτει «από µόνο το γεγονός της διαπίστωσης ορισµένων συναντήσεων µεταξύ των 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων για ένα άλλο θέµα (στο βαθµό που αυτό αποδεικνύεται), 

δεν είναι δυνατό να θεµελιώσει και να επεκτείνει συµπερασµατικά την εµπλοκή και σε 

ένα άλλο θέµα, όπως είναι αυτό της νόθευσης των δηµόσιων διαγωνισµών, µέσω 

εδαφικής κατανοµής. Με λίγα λόγια, η ΕΠΑ βασιζόµενη σε συναντήσεις για 



  

45 

 

(υποτιθέµενο) καθορισµό τιµών, συνάγει, ότι οι συναντήσεις αυτές αφορούσαν και τη 

συµµετοχή των εµπλεκόµενων εταιρειών σε δηµόσιους διαγωνισµούς, χωρίς ωστόσο να 

αποδεικνύεται κάτι τέτοιο µέσω των συγκεκριµένων αποδεικτικών στοιχείων». 

Σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό Τ∆Ε 6/2012, ο νοµικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «σε 

κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αναφέρεται ή έστω φαίνεται ότι η TOP MIX υπέπεσε 

στην αθέµιτη πρακτική της γεωγραφικής κατανοµής των διαγωνισµών.».Επίσης, 

ανέφερε ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε αντάλλαγµα για τη µη υποβολή προσφοράς 

από την TOP MIX ούτε και προκύπτει ότι η TOP MIX είχε τη πρόθεση να διεκδικήσει 

περιοχή σε µεταγενέστερο διαγωνισµό, και το ίδιο ισχύει και για τον διαγωνισµό υπ’ 

αριθµό 15/2012, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 3/02/2012. Περαιτέρω, τονίζεται το 

γεγονός ότι καταλογίζεται στην TOP MIX πρόθεση για τη νόθευση του διαγωνισµού υπ’ 

αριθµό 54/2012, ο οποίος προκηρύχθηκε στις 26/06/2012, ήτοι σε περίοδο 

µεταγενέστερη της διακοπής των εργασιών της, και επιπλέον καταλογίζεται στην TOP 

MIX πρόθεση για χειραγώγηση προσφοράς για έναν διαγωνισµό που όχι µόνο δεν θα 

µπορούσε να ενδιαφερθεί από την αρχή λόγω της διακοπής των εργασιών της, αλλά 

και για έναν διαγωνισµό για τον οποίο δεν έλαβε καν τεύχος [έγγραφα του 

∆ιαγωνισµού]. 

Σε σχέση µε πρακτικές νόθευσης των διαγωνισµών που είχαν προκηρυχθεί από την 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού, υποστηρίζεται ότι το γεγονός της υποβολής προσφοράς 

στα πλαίσια του ∆ιαγωνισµού αρ. 38/2011, δεν µπορεί να αποτελέσει συντρέχον 

αποδεικτικό στοιχείο για να θεµελιώσει τη συµµετοχή της TOP MIX σε ένα ευρύτερο 

σχέδιο για τη νόθευση όλων των διαγωνισµών που είχαν προκηρυχθεί κατά την εν 

λόγω περίοδο, και είναι η θέση της εταιρείας ότι το έντυπο, το οποίο ανευρέθηκε στα 

γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και στο οποίο αναγράφονταν τα ποσά της 

προσφοράς κάθε εταιρείας που είχε συµµετάσχει στον εν λόγω διαγωνισµό που 

ακυρώθηκε, δεν επαρκεί για να θεµελιώσει το συµπέρασµα της περί εµπλοκής της TOP 

MIX στη φερόµενη καρτελική σύµπραξη. 

Σύµφωνα µε το νοµικό εκπρόσωπο, «ελλείπει το στοιχείο της οµοιόµορφης και 

επαναλαµβανόµενης συµπεριφοράς εκ µέρους της TOP MIX µε αυτή των υπολοίπων 

εµπλεκόµενων εταιρειών και συνεπώς, απουσιάζει το υπόβαθρο επί του οποίου θα 

µπορούσε να υποστηριχθεί η εµπλοκή της σε συµπράξεις µε σκοπό τη νόθευση του 

ανταγωνισµού. Από το συλλεγέν αποδεικτικό στοιχείο, αποδεικνύεται ότι η συµπεριφορά 

της TOP MIX είναι ανοµοιογενής και ασύµβατη µε την συµπεριφορά των λοιπών 

εµπλεκόµενων εταιρειών, όπως αυτή προκύπτει από την παράθεση γεγονότων της 

Ε/Α». 

Όπως υποστηρίζει στις θέσεις του ο νοµικός εκπρόσωπος, «∆εν είναι δυνατόν να 

συνάγει η ΕΠΑ, από µόνη τη συµπτωµατική συµµετοχή της TOP MIX σε ένα διαγωνισµό 
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και την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε άλλους διαγωνισµούς, τη συµµετοχή της σε 

συµφωνίες για νόθευση του ανταγωνισµού διά της εδαφικής κατανοµής, ιδιαίτερα αν 

αναλογιστεί κανείς ότι στους περισσότερους διαγωνισµούς η TOP MIX δεν έλαβε καν 

τεύχος, δεν έλαβε καµία εδαφική περιοχή ούτε και οποιοδήποτε αντάλλαγµα και ότι οι 

ηµεροµηνίες προκήρυξης, ή/και εκτέλεσης των έργων, εκ των πραγµάτων συµπίπτει µε 

την περίοδο, στην οποία η TOP MIX βρισκόταν αντιµέτωπη µε εσωτερικά προβλήµατα 

και σε καθεστώς διακοπής των εργασιών της.». 

Τέλος, σηµειώνεται ότι «Ενώ η ΕΠΑ αποδίδει σ’ όλες τις άλλες εταιρείες µια συνεχή 

εµπλοκή σε διαγωνισµούς µε σκοπό τη νόθευση τους και ενώ καταλήγει πολλές φορές 

ότι «..όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις έλαβαν από µια περιοχή», καταλήγοντας κατ’ 

έµµεσο τρόπο στην µη συµµετοχή της TOP MIX, καταλήγει εντούτοις στο γενικό 

συµπέρασµα περί της δήθεν συµµετοχής της στη νόθευση των δηµόσιων διαγωνισµών 

«...µέσω του καταµερισµού των Περιοχών», κάτι το οποίο είναι αντιφατικό µε την 

παράθεση των πραγµατικών περιστατικών στην οποία προβαίνει.». 

Επιπρόσθετα, ο νοµικός εκπρόσωπος στις συµπληρωµατικές του θέσεις ηµεροµηνίας 

26/9/2017, δήλωσε ότι η Επιτροπή απέτυχε να οριοθετήσει τη σχετική αγορά, καθότι δεν 

παρατίθεται καµία αξιολόγηση των συνθηκών της, ενώ όσον αφορά τη γεωγραφική 

αγορά, υποστηρίζεται ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε επαρκώς τα δεδοµένα ή τουλάχιστον 

δεν παρέθεσε σαφή και εµπεριστατωµένη αιτιολογία σε σχέση µε τον ορισµό της 

γεωγραφικής αγοράς εντός της Επαρχίας Λεµεσού. 

Εν κατακλείδι, υποστήριξε ότι το συλλεγέν αποδεικτικό υλικό δεν είναι αρκετό για να 

αποδώσει στην TOP MIX  συµµετοχή σε καρτελική σύµπραξη «αφού ελλείπει τόσο το 

γνωστικό όσο και το βουλητικό στοιχείο που θα µπορούσε να θεµελιώσει κατά πλήρη και 

βέβαιη δικανική πεποίθηση την αποδιδόµενη στην TMC συµπεριφορά». 

4.6. Θέσεις των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN ως 

προς τις διατυπωθείσες παραβάσεις     

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσαν 

γραπτά αλλά και ανέπτυξαν προφορικά οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, τα κύρια σηµεία των οποίων παρατίθενται συνοπτικά πιο 

κάτω: 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN στις γραπτές τους 

θέσεις ηµεροµηνίας 1/3/2016, εν πρώτοις ανέφεραν ότι αρνούνται ενοχή οποιασδήποτε 

εναρµονισµένης πρακτικής και/ή σύµπραξης και/ή «καρτέλ» και/ή ότι παραβίασαν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο το άρθρο 3(1) (γ) και/ή το άρθρο 3(1)(α) του Νόµου. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών τόνισε ότι, η διαδικασία που ακολουθείται από 

την Επιτροπή παραβιάζει το δικαίωµα της δικαίας δίκης το οποίο κατοχυρώνεται και 
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προστατεύεται από το άρθρο 30.2 του Συντάγµατος και τα άρθρο 6 και 13 της ΕΣ∆Α, 

καθώς και το Άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Περαιτέρω, υποστήριξε ότι η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία παραβιάζει 

το τεκµήριο της αθωότητας στο οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 12(4) του 

Συντάγµατος, στο άρθρο 6(2) της ΕΣ∆Α και στο άρθρο 48 του Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

υπέβαλε τη θέση ότι η Επιτροπή έχει την υποχρέωση (burden of proof) απόδειξης της 

ισχυριζόµενης παράβασης. Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, υπέβαλαν τη θέση ότι η Επιτροπή δεν έχει αποσείσει το βάρος απόδειξης 

καθώς και ότι προσπαθεί να αντιστρέψει το βάρος απόδειξης. 

Επιπλέον, ο νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ιωάννου υπέβαλε τη θέση ότι τα χρονικά πλαίσια µέσα στα οποία οι 

εταιρείες καλούνται να υπερασπιστούν είναι ασφυκτικά ενώ στον αντίποδα η Επιτροπή 

παίρνει από µόνη της και κατά το δοκούν πολλαπλάσιο χρόνο να ανταποκριθεί στα 

αιτήµατα τους, κάτι που επίσης παραβιάζει την αρχή της ισότητας των όπλων και της 

δίκαιης δίκης.  

Στη συνέχεια ο νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, υποστήριξε ότι η αιτιολόγηση της εµπιστευτικότητας των 

πληροφοριών που η ίδια η Επιτροπή αποφάσισε όπως µην αποκαλυφθούν στις 

εταιρείες είναι πληµµελής ή και ανύπαρκτη, παραπέµποντας σε παραδείγµατα. 

Σε ό,τι αφορά την ουσία της Έκθεσης Αιτιάσεων, οι ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, υποστήριξαν ότι στις συναντήσεις των µελών του Συνδέσµου 

η συµµετοχή εταιρειών/µελών στερείτο κάθε πνεύµατος στρεφοµένου κατά του 

ανταγωνισµού: «ενώ σε αυτές και στις εκεί ανταλλαγείσες σκέψεις ή και συζητήσεις 

ουδόλως εκφράζεται µε σαφή και άµεσο τρόπο η όποια βούληση των εν λόγω εταιρειών 

να συντονίσουν παράνοµα και/ή αντί-ανταγωνιστικά την δράση τους στην αγορά βάσει 

συγκεκριµένων όρων και δράσεων ενώ σε καµιά περίπτωση οι εν λόγω συναντήσεις δεν 

είχαν στόχο την εκµετάλλευση των πελατών αλλά ούτε και την δηµιουργία οποιουδήποτε 

µονοπωλίου στον κλάδο σκυροδέµατος[..]». Όπως ανέφεραν οι εταιρείες 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, η ανάγκη αντιµετώπισης και 

επίλυσης δυσβάστακτων προβληµάτων που ταλανίζουν τον κλάδο ετοίµου 

σκυροδέµατος και οι πολλές ζηµιές που είχαν οι εταιρείες, οδήγησαν στην ίδρυση ενός 

συνδέσµου, «ο οποίος σαν συλλογικό σώµα, µε µια φωνή καλείτο να βοηθήσει στην 

επίλυση των προβληµάτων […]».  

Στη συνέχεια, οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, 
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ανέφεραν τους παράγοντες που επενεργούν στη διαµόρφωση της τιµής σκυροδέµατος 

και προέβαλαν το επιχείρηµα ότι η απόφαση του Επαρχιακού Μηχανικού των 

∆ηµοσίων Έργων µε την οποία χαρακτηρίζει τις υπό εξέταση τιµές των επίδικων 

διαγωνισµών ως απαράδεκτα ψηλές και εξωπραγµατικές, είναι εσφαλµένη και άστοχη 

αφού αφενός παρέλειψε να τεκµηριώσει την θέση του µε συγκεκριµένη µελέτη 

κοστολόγησης και αφετέρου το µόνο κριτήριο που έλαβε υπόψη για αξιολόγηση των 

προσφορών ήταν οι τιµές που είχαν κατακυρωθεί το προηγούµενο έτος.  

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, υποστήριξαν ότι δεν 

υπήρχε οποιαδήποτε ανάγκη αλληλοενηµέρωσης για τις τιµές των πελατών κάθε 

εταιρείας και ειδικότερα του τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων, αφού το εν λόγω Τµήµα µετά 

από κάθε διαγωνισµό ενηµέρωνε γραπτώς τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες 

την ταυτότητα του επιτυχόντος προσφοροδότη και τις τιµές που έδωσε. 

Στη συνέχεια υποστηρίχθηκε από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ότι οι συναντήσεις του κ. 

Κ.Κ.: «κατά το έτος 2012 πραγµατικά ήταν πολλές και αυτές έγιναν κατόπιν δικής του 

πρωτοβουλίας διότι εκµεταλλευόµενος την ύπαρξη του Συνδέσµου ήθελε να 

δηµιουργήσει καλές σχέσεις µε στόχο την προώθηση / πώληση λατοµικών υλικών στις 

άλλες εταιρείες κατασκευής έτοιµου σκυροδέµατος. Ο κ. Κ.Κ. ασφαλώς και ήθελε να 

δηµιουργήσει σχέση εµπιστοσύνης ενόψει του γεγονότος ότι οι υπόλοιπες εταιρείες που 

δεν είχαν δικό τους λατοµείο δεν τον εµπιστεύονταν αφού η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ είχε 

προβάδισµα λόγω µειωµένου κόστους αφού έχει δική της παραγωγή µε αδρανή υλικά.». 

Οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN υποστήριξαν ότι οι συναντήσεις του 

κ. Μ.Ι, ως εκπρόσωπος των δύο αυτών εταιρειών, κατά το έτος 2012 ήταν πολλές, και 

αυτές έγιναν κατόπιν συλλογικής απόφασης των εταιρειών έτοιµου σκυροδέµατος της 

Λεµεσού, οι οποίες είχαν στόχο τη δηµιουργία Συνδέσµου. Οι συναντήσεις που 

πραγµατοποιούνταν είχαν σαν στόχο τα όσα αφορούσαν το Σύνδεσµο, ενώ όπως 

υποστηρίχθηκε, «τα όσα φέρονται να καταγράφονται από τον κ. Κ.Κ. στις σηµειώσεις 

του, αφορούν τον ίδιο και ενδεχοµένως δικές του σκέψεις ή και µελέτες.». 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, στη συνέχεια 

προέβησαν σε σχολιασµό των διαφόρων παραρτηµάτων που επισυνάφθηκαν στην 

Έκθεση Αιτιάσεων. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ στις συµπληρωµατικές γραπτές του θέσεις ηµεροµηνίας 6/9/2017, 

υποστήριξε ότι η Επιτροπή φαίνεται να λαµβάνει υπόψη της γεγονότα και/ή περιστατικά 

που δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο της έρευνας ή/και που λαµβάνουν χώρα µετά την 

ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Σύµφωνα µε την Έκθεση του 

Εµπειρογνώµονα της εταιρείας TROJAN, που υποβλήθηκε για να στηρίξει τις θέσεις 
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των εταιρειών, µόνο τα στοιχεία και/ή τεκµήρια που σχετίζονται µε τους ∆ιαγωνισµούς 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για στοιχειοθέτηση των εκ 

πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων, ενώ στοιχεία που δεν σχετίζονται µε 

τους ∆ιαγωνισµούς, ιδιαίτερα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν σε µεταγενέστερο χρόνο 

από τον χρόνο διεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, δεν µπορούν να αποτελέσουν µέρος των 

αποδεικτικών στοιχείων.  Συναφώς, υποστηρίχθηκε πως τα «στοιχεία που βρίσκονται 

ενώπιον της Επιτροπής και τα οποία δε σχετίζονται µε καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τους 

αναφερόµενους διαγωνισµούς δε µπορούν να τύχουν επίκλησης από την Επιτροπή για 

σκοπούς διαπίστωσης παράβασης», εφόσον δεν πρόκειται για στοιχεία και 

πληροφορίες που είναι ευλόγως αναγκαία για να εκτελέσει το έργο της η Επιτροπή, και 

εφόσον εκφεύγουν του αντικειµένου της έρευνας.  

Επιπλέον, ο νοµικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει 

επαρκώς ούτε και έχει αιτιολογήσει τον ουσιώδη χρόνο, και ανέφερε επίσης ότι: «η 

σχετική γεωγραφική αγορά έχει οριστεί ατελώς µε αποτέλεσµα η εταιρεία Εργοληπτικές 

Εργασίες Α.Γ. Καζάνος & Υιός Λτδ η οποία συµµετείχε στο διαγωνισµό 15/2012 (ή και 

σε άλλους διαγωνισµούς εντός της επαρχίας Λεµεσού) να εµφανίζεται εσφαλµένα ότι δε 

συνιστά ανταγωνιστή στη σχετική αγορά» και ότι  «η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει τις 

συνθήκες της σχετικής αγοράς και τη λειτουργία του ανταγωνισµού εντός αυτής, ώστε να 

µπορεί να διαπιστώσει εάν η ανάπτυξη και/ή διατήρηση µιας αντιανταγωνιστικής 

σύµπραξης είναι εφικτή ή/και πιθανή, και δεν έχει εκτιµήσει το σχετικό αντιπαράδειγµα 

(counterfactual) - τις συνθήκες ανταγωνισµού που θα επικρατούσαν στην απουσία της 

κατ' ισχυρισµό σύµπραξης.». 

Περαιτέρω, προβλήθηκε η θέση ότι η Επιτροπή βασίζει την απόδειξη της κατ’ ισχυρισµό 

νόθευσης των ∆ιαγωνισµών σε αδύναµα, αλυσιτελή, µη πειστικά, ανεπαρκή και 

αµφιβόλου ποιότητας περιστασιακά (circumstantial evidence) και µη συγκεκριµένα 

στοιχεία (non-concrete evidence). Σύµφωνα µε το δικηγόρο των εταιρειών, µεταξύ 

άλλων, η Επιτροπή συνδέει την κατ' ισχυρισµό νόθευση των ∆ιαγωνισµών µε το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν σε αυτούς ήταν µέλη του Συνδέσµου 

Λεµεσού χωρίς να προβάλλεται οποιοδήποτε στοιχείο που να τεκµηριώνει τη σύνδεση 

µεταξύ του Συνδέσµου Λεµεσού και της νόθευσης των υπό κρίση διαγωνισµών. 

Υποστηρίχθηκε περαιτέρω ότι η Επιτροπή «προβαίνει σε αφαιρέσεις και επαγωγικούς 

συλλογισµούς που ανατρέπουν την αιτιώδη σχέση µεταξύ των τεκµηρίων απόδειξης της 

νόθευσης των ∆ιαγωνισµών και της κατ’ ισχυρισµό παράβασης» και θεωρεί ότι υπήρξε 

ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ των ανταγωνιστών, αγνοώντας ότι οι 

κατ' ισχυρισµό εµπιστευτικές πληροφορίες είχαν κοινοποιηθεί, είτε επίσηµα είτε 

ανεπίσηµα, από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Επιτροπή 

θεωρεί ότι η συµπεριφορά των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στους ∆ιαγωνισµούς 
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είναι συµβατή µόνον µε αντιανταγωνιστική σύµπραξη, ενώ υπάρχουν άλλες λογικές 

εναλλακτικές εξηγήσεις, συνεπείς µε ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισµό στην αγορά.  

Περαιτέρω ο νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών ανέφερε ότι η Επιτροπή «δεν έχει 

αξιολογήσει το κόστος παραγωγής, µεταφοράς και τοποθέτησης έτοιµου σκυροδέµατος 

στη σχετική γεωγραφική αγορά, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη αυτού, ώστε να µπορεί 

να κρίνει κατά πόσον οι εκτιµήσεις της «τρέχουσας τιµής αγοράς» του Τµήµατος 

∆ηµοσίων Έργων είναι έγκυρη ή όχι», και ότι επιπλέον, «η Επιτροπή δεν αξιολόγησε τις 

τιµές του έτοιµου σκυροδέµατος σε άλλες γεωγραφικές αγορές, ώστε να µπορεί να κρίνει 

εάν υπήρχε δικαιολογηµένη ή όχι απόκλιση στη σχετική γεωγραφική αγορά της Λεµεσού 

ή κατά πόσον σηµειώθηκε αύξηση των τιµών λόγω κοινών παραµέτρων κόστους.». 

Γενικότερα, υπστηρίχθηκε ότι η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει καµία πληροφόρηση από τις 

διερευνώµενες επιχειρήσεις (ή και άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις π.χ. 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ) σε σχέση µε τους ∆ιαγωνισµούς. 

Υποστηρίζεται επιπρόσθετα, ότι η Επιτροπή δεν έχει συνεκτιµήσει τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν από άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες οι οποίες δεν ήταν µέλη του 

Συνδέσµου Λεµεσού, που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν υψηλότερες από αυτές των 

επιχειρήσεων που κατ' ισχυρισµό συµµετείχαν σε αντιανταγωνιστική σύµπραξη 

νόθευσης των ∆ιαγωνισµών. Τέλος, προβλήθηκε η θέση ότι η Επιτροπή δεν έχει 

προβάλει κανένα πειστικό τεκµήριο αναφορικά µε τη συµµετοχή της εταιρείας 

BETOMAN στην κατ' ισχυρισµό σύµπραξη για νόθευση των ∆ιαγωνισµών. 

Εν κατακλείδι, ο νοµικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι τα τεκµήρια της Επιτροπής για 

απόδειξη της κατ’ ισχυρισµό παράβασης του άρθρου 3(1 )(α) και 3(1)(γ) του Νόµου δεν 

ικανοποιούν τα ελάχιστα πρότυπα απόδειξης, ενώ τονίζει ότι τα εκ πρώτης όψεως 

συµπεράσµατα της Επιτροπής είναι αποτέλεσµα µη δέουσας έρευνας, ανεπαρκούς 

ή/και πληµµελούς και/ή ασαφούς αιτιολόγησης και πλάνης αναφορικά µε τα πραγµατικά 

γεγονότα που συγκροτούν την υπόθεση. 

Σηµειώνεται ότι στις θέσεις ηµεροµηνίας 6/9/2017 επισυνάφθηκαν και ένορκες 

δηλώσεις των κ.κ. Κ.Κ.και Μ.Ι., όπως επίσης και η έκθεση των εµπειρογνωµόνων των 

τριών εταιρειών, τις οποίες η Επιτροπή µελέτησε εις βάθος. 

Η Επιτροπή, σηµειώνει ότι στις συµπληρωµατικές γραπτές θέσεις του νοµικού 

εκπροσώπου των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ηµεροµηνίας 26/9/2017, µεταξύ άλλων, καταγράφηκε ότι διαπιστώθηκε πως και οι 

άλλες εταιρείες συµφωνούν µε την επιχειρηµατολογία και/ή τις θέσεις τους αναφορικά 

µε το ότι οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) και 

3(1)(γ) του Νόµου, όπως αυτές διατυπώνονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, πάσχουν λόγω 

έλλειψης δέουσας έρευνας, ανεπαρκούς και/η πληµµελούς αιτιολόγησης, πλάνης περί 
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τα πράγµατα και πλάνης περί τον νόµο, και ότι «τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται 

η ΕΠΑ προκειµένου να πιθανολογήσει εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 3(1)(α) 

και 3(1 )(γ) του Νόµου είναι αδύναµα και/ή µη πειστικά και/ή µη συνεκτικά και/ή 

ανεπαρκή και/ή ασυνεπή και/ή ανακριβή και/ή µη συγκεκριµένα και/ή άσχετα µε τους 

υπό κρίση διαγωνισµούς (ήτοι Τ∆Ε 6/2012, 15/2012 και 54/2012). Με άλλα λόγια, τα εν 

λόγω αποδεικτικά στοιχεία δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια / πρότυπα απόδειξης 

για τέτοιας φύσεως παραβάσεις […]». 

Ο νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών, σχολίασε ειδικά και τις θέσεις της TOP MIX, και 

ειδικότερα τονίζει ότι «η πληροφόρηση των δικηγόρων της εταιρείας TOP MIX Concrete 

Ltd αναφορικά µε την κατ' ισχυρισµό συµφωνία για γενική αύξηση των τιµών του έτοιµου 

σκυροδέµατος κατά 5 n 5.50 €/m3 προέρχεται αποκλειστικά από την Έκθεση 

Αιτιάσεων» και ότι «ο ισχυρισµός στον οποίο προβαίνουν αναφορικά µε τη µη 

ενηµέρωση των παρευρισκόµενων στη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 23.3.2011 από 

τον Γενικό ∆ιευθυντή της εν λόγω εταιρείας, κ. Γ.Ν., σε σχέση µε την κατ’ ισχυρισµό της 

ΕΠΑ απόφαση που λήφθηκε στα πλαίσια του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού για γενική αύξηση στην τιµή του έτοιµου σκυροδέµατος κατά 5 ή 

5,50 €/m3, γίνεται µε την υπόθεση ότι αληθεύει ο ισχυρισµός της ΕΠΑ ότι αποφασίστηκε 

στα πλαίσια του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού η αύξηση 

στην τιµή του έτοιµου σκυροδέµατος κατά 5 ή 5,50 €/m3.». 

4.7. Θέσεις της εταιρείας I & S KRITONIS 

Επισηµαίνεται ότι η I & S KRITONIS, η οποία ανήκει κατά το ήµισυ στην εταιρεία ALFA 

CONCRETE και κατά το υπόλοιπο ήµισυ στον κύριο Ι.Κ. και κύριο Σ.Κ., δεν υπέβαλε 

παραστάσεις σε σχέση µε την Έκθεση Αιτιάσεων που διατυπώθηκε εναντίον της. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε δια χειρός στην 

εταιρεία MPH Law Secretarial Limited, γραµµατέα της I&S KRITONIS στις 2/10/2015, 

καθότι οι ∆ιευθυντές της εταιρείας I&S KRITONIS Α.Α. και Χ.Α., κατά τη δια χειρός 

παράδοση της Έκθεσης Αιτιάσεων που απευθυνόταν στην εταιρεία I&S KRITONIS, 

αρνήθηκαν να την παραλάβουν, αφού και στις τρεις περιπτώσεις που τόσο λειτουργός 

της Υπηρεσίας (στις 30/9/2015) όσο και ιδιωτική εταιρεία ταχυµεταφορών (στις 

2/10/2015 σε 2 περιπτώσεις) επιχείρησαν να παραδώσουν αυτή στον χώρο εργασίας 

τους (ήτοι στα γραφεία της εταιρείας ALFA BETON), οι ∆ιευθυντές δεν 

παρουσιάστηκαν.  

Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι όλες οι µεταγενέστερες της Έκθεσης Αιτιάσεων 

επιστολές ενηµέρωσης, ήτοι η επιστολή αναφορικά µε τη συνέχιση της διαδικασίας 

εξέτασης της υπόθεσης ηµεροµηνίας 14/6/2017, και οι επιστολές αναφορικά µε τον 

καθορισµό προθεσµιών υποβολής θέσεων και την ηµεροµηνία διεξαγωγής της 
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ακροαµατικής διαδικασίας, αποστέλλονταν τόσο στους µετόχους και διευθυντές της 

εταιρείας, όσο και στον παραλήπτη και διαχειριστή της εταιρείας, όπου επιβεβαιωνόταν 

η λήψη αυτών. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE, που είναι κατά το ήµισυ 

µέτοχος της I&S KRITONIS, στις γραπτές και προφορικές της θέσεις, δεν έκανε καµία 

αναφορά στην εταιρεία I&S KRITONIS. 

4.8. Θέσεις της εταιρείας ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ 

Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, δεν υπέβαλε επίσης παραστάσεις σε σχέση µε την Έκθεση 

Αιτιάσεων που διατυπώθηκε εναντίον της. 

 Η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε δια χειρός στην εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ στις 

30/9/2015. Η εταιρεία στις 6/11/2015 ενηµέρωσε την Επιτροπή αναφορικά µε το 

διορισµό δικηγόρου για σκοπούς εκπροσώπησης της στην ενώπιον της Επιτροπής 

διαδικασία. Στις 20/11/2015, η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι το εν λόγω δικηγορικό 

γραφείο δεν θα ενεργούσε πλέον εκ µέρους της εταιρείας.  

Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι η λήψη όλων των µεταγενέστερων της Έκθεσης 

Αιτιάσεων επιστολών ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης και της επιστολής λήψης της 

επιστολής ηµεροµηνίας 14/6/2017, µε την οποία η εταιρεία ενηµερώθηκε για τη 

συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης, και όλων των επιστολών αναφορικά 

µε τον καθορισµό προθεσµιών υποβολής θέσεων και την ηµεροµηνία διεξαγωγής της 

ακροαµατικής διαδικασίας, επιβεβαιώθηκε. 

5. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Α. Θέσεις περί παραβίασης του άρθρου 30 του Συντάγµατος, των άρθρων 6 και 

13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Άρθρου 47 

του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσαν 

γραπτά αλλά και ανέπτυξαν προφορικά οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε το 

άρθρο 30 του Συντάγµατος, τα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το Άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω: 

Η εταιρεία Alfa Beton στις θέσεις της ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν θεωρείται 

ανεξάρτητο και αµερόληπτο όργανο καθότι λειτουργεί ταυτοχρόνως ως διερευνητής 

(investigator), δικαστής (judge) και κατήγορος (prosecutor) µε αποτέλεσµα την 

παραβίαση του δικαιώµατος δίκαιης δίκης το οποίο κατοχυρώνεται από το Άρθρο 30 

του Συντάγµατος, το Άρθρο 6 και 13 ΕΣ∆Α και το Άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Οι εταιρείες BETOMAN, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ υπέβαλαν ότι η 

Επιτροπή δεν θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητο και αµερόληπτο όργανο µε αποτέλεσµα 

την παραβίαση του δικαιώµατος δίκαιης δίκης το οποίο κατοχυρώνεται από το Άρθρο 

30 του Συντάγµατος και το Άρθρο 6 της ΕΣ∆Α.  

Επίσης, οι ALFA BETON, BETOMAN, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

υποστήριξαν ότι το πρόστιµο στη σφαίρα του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού θεωρείται 

ποινική κύρωση / κύρωση ποινικής φύσεως και η διαδικασία για επιβολή προστίµου 

συνιστά «ποινική» ή/και «οιονεί ποινική διαδικασία» για σκοπούς της ΕΣ∆Α ενώ 

σηµείωσαν ότι το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου ενδεχόµενα να καταλήξει η 

παρούσα υπόθεση έχει µόνο αναθεωρητική και ακυρωτική διαδικασία στο πλαίσιο 

ελέγχου της νοµιµότητας της απόφασης και ότι η εξουσία εξέτασης/διερεύνησης και 

ελέγχου των ευρηµάτων και συµπερασµάτων του πρωτοβάθµιου διοικητικού οργάνου 

είναι πολύ περιορισµένη εφόσον εφαρµόζει την αρχή ότι εάν µια απόφαση είναι εύλογα 

επιτρεπτή δεν χωρεί οποιαδήποτε επέµβαση από αυτό, µε αποτέλεσµα ο πραγµατικός 

έλεγχος επί της ουσίας των πραγµάτων να είναι ουσιαστικά ανύπαρκτός και/ή 

µηδαµινός. 

Οι εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS και ALFA CONCRETE, χωρίς να 

αναπτύξουν τις θέσεις τους προφορικά και εγγράφως υιοθέτησαν τα όσα αναφέρθηκαν 

από τους νοµικούς εκπροσώπους των ALFA BETON, BETOMAN, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

Η Επιτροπή, αναφορικά µε τις θέσεις των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, κρίνει σκόπιµο 

εν πρώτοις να αναφερθεί στον τρόπο λειτουργίας της, όπως αυτός καθορίζεται από το 

Νόµο γιατί έτσι θα καταδειχθεί η σύµφωνη µε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης 

λειτουργία της, η οποία και ταυτίζεται µε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το αρµόδιο όργανο για την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή, ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα, που 

διενεργείται από την Υπηρεσία, όταν διαπιστώσει πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως 

παράβαση αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης της, καταρτίζοντας γραπτή 

Έκθεση περί των Αιτιάσεων την οποία κοινοποιεί προς τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

δίδοντάς τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους παρατηρήσεις, χρόνος ο οποίος 

σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις παρατείνεται και συνήθως παρατείνεται πέραν της 

µίας φοράς. 

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία για εξέταση παραβάσεων 

καλούνται να παρίστανται σύµφωνα µε το άρθρο 17(4) του Νόµου οι εµπλεκόµενες 
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επιχειρήσεις, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της 

Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας. 

Περαιτέρω, ας σηµειωθεί ότι η Επιτροπή κοινοποιεί στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, τα 

έγγραφα του φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, 

εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν εµπιστευτικής φύσεως 

πληροφορίες ή και επαγγελµατικά απόρρητα και δίδει κάθε δικαίωµα επιθεώρησης του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ώστε αυτές να είναι έγκυρα ενήµερες για όλα τα 

έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία.  

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία τα µέρη έχουν κάθε δικαίωµα 

να αναπτύξουν και προφορικά τις θέσεις τους και στις πλείστες περιπτώσεις η 

Επιτροπή δίδει το δικαίωµα υποβολής δευτερολογίας. 

Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο 

Προοίµιο του: «Για σκοπούς ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη 

∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 

«Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [...]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της 

Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε 

ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω αρµοδιότητες 

στην Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό 

Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,13 ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για 

την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται 

όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την 

παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα 

λαµβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να 

περιλαµβάνουν δικαστήρια.  

2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και 

δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και 

καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε δικαστικές».  

Σηµειώνεται παράλληλα πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική 

Επιτροπή έχει αρµοδιότητα και για την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ 

(πρώην άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 

Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον 

αναθεωρητικό έλεγχο του ∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 
                                                             
13 Κανονισµός (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1/2003 της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των 
κανόνων του ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, Επίσηµη Εφηµερίδα L 
001 της 4.1.2003. 
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αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου, να προβαίνει σε έλεγχο 

των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

83(Ι)/2014 και να λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι 

επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως 

αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο, Ν. 

158(Ι)/1999.  

Στη βάση των άρθρων 17(1) και 35(6) του Νόµου, η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει 

διαδικασία εξέτασης µιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική 

έρευνα της Υπηρεσίας διαπιστώσει πιθανολογούµενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση 

των άρθρων 3 και / ή 6 του Νόµου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.  

Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να 

διερευνήσει και να αποφασίσει επί παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες των εξουσιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον 

«Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τη 

διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της 

Συνθήκης ΕΚ». 

Ειδικότερα, ο Κύπριος Νοµοθέτης µε το άρθρο 23 του Νόµου καθόρισε λεπτοµερειακά 

τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή είναι 

επιφορτισµένη, κυρίως, µε τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τις παραβάσεις που ο 

Νόµος καθορίζει, καθώς επίσης και µε την επιβολή διοικητικών προστίµων και 

κυρώσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.   

Παράλληλα, µε το άρθρο 20 του Νόµου, ο Νοµοθέτης καθόρισε τις αρµοδιότητες της 

Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για: (α) την εκτέλεση έργων γραµµατείας της 

Επιτροπής, (β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22, (γ) τη 

συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον 

παρόντα Νόµο αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής, (δ) την 

εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή, (ε) τη 

διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόµο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δηµοσιεύσεων 

και, (στ) την παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση 

των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η διερεύνηση 

της έγινε από την Υπηρεσία, η οποία έχει την ευθύνη να διεξάγει τη δέουσα 

προκαταρκτική έρευνα. Η Υπηρεσία διενήργησε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της 

κατόπιν των οδηγιών της Επιτροπής σε σχετική συνεδρία της και µε την ολοκλήρωση 

αυτής καταχώρισε σχετικό σηµείωµα στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.  
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Εν συνεχεία, η Επιτροπή, αφού µελέτησε το σηµείωµα της Υπηρεσίας κατέληξε σε εκ 

πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις και προχώρησε στον καταρτισµό 

Εκθέσεων Αιτιάσεων κοινοποιώντας τις στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Τονίζεται ότι η 

Έκθεση Αιτιάσεων αποτελεί στην ουσία µια γραπτή έκθεση, την οποία καταρτίζει η 

Επιτροπή προς ενηµέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά µε 

τις αιτιάσεις που εκ πρώτης όψεως διατυπώνονται εις βάρος τους για 

πιθανολογούµενες παραβάσεις των διατάξεων του Νόµου. Υπογραµµίζεται ότι στην 

έκθεση αυτή, που είναι το έναυσµα της όλης διαδικασίας, οι αναφορές σε «παράβαση», 

συνοδεύονται από τη λέξη «πιθανολογούµενη» ή «εκ πρώτης όψεως», ενώ από το 

κείµενο µπορεί ευκόλως να διαφανεί ότι αυτή αφορά εκ πρώτης όψεως 

πιθανολογούµενες παραβάσεις στις οποίες καλούνται οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις να 

απαντήσουν. Η Επιτροπή καταλήγει στην τελική της απόφαση µόνο αφού προηγηθεί η 

διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 17 του Νόµου, και ήδη καταγράφηκε πιο 

πάνω, µε ενδιάµεσα στάδια την πραγµατοποίηση επιθεώρησης του διοικητικού 

φακέλου και τις ενδιάµεσες συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες οι εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις υποβάλλουν τις γραπτές παρατηρήσεις επί της έκθεσης αιτιάσεων καθώς 

και προφορική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον της όπου τα µέρη έχουν το δικαίωµα 

να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να αναλύσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους.  

Όλα τα προαναφερόµενα βήµατα της προβλεπόµενης διαδικασίας, έχουν ακολουθηθεί 

κατά γράµµα από την Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση. Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό 

ότι στην υπό εξέταση υπόθεση τηρήθηκαν οι αρχές της αµεροληψίας και της φυσικής 

δικαιοσύνης από την Επιτροπή στη βάση των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

Άλλωστε, οι αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται σε έλεγχο από το ∆ικαστήριο στο 

πλαίσιο άσκησης προσφυγής δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, ο έλεγχος του 

οποίου παρέχει τα εχέγγυα του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του Άρθρου 

30.2 του Συντάγµατος. 

Η Επιτροπή, εξέτασε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και αφού 

υπογραµµίζει ότι σε µεγάλο αριθµό αποφάσεων αυτού, έχει αποφασιστεί το θέµα 

τελεσιδίκως, σηµειώνει την απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας στην υπόθεση Sigma 

Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆, 134, στην οποία 

γίνεται αναφορά ότι µια διοικητική αρχή δεν είναι ∆ικαστήριο stricto sensu και δεν 

υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και του άρθρου 6.1 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο 

Νόµος και οι Κανονισµοί του διοικητικού οργάνου παρέχουν, όπως και εδώ το εχέγγυο 

της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας.14  

                                                             
14 Βλ. Απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis Holding 

Public Company Limited και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ηµεροµηνίας 22/7/2010.   



  

57 

 

Παράλληλα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρόµοιο µε το υπό εξέταση θέµα τέθηκε σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1980, στην Υπόθεση 209-215/78 Heintz van 

Landewyck Sarl κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, 3125. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι το 

άρθρο 6(1) της Συνθήκης δεν ήταν σχετικό, καθότι η Επιτροπή δεν ήταν ∆ικαστήριο, 

σύµφωνα µε την έννοια του εν λόγω άρθρου. Έκτοτε το ∆ικαστήριο επανέλαβε την ίδια 

θέση σε σωρεία αποφάσεών του (Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις 100-103/80 Musique 

Diffusion Francaise SA and others v. Commission, Συλλογή 1983, 1825, Υπόθεση T-

11/89 Shell v. Commission, Συλλογή 1992, II-757.) Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε σχετικά 

νεώτερες αποφάσεις, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι: «η αποτελεσµατικότητα του 

κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού θα επηρεαζόταν σοβαρά αν γινόταν δεκτή η 

άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού υπάγεται στο ποινικό» (βλ. αποφάσεις C-388/00, 

Volskwage, Συλλογή 2003, Ι-9189, σκέψη 97 και Τ-276/04, Compagnie Maritime Belge, 

Συλλογή 2008, ΙΙ-1277, σκέψη 66). 

Ακόµα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 1998, σελ. ΙΙ-1875, η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι η σώρευση 

των λειτουργιών της ανακρίσεως και της αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσβάλλει το θεµελιώδες δικαίωµα του κρίνεσθαι από αµερόληπτο και ανεξάρτητο 

δικαστήριο, µε επίκληση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Μεταξύ άλλων, η 

προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παρόλο που η µεροληψία της Επιτροπής θα µπορούσε 

να επανορθωθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαιοδοτικού 

οργάνου το οποίο διαθέτει εξουσία πλήρους δικαιοδοσίας, εντούτοις ο έλεγχος που 

ασκεί το Πρωτοδικείο «ουδόλως είναι έλεγχος πλήρους δικαιοδοσίας καθιστών δυνατή 

την έρευνα όλων των πραγµατικών και νοµικών εκτιµήσεων». Το Γενικό ∆ικαστήριο 

(πρώην Πρωτοδικείο) απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης τονίζοντας ότι η 

Επιτροπή δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» κατά την έννοια του άρθρου 6 

της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, ενώ ο έλεγχος νοµιµότητας που ασκεί το Πρωτοδικείο επί 

των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση 

των κανόνων του ανταγωνισµού και επιβάλλονται πρόστιµα «πρέπει να θεωρηθεί ως 

αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της προσβαλλόµενης πράξης.» 

Επισηµαίνεται ότι η εξέταση του νοµοθετικού πλαισίου και της εφαρµογής του από 

έκαστη αρχή και χώρα για σκοπούς εξαγωγής συµπερασµάτων αναφορικά µε ύπαρξη 

κυρώσεων ποινικής φύσεως ή µη ύπαρξη αποτελεσµατικού δικαστικού ελέγχου πρέπει 

να εξετάζεται στη βάση των συγκεκριµένων νοµοθεσιών και διατάξεων που 

εφαρµόζεται σε αυτή και όχι in abstracto. Στην περίπτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

το Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει ήδη εκδώσει δύο σχετικές αποφάσεις15 ενώ το ∆ιοικητικό 

                                                             
15 Υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆, 134 και Απόφαση 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis Holding Public 
Company Limited και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ηµεροµηνίας 22/7/2010. 
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∆ικαστήριο µε την απόφασή του ηµεροµηνίας 12/9/2016 στις Συνεκδικαζόµενες 

Υποθέσεις Αρ. 5669/2013 (ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 

(PFIZER HELLAS-CYPRUS BRANCH) και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) και Αρ. 5670/2013 (PHADISCO LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) στην οποία καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«Τέλος, ισχυρίζονται οι αιτήτριες ότι η προσβαλλόµενη απόφαση παραβιάζει 

συγκεκριµένα θεµελιώδη δικαιώµατά τους και δη το δικαίωµά τους σε δίκαιη δίκη, που 

κατοχυρώνεται στο Άρθρο 30.2[9] του Συντάγµατος, το περιεχόµενο του οποίου αποτελεί 

την κατ' ουσίαν αντιγραφή του άρθρο 6(1) της Ε.Σ.∆.Α.. Ούτε αυτός ο ισχυρισµός µε 

βρίσκει σύµφωνο. 

Εν πρώτοις, επισηµαίνεται ότι ο Νόµος, όπως αναφέρει και στο προοίµιο του, σκοπό 

έχει και την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, αναφορικά µε 

την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού που προβλέπονται στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ). Στο άρθρο 23 του εν λόγω Κανονισµού προβλέπεται ότι τα 

κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την 

εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της προαναφερθείσας Συνθήκης, κατά τρόπο που να 

τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού, και ότι, στην περίπτωση που η επιβολή 

κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα 

κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις αρχές αυτές, 

είτε είναι διοικητικές είτε είναι δικαστικές. Στην ηµεδαπή έννοµη τάξη, και κατ' εφαρµογή 

των πιο πάνω, ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη αρχή η Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισµού, δυνάµει του άρθρου 8 του Νόµου 13(Ι)/2008, της οποίας οι 

αρµοδιότητες, ως προβλέπονται ρητά στο Νόµο αυτό, παραπέµπουν σαφώς σε 

λειτουργίες και αρµοδιότητες διοικητικού οργάνου και/ή διοικητικής αρχής. Όπως δε έχει 

κατ' επανάληψη νοµολογηθεί, µια διοικητική αρχή δεν είναι δικαστήριο και δεν τηρούνται 

οι ίδιες κατ' ανάγκη διαδικασίες, αλλά είναι και λειτουργεί ως διοικητικό όργανο 

(αναφέρω χαρακτηριστικά την απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου στην Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 

Α.Α.∆. 134, καθώς και την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην ΑΝΤΕΝΝΑ 

ΛΙΜΙΤΕ∆ ν. ΑΡΧΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Υποθ. Αρ. 573/2007, ηµερ. 

23.3.2010). 

Στις προαναφερθείσες αποφάσεις (Sigma Radio T.V. Ltd και ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕ∆) 

κρίθηκε επίσης ότι η λειτουργία µιας διοικητικής αρχής και η υπ' αυτής ακολουθητέα 

διαδικασία πληροί τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, εφόσον παρέχεται η 

δυνατότητα πρόσβασης σε αµερόληπτο δικαστήριο για προσβολή της διοικητικής 

απόφασης. Τονίστηκε συναφώς ότι ο αναθεωρητικός έλεγχος που ασκείται δυνάµει του 
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Άρθρου 146 είναι όντως επαρκής, δεδοµένου ότι είναι διοικητική πράξη που τίθεται υπό 

αναθεώρηση, και ότι διαφορετική προσέγγιση θα παραγνώριζε τη φύση του δικαστικού 

ελέγχου ως ακυρωτικού και θα ισοδυναµούσε µε κατάργηση της έννοιας της φύσης της 

διοικητικής διαδικασίας. Επισηµαίνω στο σηµείο αυτό και την απόφαση του Ε.∆.Α.∆. 

στην Sigma Radio Television Ltd v. Cyprus, Applications nos. 32181/04 and 35122/05, 

όπου το ∆ικαστήριο, κατά την εξέταση της προαναφερθείσας απόφασης του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου στην Sigma Radio T.V. Ltd, διαπίστωσε ότι "the Supreme Court fully 

satisfied the requirements of independence and impartiality and provided the other 

guarantees of Article 6 of the Convention". 

∆εν µου διαφεύγει ότι οι πιο πάνω αποφάσεις αφορούσαν την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, 

η οποία έχει κατ' επανάληψη λεχθεί ότι αποτελεί διοικητική αρχή, ωστόσο δεν µπορώ να 

αντιληφθώ γιατί, εντός του ιδίου πλαισίου και υπό το φως των πιο πάνω αποφάσεων, να 

µην αποτελεί και/ή να µην µπορεί να χαρακτηριστεί ως διοικητική αρχή και η Επιτροπή 

Προστασίας του Ανταγωνισµού, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της οποίας 

και ειδικότερα η µεθοδολογία διερεύνησης παραβάσεων και λήψης αποφάσεων, όπως 

προκύπτει από το Νόµο, είναι δοµηµένος κατ' αντιστοιχία µε τον τρόπο λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέµατα ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Σ.Λ.Ε.Ε.). Όπως δε ορθά επισηµαίνει η ευπαίδευτη συνήγορος για την καθ' ης η 

αίτηση, αναλογικότητα υπάρχει και µεταξύ του ελέγχου που ασκείται από τα ∆ικαστήρια 

της Ε.Ε. επί αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέµατα ανταγωνισµού και του 

αντίστοιχου ελέγχου του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (και νυν του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου) 

σε αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού, δεδοµένης και 

της διάταξης του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε την οποία ο έλεγχος των ∆ικαστηρίων 

της Ε.Ε. συνίσταται σε έλεγχο νοµιµότητας στη βάση αναρµοδιότητας, παράβασης 

ουσιώδους τύπου, παράβασης των Συνθηκών ή οποιουδήποτε κανόνα σχετικού µε την 

εφαρµογή τους και κατάχρησης εξουσίας. Έχει δε καταστεί σαφές και σε επίπεδο 

Ενωσιακού δικαίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

«δικαστήριο» εν τη εννοία του άρθρου 6 της Ε.Σ.∆.Α., ενώ ο έλεγχος που ασκείται από 

το Γενικό ∆ικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, µε τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των κανόνων του ανταγωνισµού και 

επιβάλλονται πρόστιµα αποτελεί αποτελεσµατικό δικαστικό έλεγχο της προσβαλλόµενης 

πράξης (βλ. Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA v. Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. ιι-1875, 

η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε µε την απόφαση C-282/98 του ∆.Ε.Ε., Συλλογή 

2000, σ. Ι-9817). 

Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι σαφώς και η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια 

του Νόµου και των υπ' αυτού καθοριζοµένων αρµοδιοτήτων της, υπέχει το χαρακτήρα 
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διοικητικού οργάνου και ως τέτοιο λειτουργεί, µε σαφώς δοµηµένες λειτουργίες και κατ' 

ανάλογη εφαρµογή του αντίστοιχου πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

όσον αφορά θέµατα ανταγωνισµού, σε επίπεδο Ενωσιακού δικαίου. Η δε δυνατότητα 

προσφυγής ενώπιον αµερόληπτου και ανεξάρτητου ∆ικαστηρίου δυνάµει του Άρθρου 

146 του Συντάγµατος, όπως έχει λεχθεί και πιο πάνω, διασφαλίζει επαρκώς τα εχέγγυα 

αµεροληψίας και ανεξαρτησίας και, συνακόλουθα, ουδεµία παραβίαση των διατάξεων 

του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και 6 της Ε.Σ.∆.Α. υφίσταται. 

Στη βάση των πιο πάνω, δεν µπορώ να συµφωνήσω ούτε µε τον ισχυρισµό ότι οι υπό 

της Επιτροπής επιβαλλόµενες κυρώσεις συνιστούν ποινικές κυρώσεις. Ο ίδιος ο Νόµος 

(βλ. άρθρο 42) χαρακτηρίζει ως «διοικητικά πρόστιµα» τις υπό της Επιτροπής 

επιβαλλόµενες χρηµατικές ποινές για παραβάσεις των διατάξεων αυτού. Επιπρόσθετα, 

το Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει κατ' επανάληψη αποφανθεί ότι οι υπό των διαφόρων 

διοικητικών οργάνων επιβαλλόµενες κυρώσεις δεν αποτελούν ποινές ποινικού δικαίου, 

αλλά διοικητικές ποινές που προκύπτουν από διοικητική διαδικασία (βλ. Μυροφόρα 

(Μιράντα) Παπαγεωργίου ν. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Υποθ. Αρ. 585/2007, 

ηµερ. 9.6.2009, Α.Τ.Η.Κ. ν. Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων, Υποθ. Αρ. 1339/2006, ηµερ. 19.3.2007, Sigma Radio T.V. Ltd ν. Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 1096/01, ηµερ. 7.1.2003 και Sigma Radio T.V.  

Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 393/2003, ηµερ. 14.2.2006). Όπως 

αποφασίστηκε σε παρόµοιο ζήτηµα από το Ανώτατο ∆ικαστήριο στην Αίτηση Αρ. 78/91, 

Παµπίνος Χαραλάµπους κ.α, για άδεια υποβολής αίτησης για την έκδοση εντάλµατος 

Prohibition και αφορούσε τη δικαστική διαδικασία που διεξαγόταν ενώπιον της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού σχετικά µε την απεργία των πρατηριούχων 

πετρελαιοειδών µε αριθµό 1313/Α, «η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού δεν 

ήταν δικαστήριο, ούτε δικαστική επιτροπή, ούτε ασκούσε δικαστική εξουσία, οι δε ποινές 

που είχε εξουσία να επιβάλει ήσαν διοικητικής, και όχι ποινικής, φύσεως». Μάλιστα, στα 

Πορίσµατα Νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας" 1929-1959, στη σελ. 168, 

Κεφ. ∆, παράγραφος 3(viii), µε τίτλο "∆ιοικητικά Μέτρα και διοικητικαί ποιναί", στην 

οποία γίνεται παραποµπή από την πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, 

αναφέρονται τα εξής, άµεσα σχετικά: 

«Σηµειωτέον, ότι η νοµολογία ονοµάζει διοικητικά µέτρα και τας καλουµένας 

διοικητικάς ποινάς (πλην των πειθαρχικών), ήτοι πρόστιµα κλπ. επιβαλλόµενα εις 

βάρος των διοικουµένων των µη διατελούντων εν πειθαρχική σχέσει προς το Κράτος 

ή άλλον οργανισµόν δηµοσίου δικαίου, ουχί προς κολασµόν των, αλλά προς 

εξαναγκασµόν των, όπως συµµορφώνται προς ωρισµένας  νοµίµους υποχρεώσεις 

των: 1276 (34), 436, 538 (51), 1825 (54), δια την εξασφάλισιν της κανονικής 

λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και χάριν του γενικού συµφέροντος». 
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 Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι ούτε ο ισχυρισµός περί παραβίασης των 

διατάξεων του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 της Ε.Σ.∆.Α. ευσταθεί 

και, συνακόλουθα, αυτός υπόκειται σε απόρριψη.» 

Η Επιτροπή στη βάση των ανωτέρω καταλήγει ότι δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι 

θέσεις των ALFA BETON, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN καθώς 

και των λοιπών εµπλεκοµένων µερών, που κατά γενικότητα υιοθέτησαν τις θέσεις 

αυτές, και οµόφωνα απορρίπτει αυτές. 

Β. Θέσεις επί τεκµηρίου αθωότητας και επίπεδου και βάρους απόδειξης των 

παραβάσεων 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οποιεσδήποτε αναφορές στο τεκµήριο αθωότητας σε 

συνάρτηση µε τους ισχυρισµούς περί ποινικής φύσεως των διοικητικών προστίµων και 

διαδικασιών της Επιτροπής ή και της ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου διαδικασίας 

έχουν ήδη εξεταστεί και κριθεί από αυτή κατά την εξέταση της προδικαστικής ένστασης 

περί της παραβίασης του άρθρου 30 του Συντάγµατος, των άρθρων 6 και13 της ΕΣ∆Α 

και του άρθρου 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε., οπότε και δεν θα 

προβεί σε επανάληψη αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει τους ισχυρισµούς των εµπλεκοµένων µερών 

αναφορικά µε το τεκµήριο της αθωότητας σε σχέση και µε το επίπεδο και βάρος 

απόδειξης µαζί, λόγω του ότι προωθούνται, κατά αυτό τον τρόπο από τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή έχει ανατρέψει το βάρος απόδειξης 

και ότι δεν ικανοποιείται το επίπεδο απόδειξης, µε αποτέλεσµα την παραβίαση του 

τεκµηρίου αθωότητας.  

i. Θέσεις εµπλεκόµενων επιχειρήσεων αναφορικά µε το κείµενο της Έκθεσης 

Αιτιάσεων επί του ζητήµατος 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και εξέτασε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσαν 

γραπτά αλλά και ανέπτυξαν προφορικά οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε το 

κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω: 

Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

υπέβαλαν µε τις θέσεις τους ότι «Άλλωστε, όπως καταφαίνεται στην παράγραφο 101 

της Έκθεσης Αιτιάσεων η Επιτροπή έχει προαποφασίσει το όλο ζήτηµα κατά τρόπο που 

η όποια υπεράσπιση ή γεγονότα ήθελαν προβληθεί από πλευράς της Καθ’ ης η Αίτηση 

να είναι εκ του περισσού και επί µαταίω.» 

Επιπρόσθετα, η ALFA BETON αναφορικά µε τις παραγράφους 64-67 της Έκθεσης 

Αιτιάσεων σχετικά µε τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος, υποβάλλει ότι το 

περιεχόµενο αυτών καταδεικνύει ότι η Επιτροπή στην ουσία προαποφάσισε, ότι έχει 

ήδη καταλήξει, ότι όλες οι επιχειρήσεις εναντίον των οποίων εκδόθηκε Έκθεση 
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Αιτιάσεων εµπλέκονται σε παράνοµες συµπράξεις, µετατρέποντας την «εκ πρώτης 

όψεως απόφαση» σε τελική απόφαση, πριν δοθεί η ευκαιρία σε αυτή να ακουστεί. 

Επίσης, υποβάλλει ότι προκύπτει από τις εν λόγω παραγράφους ότι η Επιτροπή έχει 

ήδη αποφασίσει κατά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς, πως οι εµπλεκόµενες στην 

παρούσα υπόθεση επιχειρήσεις έχουν διαπράξει πρόδηλους περιορισµούς του 

ανταγωνισµού και ότι µε αυτό τον τρόπο το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται. 

Επιπρόσθετα, στις θέσεις της αναφέρει ότι δεδοµένου ότι η Επιτροπή έχει στην ουσία 

προβεί σε ευρήµατα αναφορικά µε τη µαρτυρία και έχει εκ πρώτης όψεως αποφασίσει 

ότι οι εµπλεκόµενες στην υπόθεση επιχειρήσεις έχουν παραβιάσει το Νόµο, η 

διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής παραβιάζει το τεκµήριο της αθωότητας. Επίσης 

υποβάλλει τη θέση ότι η Επιτροπή κατέληξε σε εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα τα 

οποία στην ουσία δεν µπορούν να ανατραπούν και ότι µε την εκ πρώτης όψεως 

απόφαση περί παραβίασης έχει στην ουσία αντιστρέψει το βάρος απόδειξης µε 

αποτέλεσµα αντί το βάρος να πίπτει στους ώµους της Επιτροπής να αποδείξει την 

παράβαση πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας, στην πραγµατικότητα εναπόκειται στις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι δεν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε 

παράνοµη δραστηριότητα. 

Η ALFA BETON επίσης υποβάλλει ισχυρισµό περί σύγχυσης σε ό,τι αφορά «ποιες είναι 

οι κατηγορίες εναντίον» της.  

Ακόµα, οι ALFA BETON, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, και TOP 

MIX, υπέβαλαν τη θέση ότι δεν οριοθετείται η σχετική αγορά στην Έκθεση Αιτιάσεων.  

Τέλος, η εταιρεία ATHINODOROU POULLAS κατά την προφορική διαδικασία 

υιοθέτησε τις θέσεις που εκφράστηκαν από τους νοµικούς εκπροσώπους των ALFA 

BETON, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, (ειδικότερα το θέµα 

δίκαιης δίκης και βάρος απόδειξης), χωρίς από µέρους της ανάπτυξη αυτών.  

Η Επιτροπή εν πρώτοις επισηµαίνει ότι κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 17(1) και (2) του 

Νόµου σύµφωνα µε τα οποία «(1) Η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία 

εξέτασης µιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που 

διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσεις πιθανολογούµενη παράβαση 

των άρθρων 3 και / ή 6 και / ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και / ή 102 ΣΛΕΕ. (2) Η Επιτροπή 

καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενηµέρωση των επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που 

διατυπώνονται σε βάρος τους. […]». Μετά την κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων, οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα υποβολής θέσεων γραπτών και / ή 

προφορικώς σύµφωνα µε το άρθρο 17(6) και 17(8) του Νόµου καθώς και στη βάση των 

γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου. 



  

63 

 

Η Έκθεση Αιτιάσεων προσοµοιάζει και εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς µε το Statement 

of Objections το οποίο αφορά διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για 

το οποίο το ∆ΕΕ αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Κατά συνέπεια, από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου προκύπτει ότι η κοινοποίηση των 

αιτιάσεων συνιστά διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό έγγραφο που απευθύνεται 

αποκλειστικώς στις επιχειρήσεις κατά των οποίων κινήθηκε η διαδικασία προκειµένου να 

διασφαλίσει την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος τους να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους. Οι πραγµατικές και νοµικές εκτιµήσεις που περιέχει το εν λόγω έγγραφο 

έχουν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα και η Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει τις 

κρίσεις αυτές βάσει των εξηγήσεων που παρέχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και των 

ενδεχοµένων τροποποιήσεων των αµφισβητούµενων συµφωνιών ή πρακτικών.»16 (η 

υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

«35      Συναφώς, ο κανονισµός 17 προβλέπει την αποστολή της ανακοινώσεως των 

αιτιάσεων στους διαδίκους, η οποία πρέπει να αναφέρει, σαφώς, όλα τα ουσιώδη 

στοιχεία επί των οποίων στηρίζεται η Επιτροπή στο στάδιο αυτό της διαδικασίας. 

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί τη δικονοµική εγγύηση περί εφαρµογής της 

θεµελιώδους αρχής του κοινοτικού δικαίου που απαιτεί τον σεβασµό των 

δικαιωµάτων άµυνας σε κάθε διαδικασία  

36      Η αρχή αυτή απαιτεί ιδίως ότι η ανακοίνωση των αιτιάσεων που απευθύνει η 

Επιτροπή σε επιχείρηση, στην οποία προτίθεται να επιβάλει κύρωση λόγω 

παραβάσεως των κανόνων περί ανταγωνισµού, πρέπει να περιλαµβάνει τα 

ουσιώδη στοιχεία σε βάρος της εν λόγω επιχειρήσεως, όπως τα προσαπτόµενα 

πραγµατικά περιστατικά, τον χαρακτηρισµό που τους αποδίδεται και τα 

αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων στηρίζεται η Επιτροπή, ώστε η επιχείρηση 

αυτή να είναι σε θέση να προβάλει λυσιτελώς τα επιχειρήµατά της στο πλαίσιο της 

κινηθείσας κατ’ αυτής διοικητικής διαδικασίας[…]»17 (η υπογράµµιση είναι της 

Επιτροπής) 

Ως εκ τούτου, όπως προκύπτει από τα άρθρα 17(1) και (2) του Νόµου, η Έκθεση 

Αιτιάσεων και τα συνηµµένα σε αυτήν έγγραφα, αφορούν την ενηµέρωση της 

επιχείρησης περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται εις βάρος της για πιθανολογούµενη 

παράβαση του Νόµου, πέραν του δικαιώµατος της υπό διερεύνηση επιχείρησης για 

πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Η επιχείρηση, έχοντας υπόψη της όλα 

                                                             
16 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 1986 στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις 142 και 156/84, 
British-American Tobacco Company Ltd και R. J. Reynolds Industries Inc., κατά Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρ. 14 
17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 3ης Σεπτεµβρίου 2009 Στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-322/07 
P, C-327/07 P και C-338/07 P Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de 
Papeles SL, κατά Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρ. 35 και 36. 
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τα σχετικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η Επιτροπή για να κινήσει διαδικασία εξέτασης 

µίας παράβασης (ως το λεκτικό του άρθρου 17(1) του Νόµου), έχει κάθε δυνατότητα να 

υποβάλει θέσεις και στοιχεία που θεωρεί ότι ανατρέπουν το εκ πρώτης όψεως 

συµπέρασµα για πιθανολογούµενη παράβαση στη βάση των άρθρων 17(6) και (7) του 

Νόµου καθώς και των σχετικών κανόνων του διοικητικού δικαίου και/ή να προωθήσει 

την υπεράσπιση της κατά τον τρόπο που η ίδια επιθυµεί, κάτι που έπραξαν οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις σε αυτή την υπόθεση, υποβάλλοντας θέσεις και στοιχεία 

προς άµυνα και υπεράσπισή τους τα οποία και η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη και 

εξετάζει ενδελεχώς.  

Αναφορικά µε την Έκθεση Αιτιάσεων που αποστάληκε σε έκαστη υπό διερεύνηση 

επιχείρηση καθώς και τα συνηµµένα σε αυτή έγγραφα, υπογραµµίζεται ότι τα όσα 

αποστάληκαν στις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις (Έκθεση Αιτιάσεων και συνηµµένα 

έγγραφα) αποτελούν τις αιτιάσεις καθώς και τα ουσιώδη στοιχεία σε βάρος αυτών, οι 

οποίες διατυπώθηκαν κατά τρόπο ενδελεχή και λεπτοµερειακό, έτσι ώστε έκαστη 

εµπλεκόµενη επιχείρηση να µπορέσει να αντιληφθεί και να κατανοήσει πλήρως τις εκ 

πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις και να έχει τη δυνατότητα να αµυνθεί 

και να υπερασπιστεί αλλά και να υποβάλει στοιχεία και θέσεις που θα ανατρέψουν τα εκ 

πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι έχει προβεί 

σε επαρκή αιτιολόγηση και στοιχειοθέτηση των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της 

όπως αυτά καταγράφονται στη σχετική έκθεση αιτιάσεων που κοινοποιήθηκε σε έκαστη 

εµπλεκόµενη επιχείρηση, όπως άλλωστε µπορεί να διαφανεί τόσο από την έκταση της 

Έκθεσης Αιτιάσεων όσο και από τα συνοδεύοντα σε αυτή έγγραφα. Επιπρόσθετα οι 

υπό διερεύνηση επιχειρήσεις είχαν κάθε ευκαιρία να επιθεωρήσουν το διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένης και της σχετικής εκ πρώτης όψεως 

απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 25/8/2015. Η επιλογή των υπό διερεύνηση 

επιχειρήσεων να αγνοήσουν στοιχεία επί των οποίων βασίστηκε η Επιτροπή δεν 

µπορεί να γίνει αποδεκτή, υπό το φως των όσων καταγράφονται, των όσων 

κοινοποιήθηκαν και των όσων ήταν προσβάσιµα στις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να 

απορρίψει τους ισχυρισµούς της ALFA BETON περί σύγχυσης σε ό,τι αφορά «ποιες 

είναι οι κατηγορίες εναντίον» της, εφόσον στην εν λόγω επιχείρηση κοινοποιήθηκε 

Έκθεση Αιτιάσεων ως οικονοµική συνέχεια της ALFA CONCRETE στη βάση σχετικής 

νοµολογίας και στοιχείων που εξετάστηκαν από την Επιτροπή και κοινοποιήθηκαν στην 

εταιρεία. Η Επιτροπή επίσης, υπό το φως των όσων έχει ήδη αναφέρει, απορρίπτει 

τους ισχυρισµούς των ALFA BETON, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

BETOMAN, TOP MIX CONCRETE, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τις ATHINODOROU & 

POULLAS και ALFA CONCRETE, περί µη οριοθέτησης της σχετικής αγοράς αφού η 

Επιτροπή κατά την κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάεων στην οποία επισυναπτόταν και 
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το σηµείωµα της Υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί έγγραφο επί του οποίου βασίστηκε η 

Επιτορπή για την εκ πρώτης όψεως απόφασή της, καταγραφόταν η σχετική νοµολογία 

αναφορικά µε τον καθορισµό σχετικής αγοράς στις περίτπωσεις του άρθρου 3 του 

Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ ενώ επιπρόσθετα και σε οποιαδήποτε περίτπωση γινόταν 

ανάλυση της σχετικής αγοράς.  

Η Επιτροπή στη συνέχεια εξετάζει επισταµένα τους ισχυρισµούς σε σχέση µε 

συγκεκριµένα σηµεία της Έκθεσης Αιτιάσεων, τα οποία οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

υπέβαλαν ότι θεωρούν πως αποτελούν απόφαση της Επιτροπή και όχι τις εκ πρώτης 

όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις.  

Αναφορικά µε την παράγραφο 101 της Έκθεσης Αιτιάσεων, η οποία σύµφωνα µε τις 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ δεικνύει ότι «έχει προαποφασίσει 

το όλο ζήτηµα κατά τρόπο που η όποια υπεράσπιση ή γεγονότα ήθελαν προβληθεί από 

πλευράς της Καθ’ ης η Αίτηση να είναι εκ του περισσού και επί µαταίω», η Επιτροπή 

θεωρεί ότι η εν λόγω θέση είναι γενική, ασαφής και αόριστη και υποβάλλεται χωρίς να 

δεικνύεται ποια σηµεία της εν λόγω παραγράφου σε σχέση µε το υπόλοιπο κείµενο της 

Έκθεσης Αιτιάσεων θεωρούν ότι αποδεικνύουν αυτή τη θέση τους καθώς και το γιατί 

θεωρούν ότι η εν λόγω συγκεκριµένη παράγραφος θα πρέπει να διαβάζεται χωρίς 

αναφορά στις υπόλοιπες 235 παραγράφους του εν λόγω κειµένου. Η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι η εν λόγω παράγραφος είναι στη µέση ενός κειµένου 235 παραγράφων, 

το οποίο καταρτίστηκε κατ’ εφαρµογήν του Νόµου και στο οποίο καταγράφονται τα 

ουσιώδη στοιχεία της εκ πρώτης όψεως κατάληξης της Επιτροπής για 

πιθανολογούµενη παράβαση του Νόµου στη βάση των στοιχείων που ήταν ενώπιόν 

της. Η θέση ότι µία παράγραφος εξ αυτών των 235 δεικνύει ότι η Επιτροπή έχει 

προαποφασίσει το ζήτηµα, απορρίπτεται κατηγορηµατικά βάσει της φύσης της ίδιας της 

Έκθεσης Αιτιάσεων και του σκοπού που αυτή εξυπηρετεί αλλά και εφόσον η 

υποβληθείσα θέση δεν υποστηρίζεται από οποιεσδήποτε σαφείς ή και ακριβείς θέσεις 

ουσίας.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και σε ό,τι αφορά τη θέση της ALFA 

BETON αναφορικά µε τις παραγράφους 64-67 της Έκθεσης Αιτιάσεων που αφορούν 

τον ορισµό της σχετικής αγοράς σύµφωνα µε την οποία το περιεχόµενο αυτών 

«καταδεικνύει ότι η Επιτροπή στην ουσία προαποφάσισε, ότι έχει ήδη καταλήξει, ότι 

όλες οι επιχειρήσεις εναντίον των οποίων εκδόθηκε Έκθεση Αιτιάσεων εµπλέκονται σε 

παράνοµες συµπράξεις, µετατρέποντας την «εκ πρώτης όψεως απόφαση» σε τελική 

απόφαση, πριν δοθεί η ευκαιρία στους πελάτες µας να ακουστούν». Η Επιτροπή, αν και 

θεωρεί ότι η θέση της ALFA BETON είναι ασαφής εφόσον δεν συγκεκριµενοποιείται και 

δεν είναι καθόλου σαφές από τις υποβληθείσες θέσεις µε ποιο τρόπο οι εν λόγω 

παράγραφοι µετατρέπουν την «εκ πρώτης όψεως απόφαση» σε «τελική» σε σχέση µε 
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το υπόλοιπο κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων καθώς και το γιατί θεωρούν ότι η εν λόγω 

συγκεκριµένη παράγραφος θα πρέπει να διαβάζεται χωρίς αναφορά στις υπόλοιπες 

235 παραγράφους του εν λόγω κειµένου, οφείλει εν πρώτοις να επαναλάβει ότι µε την 

Έκθεση Αιτιάσεων ενηµερώνονται οι επιχειρήσεις περί των αιτιάσεων που 

διατυπώνονται σε βάρος τους και εν δευτέροις να επισηµάνει ότι οι εν λόγω 

παράγραφοι αφορούν το κεφάλαιο καθορισµού της σχετικής αγοράς προϊόντος / 

υπηρεσίας, κεφάλαιο το οποίο προηγείται από καταγραφή των στοιχείων που 

ανευρέθηκαν κατά τις επιτόπιες έρευνες στα γραφεία των επιχειρήσεων στα οποία 

βασίστηκε η Επιτροπή για την εκ πρώτης όψεως απόφασή της και τα οποία συνόδευαν 

την Έκθεση Αιτιάσεων. Επίσης αγνοείται παντελώς το γεγονός ότι µε την Έκθεση 

Αιτιάσεων η Επιτροπή κοινοποιεί στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις τις αιτιάσεις που 

διατυπώνονται σε βάρος τους και οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν 

τις θέσεις τους επί αυτών είτε προφορικώς είτε γραπτώς, εξ ου και στο τέλος του 

κειµένου της Έκθεσης Αιτιάσεων αναφέρετο ρητά πως: «ΚΑΛΕΙΣΤΕ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 17(6) του Νόµου 13(Ι)/2008, να υποβάλετε γραπτώς τις παρατηρήσεις σας επί 

των πιο πάνω εκ πρώτης όψεως διαπιστωθεισών παραβάσεων του Νόµου µέχρι τις 13 

Νοεµβρίου 2015.». Ως εκ τούτου στο στάδιο της κατάρτισης του κειµένου της Έκθεσης 

Αιτιάσεων, η Επιτροπή κοινοποιεί την πιθανολογούµενη παράβαση και στη βάση αυτής 

ακριβώς της εκ πρώτης όψεως κατάληξής της διατυπώνει τις εις βάρος των 

επιχειρήσεων πιθανολογούµενες αιτιάσεις, έτσι ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις το 

δικαίωµα ανάπτυξης των θέσεων και υπεράσπισής τους. 

Ο καθορισµός της σχετικής αγοράς προϊόντος / υπηρεσίας και οι εν λόγω παράγραφοι 

στις οποίες αναφέρεται η ALFA BETON κάνουν αναφορά σε σχετική νοµολογία στη 

βάση της οποίας έχει καθορισθεί η σχετική αγορά. Η εν λόγω νοµολογία είναι 

συγκεκριµένη και αφορά τον καθορισµό σχετικής αγοράς στις περιπτώσεις υποθέσεων 

που αφορούν την εφαρµογή του άρθρου 3 του Νόµου και τη φύση των υπό εξέταση 

παραβάσεων. Η παρούσα διαδικασία αφορά εξέταση υπόθεσης για πιθανολογούµενη 

παράβαση του άρθρου 3 του Νόµου, και συγκεκριµένα εξέταση πιθανολογούµενης 

νόθευσης δηµόσιων διαγωνισµών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη 

σχετική νοµολογία που αφορά την εφαρµογή του άρθρου 3 του Νόµου σε παρόµοιες 

της ενώπιον της Επιτροπής περιπτώσεις και διατύπωσε και κοινοποίησε τις αιτιάσεις 

εναντίον των επιχειρήσεων στη βάση των κατά εκείνο το χρόνο ενώπιόν της στοιχείων 

προς διασφάλιση των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης τους. Η Επιτροπή τέλος 

επισηµαίνει ότι η Έκθεση Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 30/9/2015 βασίζεται στην εκ πρώτης 

όψεως απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 25/8/2015, στην οποία οι εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε µη εµπιστευτική µορφή κατά τη διαδικασία πρόσβασης 

στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και στην οποία καταγράφεται ολόκληρο το 

σκεπτικό της Επιτροπής. Τέλος, σηµειώνεται ότι η Έκθεση Αιτιάσεων η οποία 
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κοινοποιήθηκε στις καταγγελλόµενες επιχειρήσεις συνοδεύεται κατ’ εφαρµογήν του 

άρθρου 17(9) του Νόµου από το σηµείωµα της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 7/8/2015 στο 

οποίο επίσης καταγράφονται τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή κατά 

τη λήψη εκ πρώτης όψεως απόφασης για πιθανολογούµενη παράβαση. Υπό το φως 

αυτών και λαµβανοµένης υπόψη της αποσπασµατικής θεώρησης των παραγράφων 64-

67 της Έκθεσης Αιτιάσεων από την ALFA BETON, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο 

σκοπός της Έκθεσης Αιτιάσεων, ότι στην Έκθεση Αιτιάσεων διατυπώνονται οι αιτιάσεις 

της Επιτροπής εναντίον των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων και χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη ο,τιδήποτε άλλο καταγράφεται σε αυτή, ή συνοδεύει αυτή ή ο,τιδήποτε άλλο στο 

οποίο είχε πρόσβαση η ALFA BETON κατά την επιθεώρηση του διοικητικού φακέλου, 

σε συνάρτηση µε τη φύση της παράβασης που αποτελεί το αντικείµενο εξέτασης της 

υπόθεσης, η Επιτροπή απορρίπτει κάθετα την υποβληθείσα θέση της ALFA BETON. 

Η Επιτροπή, κατέληξε ότι ο ισχυρισµός της ALFA BETON περί προαπόφασης και µη 

ευχέρειας ανατροπής των συµπερασµάτων της Επιτροπής, λαµβανοµένου υπόψη ότι 

στη βάση του άρθρου 17(1) του Νόµου πιθανολογείται παράβαση καθώς επίσης 

λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της Έκθεσης Αιτιάσεων τόσο στη βάση του άρθρου 

17(2) του Νόµου όσο και στη βάση των αρχών του διοικητικού δικαίου αλλά και στη 

βάση της σχετικής νοµολογίας του ∆ΕΕ, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός. Εξάλλου, ο εν 

λόγω ισχυρισµός της ALFA BETON είναι γενικός και αόριστος εφόσον πέραν της 

αποσπασµατικής θεώρησης των παραγράφων 64-67 της Έκθεσης Αιτιάσεων, δεν 

υποβάλλεται κάτι ουσιαστικό επί αυτού, αν και η ίδια η ALFA BETON στις θέσεις της 

παραθέτει την υπόθεση C-511/0618 όπου στην παράγραφο 86 αναφέρει «Η 

ανακοίνωση των αιτιάσεων είναι, µεταξύ άλλων, εκείνη που παρέχει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις που αποτελούν το αντικείµενο έρευνας να λάβουν γνώση των αποδεικτικών 

στοιχείων που κατέχει η Επιτροπή και καθιστά πλήρως αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα 

άµυνας.» 

Υπό το φως των ως άνω η Επιτροπή απορρίπτει τους ισχυρισµούς των ALFA BETON, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ότι είχε προαποφασίσει κατά το 

στάδιο της Έκθεσης Αιτιάσεων οποιοδήποτε θέµα, λαµβανοµένου υπόψη του 

γεγονότος ότι η απόφαση της Επιτροπής για πιθανολογούµενη παράβαση, δηλαδή για 

εκ πρώτης όψεως παράβαση, είχε βασιστεί στα ενώπιόν της στοιχεία και σε σχετική 

νοµοθεσία και νοµολογία. Εξάλλου, µε την Έκθεση Αιτιάσεων η Επιτροπή κατέγραψε τα 

ουσιώδη στοιχεία στη βάση των οποίων κατέληξε στην εν λόγω πιθανολογούµενη 

παράβαση και επισύναψε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ούτως ώστε η κάθε επιχείρηση 

να είναι σε θέση να υποβάλει τις θέσεις της επί αυτών.  

                                                             
18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση C-511/06 Archer Daniels Midland 
Co. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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ii. Επίπεδο και βάρος απόδειξης 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και εξέτασε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσαν 

γραπτά αλλά και ανέπτυξαν προφορικά οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε το 

επίπεδο απόδειξης που οφείλει να ικανοποιήσει η Επιτροπή κατά την εφαρµογή του 

άρθρου 17(1) του Νόµου και 23(1)(γ) και (στ) του Νόµου.   

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ALFA BETON, 

ALFA CONCRETE, Top Mix Concrete και ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλαν ότι 

η Επιτροπή έχει την υποχρέωση  απόδειξης της ισχυριζόµενης παράβασης (burden of 

proof). Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ALFA 

BETON, ALFA CONCRETE και ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλαν τη θέση ότι η 

Επιτροπή δεν έχει αποσείσει το βάρος απόδειξης καθώς και ότι προσπαθεί να 

αντιστρέψει το βάρος απόδειξης. Η TOP MIX υπέβαλε τη θέση ότι µε βάσει τους 

κανόνες της ελεύθερης εκτίµησης των αποδείξεων δεν αποδεικνύεται η συµµετοχή της. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ υπέβαλαν τη θέση 

ότι η Επιτροπή προσπαθεί να ανατρέψει το βάρος απόδειξης, αναφερόµενοι σε ισχνή 

έως και ανύπαρκτη αποδεικτική αξία των τεκµηρίων που η Επιτροπή επικαλείται 

προκειµένου να καταλήξει στα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατά της, σηµειώνοντας τη 

θέση τους ότι καλούνται να προβάλουν συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία και/ή 

τεκµήρια, που να ανακρούουν τους ανυπόστατους και αναπόδεικτους ισχυρισµούς που 

προβάλλονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, προκειµένου να αποδείξουν την αθωότητα τους. 

Επίσης ανέφεραν ότι «όταν υπάρχει και/ή παραµένει εύλογη αµφιβολία στο δικαστή, εν 

προκειµένω στην ΕΠΑ, σε σχέση µε την πειστικότητα των τεκµηρίων που προβάλλονται 

για τη στοιχειοθέτησή των προβαλλόµενων ισχυρισµών, οι κανόνες αναφορικά µε το 

βάρος της απόδειξης δεν ικανοποιούνται». 

Επιπρόσθετα, τόσο οι εµπλεκόµενες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ όσο και οι ALFA BETON, ALFA CONCRETE, ATHINODOROU & POULLAS, 

αµφισβητούν την αποδεικτική αξία των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη από την 

Επιτροπή. Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

υποβάλλουν ότι αυτά είναι αδύναµα και/ή µη πειστικά και/ή µη συνεκτικά και/ή 

ανεπαρκή και/ή ασυνεπή και/ή ανακριβή και/ή µη συγκεκριµένα και/ή άσχετα µε τους 

υπό κρίση διαγωνισµούς (ήτοι Τ∆Ε 6/2012, 15/2012 και 54/2012) και, ως εκ τούτου δεν 

ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια / πρότυπα απόδειξης για τέτοιας φύσεως 

παραβάσεις. H ALFA BETON υποβάλλει ότι η Επιτροπή δεν έχει προσκοµίσει 

ικανοποιητική ή/και αξιόπιστη µαρτυρία προς απόδειξη της ύπαρξης της συµπεριφοράς 

που αποτελεί παράβαση του Νόµου και ότι η αξιολόγηση των όσων στοιχείων έχει 

εξεύρει η Επιτροπή δεν είναι ορθή και βασίζεται σε εικασίες. 



  

69 

 

Η TOP MIX υποβάλλει ότι «τα αποδεικτά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιεί η Επιτροπή για 

να τεκµηριώσει τη συµµετοχή της στην καρτελική σύµπραξη µε σκοπό τον καθορισµό 

της τιµής του έτοιµου σκυροδέµατος είναι ανεπαρκή δεν είναι ικανοποιητικά για απόδειξη 

συµµετοχής της» ενώ αναφέρει «∆εν προκύπτει, µε βάση τα ευρήµατα και τα 

αποδεικτικά στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΠΑ, µε βάσει τους κανόνες ελεύθερης 

εκτίµησης των αποδείξεων που απαιτεί η Νοµολογία του Γενικού ∆ικαστηρίου, ότι η 

TMC συµµετείχε σε οποιαδήποτε εδαφική κατανοµή µέσω διαγωνισµού […]». 

Η ALFA BETON κατά την υποβολή των θέσεών της ισχυρίστηκε ότι, η Επιτροπή έχει 

στην ουσία αντιστρέψει το βάρος απόδειξης µε αποτέλεσµα αντί το βάρος να πίπτει 

στους ώµους της Επιτροπής να αποδείξει την παράβαση πέραν πάσης λογικής 

αµφιβολίας, στην πραγµατικότητα εναπόκειται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις να 

αποδείξουν ότι δεν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα. Επίσης η 

ALFA BETON αναφέρει ότι η Επιτροπή έχει το βάρος να παραθέσει ένα αδιάσειστο 

σώµα µαρτυρίας, το οποίο στο σύνολο του να αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη (ακριβή 

και συνεπή απόδειξη) η οποία να οδηγεί µε βεβαιότητα στην πεποίθηση ότι ένα γεγονός 

έχει επισυµβεί. 

Η ATHINODOROU & POULLAS υποβάλλει τη θέση ότι οι πιθανολογούµενες 

παραβάσεις όπως αυτές καταγράφονται στην Έκθεση Αιτιάσεων στηρίζονται σε 

παρερµηνείες εγγράφων, εικασίες και εκτιµήσεις που δεν στηρίζονται σε γεγονότα, ενώ 

στηρίζεται στην προφορική µαρτυρία ενός και µόνο προσώπου, οι προθέσεις του 

οποίου είναι αµφισβητούµενες και ότι η Επιτροπή δεν έχει αποσείσει το βάρος που έχει 

να αποδείξει τις πιθανολογούµενες παραβάσεις από αυτήν και κατά συνέπεια δεν 

αποδεικνύονται τα πραγµατικά περιστατικά που στοιχειοθετούν τις πιθανολογούµενες 

παραβάσεις. 

Η Επιτροπή εν πρώτοις, σηµείωσε ότι οι καταγγελλόµενες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ALFA BETON αν και παραθέτουν µέρος της νοµολογίας του 

∆ΕΕ η οποία κάνει αναφορά σε «σοβαρές, συγκεκριµένες και συγκλίνουσες ενδείξεις», 

«αναγνωρίζεται το πλεονέκτηµα της αµφιβολίας»,  «σοβαρές, συγκεκριµένες και 

αλληλοσυµπληρούµενες ενδείξεις», «αρκούντως ακριβή και συγκλίνοντα αποδεικτικά 

στοιχεία για να στηρίξει την αταλάντευτη πεποίθηση ότι διαπράχτηκε η προβαλλόµενη 

παράβαση», «απέδειξε κατά τρόπο επαρκώς ακριβή και συγκλίνοντα» εντούτοις κατά 

την προώθηση των θέσεών τους σε ό,τι αφορά το επίπεδο απόδειξης αναφέρονται σε  

«ακλόνητα, συγκεκριµένα και συγκλίνοντα στοιχεία και/ή πειστικά τεκµήρια», 

«αδιάσειστη απόδειξη (ακριβή και συνεπή απόδειξη) η οποία να οδηγεί µε βεβαιότητα 

στην πεποίθηση ότι ένα γεγονός έχει επισυµβεί», «το βάρος [να] πίπτει στους ώµους της 

Επιτροπής να αποδείξει την παράβαση πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας». 
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Η Επιτροπή υπογραµµίζει τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Damaso Ruiz-Jarabo 

Colomer στην Υπόθεση C-338/0019 «In general, as the appellant itself concedes, the 

body of safeguards developed in the field of criminal law, which has as its protagonists 

the penalising State, on the one hand, and the individual charged with the offence on 

the other, is not transferred en bloc to the field of competition law. Those safeguards 

are designed specifically to compensate for that imbalance of power. In the case of free 

competition, those parameters are altered, since it is sought to protect the community of 

individuals which constitutes society and is composed of groups of consumers against 

powerful corporations with significant resources. To accord such offenders the same 

procedural safeguards as those accorded to the most needy individuals, apart from 

being a mockery, would entail, essentially, a lower degree of protection, in this case 

economic protection, for the individual as the main victim of anti-competitive conduct. I 

therefore consider it important that the procedural rules be adapted to the specific field 

of competition. The requirements of the rules on indirect evidence, for example, should 

be relaxed, since such evidence is often the only means of revealing intent to infringe.». 

Επιπροσθέτως η Επιτροπή, σηµειώνει τα όσα καταγράφονται στο σύγγραµµα Kerse & 

Khan20: «The standard of proof is a separate matter, as is expressly acknowledged in 

recital 5 to Regulation 1/2003. As regards the standard of proof, national law applies, 

subject to the general principles of effectiveness and of non-discrimination 

(equivalence) and to the existence of certain presumptions intrinsic to Articles 101 or 

102 themselves. […] it is now settled, at least in England and Wales, that the ordinary 

civil standard of balance of probabilities applies, subject to the requirement that the 

evidence be “strong and compelling”. That is, it is suggested the proper approach. It 

would be inconsistent with the principle of equivalence to impose upon a claimant 

enforcing rights derived from EU law a heavier burden of proof that in equivalent 

domestic proceedings.». 

Η Επιτροπή περαιτέρω σηµειώνει όσα παρατίθενται στο υπό αναφορά σύγγραµµα, ότι 

σύµφωνα µε τη νοµολογία του Γενικού ∆ικαστηρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «[…]είναι 

απαραίτητο να προσκοµίσει η Επιτροπή ακριβή και συγκλίνοντα αποδεικτικά στοιχεία 

για να στηρίξει την αταλάντευτη πεποίθηση ότι η παράβαση αυτή όντως 

διαπράχθηκε[…]». Επίσης, στην υπόθεση  C-49/9221 το ∆ΕΕ καταγράφει: « Where 

there is a dispute as to the existence of an infringement of the competition rules, it is 

incumbent on the Commission to prove the infringements which it has found and to 

                                                             
19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER της 17ης Οκτωβρίου 
2002 STHN  Υπόθεση C-338/00 P Volkswagen AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρ. 
66 
20 Kerse & Khan, EU Antitrust Procedure (2012), Sweet & Maxwell 6th Ed., παρ. 5-106 
21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ της 8ης Ιουλίου 2004 Στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις T-67/00, T-
68/00, T-71/00 και T-78/00, JFE Engineering Corp. κ.α. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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adduce evidence capable of demonstrating to the requisite legal standard the existence 

of circumstances constituting an infringement (Case C-185/95 

P Baustahlgewebe v Commission [1998] ECR I-8417, paragraph 58). In doing this, the 

Commission must establish in particular all the facts enabling the conclusion to be 

drawn that an undertaking participated in such an infringement and that it was 

responsible for the various aspects of it.»22. Επίσης, στην υπόθεση C-204/00, το ∆ΕΕ 

καθορίζει: «Έστω και αν το νόµιµο βάρος αποδείξεως το φέρει, σύµφωνα µε τις αρχές 

αυτές, είτε η Επιτροπή είτε η ενδιαφερόµενη επιχείρηση ή ένωση, 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.»23. 

Επίσης, η Επιτροπή αντλεί καθοδήγηση από τη νοµολογία του ∆ΕE, σύµφωνα µε την 

οποία:   

«[…] είναι απαραίτητο να προσκοµίσει η Επιτροπή ακριβή και συγκλίνοντα αποδεικτικά 

στοιχεία για να στηρίξει την αταλάντευτη πεποίθηση ότι η παράβαση αυτή όντως 

διαπράχθηκε. Πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµιστεί 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»24. 

Το ζήτηµα διευκρινίστηκε περαιτέρω, σε απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής το «Γενικό ∆ικαστήριο»)25, µε παραποµπές στη 

νοµολογία επί του θέµατος:  

«Το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει, όσον αφορά τη διεξαγωγή των αποδείξεων περί 

παραβάσεως του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, ότι η Επιτροπή οφείλει να συλλέξει τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν επαρκώς κατά νόµο την ύπαρξη περιστατικών που 

στοιχειοθετούν παράβαση (αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1998, 

C-185/95 P, Baustahlgewebe κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. I-8417, σκέψη 58, και 

της 8ης Ιουλίου 1999, C-49/92 P, Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni, Συλλογή 1999, 

σ. I-4125, σκέψη 86).»  

«Είναι συνεπώς αναγκαίο να προβάλει η Επιτροπή συγκεκριµένα και συγκλίνοντα 

στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη της παράβασης (βλ., υπό αυτήν την έννοια, 

                                                             
22 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουλίου 1999 στην υπόθεση C-49/92 P, Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και Anic Partecipazioni SpA, παρ.86. 
23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 7ης Ιανουαρίου 2004 στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις 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 κα. κατά Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρ. 79. 
24 Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις Τ-67/00, Τ-68/00, Τ-71/00 και Τ-78/00 JFE Engineering v. Commission 
[2004] ECR II-2501, και σχετικές παραποµπές στην υπόθεση.  
25 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP και T-61/02, Dresdner 
Bank AG και λοιπών κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [2006] ECR II-3567.   
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απόφαση του Πρωτοδικείου της 6ης Ιουλίου 2000, T-62/98, Volkswagen κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. II-2707, σκέψη 43, και την παρατιθέµενη νοµολογία).».   

Σε άλλη απόφασή του, το ∆ΕΕ τόνισε ότι: 

« … Το ∆ικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ύπαρξη 

αντίθετης προς τον ανταγωνισµό πρακτικής ή συµφωνίας µπορεί να συναχθεί από 

ορισµένες συµπτώσεις και ορισµένα στοιχεία που λαµβανόµενα µαζί υπόψη, µπορούν 

να αποτελέσουν, ελλείψει άλλης συνεπούς εξηγήσεως, την απόδειξη µίας παραβάσεως 

των κανόνων ανταγωνισµού.»26 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, αξίζει να παρατεθεί και το ακόλουθο απόσπασµα:   

«Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι η απαγόρευση της συµµετοχής σε πρακτικές ή συµφωνίες 

θίγουσες τον ανταγωνισµό καθώς και οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους 

παραβάτες είναι τοις πάσοι γνωστές, είναι δε σύνηθες να αναπτύσσονται κρυφίως οι 

δραστηριότητες 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. Ακόµη κι αν η Επιτροπή ανακαλύψει 

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 (απόφαση Aalborg Portland κ.λπ. κατά Επιτροπής, 

σκέψη 76 ανωτέρω, σκέψεις 55 και 56).» 27 

Το ίδιο θέµα τέθηκε ως ακολούθως στην υπόθεση Dresdner Bank AG και λοιπών κατά 

Επιτροπής:  

«∆εδοµένου 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.» 28 

Ως εκ τούτου, στη βάση της σχετικής νοµολογίας από την οποία η Επιτροπή αντλεί 

καθοδήγηση και µέρος της οποίας παρατίθεται και στις θέσεις των εµπλεκόµενων 

επιχειρήσεων, το τι έχει σηµασία είναι η θεώρηση των στοιχειών ως σύνολο: 

                                                             
26 Υπόθεση C-113/2004, Techische Unie BV –v- European Commission [2006] ECR I-8725, παράγραφος 
165, Υπόθεση C-49/92, Anic Partecipazioni SpA v. Commission [1999] ECR I-4125. 
27 Υπόθεση T-303/02 Westfalen Gassen Nederland BV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
[2997] 4 CMLR 334, παρ.106. 
28 Dresdner Bank AG και λοιπών κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ibid.  
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« 47 Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι, προκειµένου να στοιχειοθετήσει παράβαση του 

άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, η Επιτροπή πρέπει να στηρίζεται σε σοβαρά, 

συγκεκριµένα και συγκλίνοντα αποδεικτικά στοιχεία (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση 

της 31ης Μαρτίου 1993, C-104/85, C-114/85, C-116/85 και C-117/85, C-125/85 έως C-

129/85 και C-89/85, Ahlström Osakeyhtiö κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1993, σ. I-

1307, σκέψεις 70 και 127). Ωστόσο, καθένα από τα αποδεικτικά στοιχεία που 

προσκοµίζει η Επιτροπή δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά 

για κάθε στοιχείο της παραβάσεως. Αρκεί το σύνολο των ενδείξεων τις οποίες 

επικαλείται το εν λόγω θεσµικό όργανο, σφαιρικώς εκτιµώµενο, να ανταποκρίνεται στην 

επιταγή αυτή. 

48      Συνεπώς, ακόµη και αν υποτεθεί ότι κανένα από τα διάφορα στοιχεία της 

επίµαχης παραβάσεως, αυτοτελώς θεωρούµενο, δεν συνιστά συµφωνία ή 

εναρµονισµένη πρακτική απαγορευόµενη από το άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ, όπως 

ισχυρίζεται η αναιρεσείουσα, το συµπέρασµα αυτό δεν αποκλείει να αποτελούν τα 

στοιχεία αυτά, θεωρούµενα στο σύνολό τους, τέτοιου είδους συµφωνία ή πρακτική. 

49      Συγκεκριµένα, όπως έχει κρίνει το ∆ικαστήριο, δεδοµένου ότι η απαγόρευση 

συµµετοχής σε θίγουσες τον ανταγωνισµό πρακτικές και συµφωνίες καθώς και οι 

κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους παραβάτες είναι ευρέως γνωστές, είναι 

σύνηθες να αναπτύσσονται λαθραίως οι δραστηριότητες τις οποίες συνεπάγονται οι 

συµφωνίες και οι πρακτικές αυτές, να πραγµατοποιούνται µυστικές συσκέψεις, 

συχνότατα σε τρίτες χώρες, και να περιορίζονται στο ελάχιστο τα συναφή έγγραφα. 

Ακόµη και όταν η Επιτροπή ανακαλύπτει έγγραφα στοιχεία τα οποία πιστοποιούν ρητώς 

παράνοµες επαφές µεταξύ των επιχειρηµατιών, όπως είναι τα πρακτικά συνεδριάσεως, 

τα στοιχεία αυτά είναι συνήθως αποσπασµατικά και διασκορπισµένα, οπότε είναι συχνά 

απαραίτητη η ανασύσταση ορισµένων λεπτοµερειών διά της επαγωγής. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η ύπαρξη θίγουσας τον ανταγωνισµό πρακτικής ή 

συµφωνίας πρέπει να συναχθεί από ορισµένο αριθµό συµπτώσεων και ενδείξεων οι 

οποίες, συνολικά θεωρούµενες, µπορούν να αποτελέσουν, ελλείψει άλλης εύλογης 

εξηγήσεως, απόδειξη περί παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισµού (βλ., υπό την 

έννοια αυτή, απόφαση Aalborg Portland κ.λπ. κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, 

σκέψεις 55 έως 57).»29 

Επίσης σχετική είναι και η απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση C-74/1430 σύµφωνα µε την 

οποία: 

                                                             
29 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2010 στην υπόθεση C-407/08 P, Knauf Gips KG κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 47 -49. 
30 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2016 στην υπόθεση C-74/14 «Eturas» UAB κ.α. µε 
αντικείµενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως 
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«30      Μολονότι το άρθρο 2 του κανονισµού 1/2003 διέπει ρητώς την κατανοµή του 

βάρους αποδείξεως, ο κανονισµός αυτός δεν περιέχει διατάξεις αφορώσες ειδικότερες 

δικονοµικές πτυχές. Συγκεκριµένα, ο εν λόγω κανονισµός δεν περιλαµβάνει µεταξύ 

άλλων διάταξη αφορώσα τις αρχές που διέπουν την εκτίµηση των αποδείξεων και τον 

βαθµό αποδείξεως που απαιτείται στο πλαίσιο εθνικής διαδικασίας εφαρµογής του 

άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 

31      Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται από την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισµού 

1/2003, η οποία προβλέπει ρητώς ότι ο κανονισµός αυτός δεν θίγει τους εθνικούς 

κανόνες που αφορούν τον απαιτούµενο βαθµό αποδείξεως. 

32      Κατά πάγια νοµολογία, ελλείψει κανόνων της Ένωσης οι οποίο να διέπουν 

ορισµένο ζήτηµα, εναπόκειται στην εσωτερική έννοµη τάξη κάθε κράτους µέλους να τους 

θεσπίσει, δυνάµει της αρχής της δικονοµικής αυτονοµίας, υπό τον όρο ωστόσο ότι οι 

κανόνες αυτοί δεν είναι λιγότερο ευµενείς από τους διέποντες παρόµοιες καταστάσεις 

που υπόκεινται στο εσωτερικό δίκαιο (αρχή της ισοδυναµίας) και ότι δεν καθιστούν 

πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωµάτων που απονέµει 

το δίκαιο της Ένωσης (αρχή της αποτελεσµατικότητας) (βλ., υπό την έννοια αυτή, 

αποφάσεις VEBIC, C-439/08, EU:C:2010:739, σκέψη 63, και Nike European Operations 

Netherlands, C-310/14, EU:C:2015:690, σκέψη 28 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 

33      Βεβαίως, το ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι το τεκµήριο αιτιώδους συναφείας µεταξύ 

µιας συµπράξεως και της συµπεριφοράς στην αγορά των επιχειρήσεων που µετέχουν σ’ 

αυτήν, κατά το οποίο οι εν λόγω επιχειρήσεις, όταν εξακολουθούν να 

δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, λαµβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσουν µε τους ανταγωνιστές τους για να καθορίσουν τη συµπεριφορά τους στην 

αγορά αυτή, απορρέει από το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ και αποτελεί, κατά 

συνέπεια, αναπόσπαστο τµήµα του δικαίου της Ένωσης το οποίο ο εθνικός δικαστής 

υποχρεούται να εφαρµόζει (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση T-Mobile Netherlands 

κ.λπ., C-8/08, EU:C:2009:343, σκέψεις 51 έως 53). 

34      Εντούτοις, αντιθέτως προς το τεκµήριο αυτό, η απάντηση στο ζήτηµα αν απλώς 

και µόνον η αποστολή ενός µηνύµατος, όπως το επίµαχο στην κύρια δίκη, είναι δυνατόν, 

υπό το πρίσµα του συνόλου των περιστάσεων που υποβλήθηκαν στην κρίση του 

αιτούντος δικαστηρίου, να συνιστά επαρκή απόδειξη προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι 

παραλήπτες του είχαν ή έπρεπε κατ’ ανάγκη να έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου 

του, δεν απορρέει από την έννοια της «εναρµονισµένης πρακτικής» και κατά µείζονα 

λόγο δεν συνδέεται άρρηκτα προς αυτή. Πράγµατι, το ζήτηµα αυτό πρέπει να θεωρηθεί 

ως ζήτηµα το οποίο αφορά την εκτίµηση των αποδείξεων και τον απαιτούµενο βαθµό 

αποδείξεως, οπότε εµπίπτει, δυνάµει της αρχής της δικονοµικής αυτονοµίας και υπό την 

επιφύλαξη των αρχών της ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας, στο εθνικό δίκαιο. 
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35      Πάντως, η αρχή της αποτελεσµατικότητας επιβάλλει να µην καθιστούν οι κανόνες 

που διέπουν την εκτίµηση των αποδείξεων και τον απαιτούµενο βαθµό αποδείξεως 

αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού της 

Ένωσης και, ιδίως, να µη θίγουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των άρθρων 101 ΣΛΕΕ 

και 102 ΣΛΕΕ (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση Pfleiderer, C-360/09, 

EU:C:2011:389, σκέψη 24). 

36      Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι, κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η ύπαρξη 

εναρµονισµένης πρακτικής ή συµφωνίας πρέπει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 

να συνάγεται από ορισµένο αριθµό συµπτώσεων και ενδείξεων οι οποίες, συνολικά 

θεωρούµενες, µπορούν να αποτελέσουν, ελλείψει άλλης εύλογης εξηγήσεως, απόδειξη 

περί παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισµού (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση 

Total Marketing Services κατά Επιτροπής, C-634/13 P, EU:C:2015:614, σκέψη 26 και 

εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 

  37  Κατά συνέπεια, η αρχή της αποτελεσµατικότητας επιβάλλει να είναι δυνατό να 

αποδειχθεί η παραβίαση του περί ανταγωνισµού δικαίου της Ένωσης όχι µόνον µε 

άµεσες αποδείξεις, αλλά και µε ενδείξεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι 

αντικειµενικές και συγκλίνουσες. 

   50   Κατόπιν όλων των ανωτέρω, στα προδικαστικά ερωτήµατα πρέπει να δοθεί η εξής 

απάντηση:[…]–     Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να εξετάσει, βάσει των εθνικών 

κανόνων που διέπουν την εκτίµηση των αποδείξεων και τον απαιτούµενο βαθµό 

αποδείξεως, αν, υπό το πρίσµα του συνόλου των περιστάσεων που υποβάλλονται στην 

κρίση του, η αποστολή µηνύµατος, όπως το επίµαχο στην κύρια δίκη, είναι δυνατό να 

αποτελεί επαρκή απόδειξη προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι παραλήπτες του είχαν 

λάβει γνώση του περιεχοµένου του. Το τεκµήριο αθωότητας δεν επιτρέπει στο αιτούν 

δικαστήριο να κρίνει ότι απλώς και µόνον η αποστολή του µηνύµατος αυτού µπορεί να 

συνιστά επαρκή απόδειξη προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι παραλήπτες του έπρεπε 

κατ’ ανάγκη να γνωρίζουν το περιεχόµενό του.» 

Η Επιτροπή, κρίνοντας ως καθοδηγητική την ως άνω νοµολογία, επισηµαίνει ότι 

κατέληξε στις εκ πρώτης όψεως αιτιάσεις στη βάση όλων των διαθέσιµων στοιχείων του 

διοικητικού φακέλου, όπως προκύπτει σε όλη την έκταση της παρούσας υπόθεσης και 

ενηµέρωσε τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε τις αιτιάσεις που 

διατυπώνονται εις βάρος τους µε σχετικές Εκθέσεις Αιτιάσεων. Εν προκειµένω, όσον 

αφορά τις αιτιάσεις της Επιτροπής, το βάρος αντίκρουσης τους το φέρει η εµπλεκόµενη 

επιχείρηση η οποία φέρει και το βάρος απόδειξης και των δικών της ισχυρισµών. Οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είχαν κάθε δυνατότητα να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της 

Επιτροπής τόσο µε τις γραπτές τους παραστάσεις όσο και προφορικώς ενώπιον της 

Επιτροπής.  
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Ακόµα όµως και σε στάδια της διαδικασίας όπου το νόµιµο βάρος της απόδειξης το 

φέρει η Επιτροπή, «τα πραγµατικά στοιχεία τα οποία επικαλείται η µία πλευρά µπορεί να 

είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να παράσχει µία εξήγηση ή µία 

αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά 

ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της.»31.  

Επί αυτού επισηµαίνονται και οι Προτάσεις της Γενικού Εισαγγελέως JULIANE 

KOKOTT στην υπόθεση C-105/0432 «73.      Mε την επιχειρηµατολογία αυτή η FEG 

αντιλαµβάνεται εσφαλµένως τις απαιτήσεις που µπορεί να επιβληθούν ευλόγως όσον 

αφορά τη διαπίστωση των συνθηκών της αγοράς από την Επιτροπή σε µια διαδικασία 

διαπιστώσεως παραβιάσεων του δικαίου του ανταγωνισµού. Ειδικότερα, δεν λαµβάνει 

υπόψη το βάρος επικλήσεως το οποίο φέρει κάθε µέρος και το οποίο προηγείται του 

βάρους αποδείξεως. Πράγµατι, είναι αυτονόητο ότι η Επιτροπή φέρει το βάρος 

αποδείξεως για όλες τις διαπιστώσεις στις οποίες προβαίνει µε την απόφασή της. Πριν 

καταστεί καν αναγκαία η αναφορά στην κατανοµή του βάρους αποδείξεως, κάθε πλευρά 

οφείλει να εκθέσει κατά τρόπο εµπεριστατωµένο τους εκάστοτε ισχυρισµούς της. Μια 

εµπεριστατωµένη έκθεση της Επιτροπής µπορεί να αποδυναµωθεί µόνον µε µια 

τουλάχιστον εξίσου τεκµηριωµένη έκθεση των µερών. Μόνον όταν αµφότερες οι πλευρές 

προβάλλουν βάσιµη και πειστική επιχειρηµατολογία και καταλήγουν σε διαφορετικά 

συµπεράσµατα, έχουν οπωσδήποτε σηµασία οι κανόνες περί του βάρους αποδείξεως. 

74.      Εποµένως, εάν η Επιτροπή αντλεί, µε την απόφασή της, βάσει αντικειµενικά 

επαληθεύσιµων δηλώσεων και κατόπιν αναφοράς των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν, 

συµπεράσµατα για τις συνθήκες που επικρατούν σε συγκεκριµένη αγορά, οι οικείες 

επιχειρήσεις δεν µπορούν να αποδυναµώσουν τις διαπιστώσεις της Επιτροπής µόνο µε 

µη τεκµηριωµένη αµφισβήτηση. Αντιθέτως, σ’ αυτές απόκειται να αποδείξουν γιατί τα 

πληροφοριακά στοιχεία που χρησιµοποίησε η Επιτροπή δεν ασκούν επιρροή, γιατί 

στερούνται, ενδεχοµένως, αποδεικτικής ισχύος ή γιατί τα συµπεράσµατα που αντλεί η 

Επιτροπή δεν είναι πειστικά. Την απαίτηση αυτή δεν εκφράζει η προβαλλόµενη από τη 

FEG αντιστροφή του βάρους αποδείξεως, αλλά, αντιθέτως, το σύνηθες βάρος 

επικλήσεως που φέρει κάθε µέρος.» 

Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως επισηµαίνεται στο σύγγραµµα του καθηγητή 

Τζουγανάτου33, οι κανόνες για το βάρος απόδειξης δεν θα πρέπει να µετατρέπουν τη 

στοιχειοθέτηση της κατηγορίας σε probatio diabolica. Για τον λόγο αυτό, η νοµολογία, 

αναγνωρίζει την µερική αντιστροφή του βάρους απόδειξης, µεταξύ άλλων, ως προς το 

ζήτηµα της συµµετοχής σε παράνοµες συµπράξεις. 

                                                             
31 Aalborg Portland v Commission (2004) σελ I-123, σκέψη 79. 
32 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ JULIANE KOKOTT της 8ης ∆εκεµβρίου 2005 Υπόθεση C-
105/04 P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied κατά 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
33 Σύγραµµα ∆.Τζουγανάτου, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού. 
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Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η απόφασή της σε ό,τι αφορά την υπό εξέταση υπόθεση 

αφορά µεγάλο αριθµό στοιχείων και εγγράφων τα οποία συλλέχθηκαν, µελετήθηκαν και  

αξιολογήθηκαν, οδηγώντας στη λήψη απόφασης της Επιτροπής για εφαρµογή του 

άρθρου 17(1) του Νόµου. Τα εν λόγω στοιχεία και το σκεπτικό της Επιτροπής επί 

αυτών είναι συγκεκριµένο και, υπό το φως και της καθοδήγησης που αντλείται από τη 

νοµολογία σε σχέση µε την εξέταση αποδεικτικών στοιχείων, την εκτίµηση αυτών 

ειδικότερα σε ό,τι αφορά υποθέσεις που αφορούν οριζόντιες συµπράξεις (άρθρο 3 του 

Νόµου), η Επιτροπή θεωρεί ότι απέσεισε το βάρος απόδειξης. Τα σχετικά στοιχεία, 

έγγραφα και σκεπτικό κοινοποιήθηκε στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και υποβλήθηκαν 

οι θέσεις τους επί αυτών. Όµως, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεκτεί το γενικό και 

αόριστο ισχυρισµό ότι τα στοιχεία εξεταζόµενα ένα ένα ή αποσπασµατικά είναι αδύναµα 

ή και µη πειστικά, ως λόγο για τον οποίο οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν 

έχει αποσείσει το βάρος απόδειξης, Μία τέτοια θεώρηση θα ήταν αντίθετη µε τη 

νοµολογία του ∆ΕΕ, την οποία η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητική και η οποία έτυχε 

επίκλησης από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις.  

Για τους πιο πάνω λόγους και λαµβανοµένων υπόψη των ενώπιόν της στοιχείων,  η 

Επιτροπή απορρίπτει την υποβληθείσα από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις θέση. 

Γ. Θέσεις αναφορικά µε χρονικά πλαίσια και παραβίαση των αρχών του 

διοικητικού δικαίου 

Οι νοµικοί εκπρόσωποι των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ υπέβαλαν τη θέση ότι τα χρονικά πλαίσια µέσα στα οποία καλούνται να 

υπερασπιστούν είναι ασφυκτικά ενώ στον αντίποδα η Επιτροπή παίρνει από µόνη της 

και κατά το δοκούν πολλαπλάσιο χρόνο να ανταποκριθεί στα αιτήµατα τους, κάτι που 

επίσης παραβιάζει την αρχή της ισότητας των όπλων και της δίκαιης δίκης.  

Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την εν λόγω θέση των καταγγελλόµενων επιχειρήσεων, 

σηµείωσε εν πρώτοις ότι ο υποβληθείς ισχυρισµός είναι τουλάχιστον αόριστος και δεν 

αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριµένο το πώς θεωρούν οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

ότι έχουν πληγεί τα δικαιώµατά τους, λαµβανοµένου υπόψη και του ιστορικού της 

διαδικασίας εξέτασης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας. 

Η Επιτροπή παραθέτει κατωτέρω το ιστορικό της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης 

το οποίο θεωρεί ότι θα αποτελέσει το πραγµατικό υπόβαθρο επί του οποίου θα 

διαφανεί κατά πόσο έχει παραβιαστεί «η αρχή της ισότητας των όπλων και της δίκαιης 

δίκης». 

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας οι Εκθέσεις Αιτιάσεων είχαν κοινοποιηθεί στις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στις 30/9/2015, στη βάση των οποίων κλήθηκαν να 

υποβάλουν τις γραπτές παρατηρήσεις τους έως τις 13/11/2015 και να προσέλθουν για 
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προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής στις 7/12/2015. Με τις Εκθέσεις 

Αιτιάσεων οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ενηµερώθηκαν επίσης για τα δικαιώµατά τους 

σε ό,τι αφορά τις ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίες (πρόσβαση στο διοικητικό 

φάκελο, ανταλλαγή θέσεων κλπ).  

Οι εταιρείες BETOMAN, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ µε επιστολή των 

νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 3/11/2015, ήτοι ένα (1) µήνα µετά από την 

παραλαβή της Έκθεσης Αιτιάσεων και δέκα (10) µέρες πριν από την εκπνοή της 

τεθείσας προθεσµίας, υπέβαλαν αίτηµα για παράταση της προθεσµίας που είχε τεθεί 

για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο µηνών, ενηµερώνοντας την Επιτροπή ότι το ίδιο 

θα έπρατταν οι νοµικοί εκπρόσωποι ακόµη δύο εµπλεκοµένων εταιρειών. Με επιστολή 

ηµεροµηνίας 11/11/2015 ζήτησαν, επίσης, την αναβολή της ενώπιον της Επιτροπής 

προφορικής διαδικασίας ζητώντας όπως αυτή επαναοριστεί µεταξύ 15 και 30 

Ιανουαρίου 2016. 

Η εταιρεία ΑTHINODOROU & POULLAS µε επιστολή των νοµικών τους εκπροσώπων 

ηµεροµηνίας 4/11/2015, ήτοι ένα (1) µήνα µετά από την παραλαβή της Έκθεσης 

Αιτιάσεων και εννέα (9) µέρες πριν από την εκπνοή της τεθείσας προθεσµίας, 

υπέβαλαν, επίσης, αίτηµα για παράταση της προθεσµίας που είχε τεθεί έως τις 

30/11/2015. 

Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ µε επιστολές των νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 

6/11/2015, 10/11/2015 και 12/11/2015 υπέβαλε αίτηµα για παράταση της προθεσµίας 

που είχε τεθεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) µηνών. 

Η εταιρεία ALFA BETON µε επιστολή των νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 

12/11/2015 υπέβαλαν αίτηµα, µια (1) µέρα πριν από την εκπνοή της τεθείσας 

προθεσµίας, για παράταση της προθεσµίας που είχε τεθεί για χρονική περίοδο δύο (2) 

βδοµάδων. 

Οι εταιρείες ΑTHINODOROU & POULLAS και SKYRAMIX απέστειλαν τις γραπτές τους 

παρατηρήσεις στις 13/11/2015. 

Η Επιτροπή, υπό προηγούµενή της σύνθεση, εξέτασε τα αιτήµατα για παράταση σε 

συνεδρία της ηµεροµηνίας 16/11/2015 και οµόφωνα αποφάσισε να δοθεί σε όλα τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις παράταση της προθεσµίας για υποβολή γραπτών 

παραστάσεων επί της Έκθεσης Αιτιάσεων ή και συµπληρωµατικών γραπτών 

παραστάσεων έως τις 29/1/2016. Η Επιτροπή επίσης αποφάσισε να µεταφέρει την 

ενώπιόν της προφορική διαδικασία την 1/3/2016. Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

ενηµερώθηκαν περί της απόφασης της Επιτροπής µε σχετικές επιστολές ηµεροµηνίας 

17/11/2015. 
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Η Επιτροπή στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 7/1/2016, οµόφωνα αποφάσισε λόγω 

ανειληµµένων υποχρεώσεών της, να µεταφέρει την ενώπιόν της προφορική διαδικασία 

στις 5/4/2016. Περαιτέρω αποφασίστηκε να δοθεί παράταση της προθεσµίας για 

υποβολή γραπτών παραστάσεων έως την 1/3/2016. Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

ενηµερώθηκαν µε σχετικές επιστολές ηµεροµηνίας 15/1/2016. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ µε επιστολή των 

νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 14/1/2016, δεκαπέντε (15) µέρες πριν από 

την εκπνοή της δίµηνής παράτασης που είχε εγκριθεί στη βάση προηγούµενου 

σχετικού αιτήµατος, υπέβαλαν αίτηµα για πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης, 

παραχώρηση αντιγράφων και αποκάλυψη εµπιστευτικής φύσεως στοιχείων.  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 15/1/2016 εξέτασε το αίτηµα των 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ηµεροµηνίας 14/1/2016, και 

έχοντας υπόψη ότι ζητείτο πρόσβαση από τρεις διαφορετικές εταιρείες, σηµείωσε ότι θα 

πρέπει να εξετάσει τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου για εντοπισµό στοιχείων 

εµπιστευτικής φύσεως ή/και που αποτελούν επιχειρηµατικά απόρρητα ή εσωτερικά 

έγγραφα ή δεν σχετίζονται µε τις αιτιάσεις. Επισηµαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο έπρεπε 

να ελεγχθούν τα έγγραφα που περιέχονταν σε περίπου 35 τόµους του διοικητικού 

φακέλου. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN απέστειλαν τις 

θέσεις τους µε επιστολές των νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 1/3/2016 

συµπεριλαµβάνοντας θέσεις περί παράνοµης συγκρότησης και/ή σύνθεσης της 

Επιτροπής, λόγω της έκδοσης της απόφασης του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου στη 

Προσφυγή µε αρ. 5651/2013 ηµεροµηνίας 29/1/201634 (η οποία όµως ανατράπηκε στις 

3/3/2017 µε απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 

2/2016). 

Η ALFA BETON µε επιστολή των νοµικών της εκπροσώπων ηµεροµηνίας 26/2/2016 

αναφέρθηκε στην έκδοση της απόφασης του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου στη Προσφυγή µε 

αρ. 5651/2013 ηµεροµηνίας 29/1/201635 και την ανάγκη για ανάκληση των αποφάσεων 

της Επιτροπής προς συµµόρφωση µε την απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, υπό τη νέα της σύνθεση, ακολούθησε τις ενδεδειγµένες 

διαδικασίες για ανάκληση των αποφάσεών της και συµµόρφωση µε την απόφαση του 

∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου και ακολούθησε τις ενδεδειγµένες διαδικασίες για εξέταση της 

υπόθεσης, ενηµερώνοντας τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις περί αυτών. Η Επιτροπή δεν 

θεωρεί χρήσιµο να επεκταθεί επί αυτών εφόσον αυτές έχουν ανακληθεί σε 
                                                             
34 Απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, ηµεροµηνίας 29 Ιανουαρίου 2016, στη Προσφυγή µε αρ. 
5651/2013 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.ά. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού) 
35 Ibid. 
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συµµόρφωση µε την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 3/3/2017 και 

λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συγκεκριµένη αναφορά από τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ισχυρισµού περί ασφυκτικών πλαισίων και 

παράβασης αρχών του διοικητικού δικαίου. 

Η Επιτροπή, υπό νέα της σύνθεση, µε την ανατροπή της απόφασης του ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 29/1/2016 λόγω της έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 2/2016 ηµεροµηνίας 3/3/2017, σε 

συνεδρίες της µε ηµεροµηνίες 29/5/2017 και 6/6/2017, αφού αναβίωσε τις αποφάσεις 

της Επιτροπής και συγκεκριµένα τις αποφάσεις της που αφορούσαν την Έκθεση 

Αιτιάσεων που κοινοποιήθηκε στις εµπλεκόµενες εταιρείες στις 30/9/2015, οµόφωνα 

αποφάσισε να συνεχιστεί η διαδικασία εξέτασης. Η Επιτροπή, σεβόµενη το δικαίωµα 

υπεράσπισης των εµπλεκόµενων µερών και για σκοπούς δίκαιας δίκης, αποφάσισε να 

δώσει στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις δικαίωµα για υποβολή θέσεων, 

συµπληρωµατικών ή άλλων, εντός εικοσµία (21) ηµερών από τις 14/6/2017 

(ηµεροµηνία κατά την οποία αποστάληκε σχετική ενηµέρωση στις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις). Επιπρόσθετα κάλεσε τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις σε ενώπιόν της 

προφορική διαδικασία για τις 18/7/2017. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN µε επιστολές των 

νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 26/6/2017 υπέβαλαν αριθµό αιτηµάτων 

αναφορικά µε παροχή εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή και πρόσβαση στο διοικητικό 

φάκελο, αιτηµάτων παράτασης τουλάχιστον δύο (2) βδοµάδων για να κρίνουν αν είναι 

αναγκαίο να υποβληθούν συµπληρωµατικές γραπτές παρατηρήσεις επί της Έκθεσης 

Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 30/9/2015, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την επιθυµία τους όπως 

η υπόθεση διεκπεραιωθεί το συντοµότερο δυνατό, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 

ότι κάτι τέτοιο θα γίνει µε πλήρη σεβασµό στα δικαιώµατα υπεράσπισής τους, ιδιαίτερα 

στο δικαίωµα που έχει δοθεί για υποβολή συµπληρωµατικών γραπτών θέσεων και 

πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο, αλλά και δίκαιης δίκης.  

Η εταιρεία ALFA BETON µε επιστολή των νοµικών της εκπροσώπων ηµεροµηνίας 

29/6/2017 υπέβαλε, επίσης, αίτηµα για πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης 

καθώς και για παράταση ενός (1) µηνός για υποβολή γραπτών παρατηρήσεων.  

Η εταιρεία TOP MIX µε επιστολή των νοµικών της εκπροσώπων ηµεροµηνίας 6/7/2017 

υπέβαλε αίτηµα για παράταση της προθεσµίας υποβολής γραπτών παραστάσεων έως 

τις 11/7/2017.  

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε όλα τα εν λόγω αιτήµατα σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 

6/7/2017, ενέκρινε τα αιτήµατα για πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, και 

αποφάσισε την µεταφορά της ενώπιόν της προφορικής διαδικασίας στις 26/7/2017 και 
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την παράταση της προθεσµίας για υποβολή γραπτών παρατηρήσεων έως τις 

24/7/2017, έτσι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προς διασφάλιση των 

δικαιωµάτων ακρόασης, άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. 

Η ALFA BETON είχε πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης στις 13/7/2017 και 

14/7/2017, η ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ είχε πρόσβαση στις 18/7/2017, η ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

και η BETOMAN στις 19/7/2017, η ALFA CONCRETE στις 20/7/2017 και 21/7/2017. 

Σηµειώνεται ότι, η Επιτροπή σε συνεδρία ηµεροµηνίας 19/7/2017 έκρινε ορθό να 

υπενθυµίσει τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις µε επιστολές ηµεροµηνίας 20/7/2017 για τις 

οδηγίες, ως αυτές καταγράφονταν στην Έκθεση Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 30/9/2015, για 

ανταλλαγή των θέσεών τους σε µη εµπιστευτική µορφή. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN µε επιστολές των 

νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 20/7/2017, οι οποίες αντικαταστάθηκαν από 

τους ίδιους µε επιστολή ηµεροµηνίας 21/7/2017, υπέβαλαν και πάλι αίτηµα για 

παράταση υποβολής γραπτών συµπληρωµατικών θέσεων, καθώς και αίτηµα για 

αποκάλυψη στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν αποκαλυφθεί κατά την πρώτη 

πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης ηµεροµηνίας 18/7/2017 και 19/7/2017, 

στη βάση αποφάσεων της Επιτροπής περί στοιχείων εµπιστευτικής φύσεως, 

επιχειρηµατικών απορρήτων, εσωτερικών εγγράφων και στοιχείων επί των οποίων δεν 

βασίστηκε για την εκ πρώτης όψεως απόφασή της.  

Στην εν λόγω επιστολή ηµεροµηνίας 21/7/2017, οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN επισυναπτόταν ένας κατάλογος 4 σελίδων στον οποίο 

καταγράφονταν πληροφορίες µε επικεφαλίδες εγγράφων που δεν ήταν προσβάσιµα 

κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης ενώ η αιτιολόγηση 

για αποκάλυψη του κάθε ενός από αυτά δόθηκε κατά γενικότητα και περιοριζόταν σε 

µία παράγραφο στην επιστολή που συνόδευε τον εν λόγω κατάλογο. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 21/7/2017 αποδέχθηκε το αίτηµα για 

παράταση υποβολής γραπτών παρατηρήσεων και έθεσε ως νέα προθεσµία για 

υποβολή αυτών την 1/9/2017 και επαναόρισε την ενώπιόν της προφορική διαδικασία 

για τις 8/9/2017. Όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ενηµερώθηκαν περί τούτου µε 

επιστολές 21/7/2017 και υπήρξε εκ νέου υπενθύµιση για ανταλλαγή των θέσεών τους 

σε µη εµπιστευτική µορφή.  

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ µε επιστολή τους 

ηµεροµηνίας 24/7/2017 ευχαρίστησαν για την παραχώρηση του ζητηθέντος χρόνου για 

υποβολή γραπτών παραστάσεων και υπενθύµισαν για το αίτηµά τους ηµεροµηνίας 

21/7/2017. 
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Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 25/7/2017, εξέτασε το κάθε έγγραφο από τα 

περίπου πενήντα (50) που καταγράφονταν στον κατάλογο που επισυναπτόταν στην 

επιστολή των νοµικών εκπροσώπων της ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, στη βάση της αιτιολόγησης που τα µέρη έδωσαν και προβαίνοντας σε 

σχετική στάθµιση των συγκρουόµενων συµφερόντων υπό το φως και στη βάση της 

σχετικής εν ισχύ νοµοθεσίας και αντλώντας καθοδήγηση από την Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπή περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης 36. Στη 

βάση της εν λόγω εξέτασης, τονίζεται ότι η Επιτροπή αποφάσισε την αποκάλυψη 

ορισµένων εκ των εγγράφων που καταγράφονταν στον εν λόγω κατάλογο πέραν από 

αυτά που είχαν ήδη αποκαλυφθεί κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 17(9) του Νόµου. Οι 

εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN ενηµερώθηκαν µε 

επιστολή ηµεροµηνίας 22/8/2017 για την απόφαση της Επιτροπής στην οποία δόθηκε 

πλήρης περιγραφή των συγκεκριµένων εγγράφων µε συγκεκριµένη αιτιολόγηση 

αναφορικά µε κάθε ένα από τα πενήντα (50) έγγραφα και εξέταση κάθε στοιχείου το 

οποίο είχε κριθεί ως εµπιστευτικής φύσεως στη βάση του άρθρου 33 του Νόµου ή δεν 

είχε κοινοποιηθεί στη βάση του άρθρου 17(9) του Νόµου, για τα οποία ζητείτο 

αποκάλυψη. Επιπρόσθετα, οι τρεις εταιρείες κλήθηκαν για σκοπούς εκ νέου 

πρόσβασης να προσέλθουν στα γραφεία της Επιτροπής στις 24/8/2017 και 25/8/2017.  

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN µε επιστολή 

ηµεροµηνίας 23/8/2017 ενηµέρωσαν ότι δεν µπορούσαν να προσέλθουν για πρόσβαση 

στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης στις 24/8/2017 και 25/8/2017 και εισηγήθηκαν 

όπως πραγµατοποιηθεί πρόσβαση στις 28/8/2017 και 29/8/2017, υποβάλλοντας αίτηµα 

για παράταση της προθεσµίας υποβολής συµπληρωµατικών θέσεων τουλάχιστον δέκα 

(10) µέρες από την ολοκλήρωση της πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN προέβηκαν σε εκ 

νέου πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης στις 28/8/2017 και 29/8/2017. 

∆όθηκε στις εταιρείες ALFA BETON εκ νέου πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης στις 25/8/2017 και στην ALFA CONCRETE στις 30/8/2017. 

Στις 31/8/2017, µε σχετική επιστολή οι νοµικοί εκπρόσωποι της TOP MIX υπέβαλαν 

αίτηµα για παράταση της προθεσµίας υποβολής θέσεων έως τις 6/9/2017, ενώ οι 

νοµικοί εκπρόσωποι της ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλαν αίτηµα για πρόσβαση 

στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης στις 31/8/2017. Η πρόσβαση στο διοικητικό 

φάκελο της ATHINODOROU & POULLAS πραγµατοποιήθηκε στις 6/9/2017. 

                                                             
36 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). 
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Η ALFA CONCRETE υπέβαλε τις γραπτές της παρατηρήσεις µε επιστολή ηµεροµηνίας 

31/8/2017 και η ALFA BETON µε επιστολή ηµεροµηνίας 1/9/2017. 

Η Επιτροπή εξέτασε τα αιτήµατα των ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

BETOMAN και TOP MIX σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 4/9/2017 και οµόφωνα 

αποφάσισε να εγκρίνει το αίτηµα παράτασης για υποβολή θέσεων, συµπληρωµατικών 

στην περίπτωση των ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN έως τις 

6/9/2017, λαµβανοµένου υπόψη ότι η προφορική διαδικασία θα πραγµατοποιείτο στις 

8/9/2017.  

Η Επιτροπή στη συνέχεια µε επιστολές ηµεροµηνίας 7/9/2017, ενηµέρωσε ξανά τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί για 

ανταλλαγή θέσεων. 

Η TOP MIX και οι ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN απέστειλαν τις 

θέσεις τους µε επιστολές ηµεροµηνίας 6/9/2017.  

Η προφορική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε στις 8/9/2017 και κατά την ολοκλήρωση 

αυτής προτάθηκε ηµεροµηνία για υποβολή επιπρόσθετων θέσεων έως τις 18/9/2017, 

ηµεροµηνία που µετά από αίτηµα του νοµικού εκπροσώπου των ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN για να δοθεί επαρκής χρόνος, µεταφέρθηκε στις 

22/9/2017 και µετά από περαιτέρω αίτηµα του νοµικού εκπροσώπου των 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN µεταφέρθηκε καταληκτικά στις 

27/9/2017. 

Οι ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN και TOP MIX υπέβαλαν τις 

θέσεις τους στις 26/9/2017.  

Το ιστορικό της διαδικασίας εξέτασης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας αποτελεί 

αδιαµφισβήτητο µάρτυρα, αποτυπώνει τα πραγµατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και 

µιλά αφ’ εαυτού επί των συνεχών ενεργειών της Επιτροπής για διασφάλιση των 

δικαιωµάτων υπεράσπισης και άµυνας των εµπλεκοµένων µερών. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι  δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι αποτελεί συλλογικό 

διοικητικό όργανο το οποίο οφείλει να λειτουργεί στη βάση των εξουσιών και 

υποχρεώσεών της σύµφωνα µε τις διατάξεις σχετικής νοµοθεσίας και να λαµβάνει 

σχετικές αποφάσεις σύµφωνα τόσο µε τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού 

Νόµους του 2008 και 2014 όσο και σύµφωνα µε τον περί των Γενικών Αρχών του 

∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αν και η εξέταση οποιουδήποτε 

αιτήµατος γίνεται µετά από τη σύγκληση σχετικής συνεδρίας, επισταµένης εξέτασης 

αυτού, λήψης απόφασης επί αυτού, απόφαση η οποία θα πρέπει να αιτιολογείται στη 

βάση των εν ισχύ κανόνων και νόµων, και τελικώς ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου, η 

εξέταση των αιτηµάτων των εµπλεκοµένων µερών έγινε σε έκαστη περίπτωση εντός 
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εύλογου χρονικού διαστήµατος, πάντα εν συγκρίσει µε την πολυπλοκότητα του 

εξεταζόµενου αιτήµατος και τη γενικότητα µε την οποία αυτό υποβάλλετο.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από το ιστορικό που παρατίθεται προκύπτει ότι η παρούσα 

διαδικασία αφορά την Έκθεση Αιτιάσεων και τα επισυνηµµένα επί αυτής έγγραφα τα 

οποία κοινοποιήθηκαν στα µέρη στη βάση του άρθρου 17(9) του Νόµου, τα οποία ήταν 

υπόψη των εµπλεκοµένων µερών από τις 30/9/2015. Η Επιτροπή, προς διασφάλιση 

των δικαιωµάτων υπεράσπισης και άµυνας των εµπλεκοµένων µερών και έχοντας 

παράλληλα υπόψη την δηλωθείσα επιθυµία τους όπως η υπόθεση διεκπεραιωθεί το 

συντοµότερο δυνατό, εξέταζε κάθε υποβληθέν αίτηµα, παρέχοντας παρατάσεις, 

µεταφέροντας την ηµεροµηνία της προφορικής διαδικασίας, µελετώντας και εξετάζοντας 

επισταµένα κάθε άλλο αίτηµα των εµπλεκοµένων µερών µε πλήρη σεβασµό στα 

δικαιώµατα υπεράσπισής τους και ενηµερώνοντας τα αναφορικά µε τις αποφάσεις της 

σε κάθε περίπτωση, και σε κάποιες περιπτώσεις επανεξετάζοντας αυτές στη βάση των 

υποβληθέντων αιτηµάτων και αιτιολογιών που αυτά συνοδεύονταν.  

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN υπέβαλαν τις θέσεις 

τους επί της Έκθεσης Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 30/9/2015, την 1/3/2016, µετά από την 

παροχή δύο (2) παρατάσεων, οπόταν όπως προκύπτει τους είχε δοθεί χρονικό 

περιθώριο περίπου 5 µηνών για να υποβάλουν τις θέσεις τους στην Επιτροπή. Οι δε 

παρατάσεις σε προθεσµίες που είχαν δοθεί κατά το έτος 2017 αφορούσαν την 

ενδεχόµενη υποβολή συµπληρωµατικών θέσεων, για την οποία η Επιτροπή ενέκρινε 

και έδωσε παρατάσεις σε τρεις (3) διαφορετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος που δόθηκε 

στις εταιρείες για την ενδεχόµενη υποβολή συµπληρωµατικών θέσεων ήταν κάτι 

λιγότερο από τρεις µήνες. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή µε το πέρας της προφορικής 

ανάπτυξης των θέσεων τους, έδωσε πρόσθετη δυνατότητα στις εταιρείες, σε όσες από 

αυτές το επιθυµούσαν να υποβάλουν οιεσδήποτε επιπρόσθετες θέσεις σε σχέση και µε 

τις θέσεις των άλλων µερών έως τις 27/9/2017.  

Συνακόλουθα, από την παράθεση του ιστορικού της διαδικασίας εξέτασης της 

υπόθεσης εύκολα µπορεί να διαπιστωθεί ότι όλες οι εταιρείες είχαν την δυνατότητα να 

καταθέσουν τις γραπτές τους θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων σε τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις, αλλά και να ακουστούν προφορικά. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή αφού σηµείωσε το ιστορικό της διαδικασίας 

εξέτασης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, απορρίπτει κάθετα τη θέση των 

νοµικών εκπροσώπων των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ότι έχει παραβιάσει την η αρχή της ισότητας των όπλων και της δίκαιης 

δίκης. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει δοθεί επαρκής χρόνος προς όλες τις εταιρείες για 

να θέσουν τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς τις θέσεις τους επί της Έκθεσης 

Αιτιάσεων που τους έχει κοινοποιηθεί.  
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∆. Θέσεις αναφορικά µε πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δικαίωµα για επιθεώρηση των τόµων του διοικητικού 

φακέλου της υπόθεσης είχαν όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, εξάλλου και στο 

κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων αναφέρεται ρητά ότι: «Επισηµαίνεται ότι δύναστε να 

υποβάλετε αίτηµα για επιθεώρηση / πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, στη 

µη εµπιστευτική µορφή αυτού, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 17 και 33 του 

Νόµου.». Αυτό το δικαίωµα ζητήθηκε να ασκηθεί µόνο από τις εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA BETON και 

ALFA CONCRETE. Ο ισχυρισµός περί ανεπάρκειας πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο 

της υπόθεσης έχει προωθηθεί µόνο από  τις εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, ενώ οι ισχυρισµοί των ALFA BETON και ALFA CONCRETE 

αναφορικά µε την πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αφορούν το ζήτηµα 

της οικονοµικής συνέχειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισµούς των 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN. 

Oι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN υποβάλλουν τη θέση 

ότι από τα πρακτικά της Επιτροπής µε ηµεροµηνίες 4/9/2015 και 12/6/2017, καθώς 

επίσης και την επιστολή της ηµεροµηνίας 22/8/2017, προκύπτει ότι η αιτιολόγηση της 

εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που η ίδια αποφάσισε όπως µην αποκαλυφθούν 

στις πιο πάνω εταιρείες είναι πληµµελής ή και ανύπαρκτη, παραπέµποντας σε φράσεις 

που περιέχονται σε αυτά. Υποβάλλουν τη θέση ότι η Επιτροπή δεν προβαίνει σε καµία 

ουσιαστική άσκηση εξισορρόπησης (balancing exercise) µεταξύ της προστασίας της 

εµπιστευτικότητας και των δικαιωµάτων άµυνας και ότι το πρακτικό της Επιτροπής 

ηµεροµηνίας 12/6/2017 αποδεικνύει τις πληµµέλειες της Επιτροπής όσον αφορά τον 

χαρακτηρισµό ορισµένων πληροφοριών ως εµπιστευτικές ή και επιχειρηµατικά 

απόρρητα κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, καλύπτοντας τις µεταγενέστερα µε την 

αναφορά σε «γραµµατειακά λάθη», κάτι το οποίο προκάλεσε αχρείαστη ταλαιπωρία. 

Επίσης, έγινε αναφορά «σε πλάνη της Επιτροπής αναφορικά µε την έννοια των 

εσωτερικών εγγράφων (π.χ. Αντίγραφα των δελτίων παραλαβής εγγράφων του Τ∆Ε 

6/2012, 15/2012 και 54/2012)» και ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το ζήτηµα 

τούτο δεν διασφαλίζει τα εχέγγυα δίκαιης δίκης. Επίσης, υποβάλλεται η θέση ότι 

σκοπίµως η Επιτροπή χαρακτήρισε συγκεκριµένα στοιχεία ως εµπιστευτικά ή και ως 

επιχειρηµατικά απόρρητα (π.χ. στοιχεία άλλων εταιρειών που συµµετείχαν σε 

διαγωνισµούς που αναφέρονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, στοιχεία ύψους προσφορών 

άλλων εταιρειών που συµµετείχαν σε διαγωνισµούς που αναφέρονται στην Έκθεση 

Αιτιάσεων), καθώς αυτά τα στοιχεία είναι αθωωτικά για αυτές ή και θα µπορούσαν να 

επιβεβαιώσουν τους ισχυρισµούς τους ή και θα ήταν ασυνεπή µε τα συµπεράσµατα της 

Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή, αφού εξέτασε ενδελεχώς τις θέσεις που υποβλήθηκαν επισηµαίνει 

καταρχάς ότι, έχει δώσει τόσο στις εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

BETOMAN, όσο και στις υπόλοιπες εµπλεκόµενες επιχειρήσεις κάθε δικαίωµα 

πρόσβασης στους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης. Σε ό,τι αφορά την άσκηση του 

δικαιώµατος πρόσβασης, η Επιτροπή συγκεκριµένα παραπέµπει στο άρθρο 17(9)(α) 

του Νόµου που ορίζει ότι: 

«(9) Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

(α) η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στην επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων εναντίον της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, 

ολόκληρο το σχηµατισθέντα από την Επιτροπή φάκελο επί της υπόθεσης· οφείλει όµως, 

τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33, να κοινοποιήσει προς αυτήν εκείνα τα 

έγγραφα του φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, 

εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν επαγγελµατικά απόρρητα. ή, εάν 

τα έγγραφα αυτά είναι ήδη προσιτά στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, να της τα 

υποδείξει γραπτώς, ώστε αυτή η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων  να είναι έγκαιρα 

ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως 

αποδεικτικά στοιχεία». 

Θα πρέπει παράλληλα να υπογραµµιστεί ότι, το άρθρο 33(1) του Νόµου επιβάλλει στην 

Επιτροπή και στην Υπηρεσία υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας για την προστασία 

επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης:  

«33.-(1) Ο Πρόεδρος, τα άλλα µέλη και τα αναπληρωµατικά της Επιτροπής, τα 

πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την εποπτεία της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της 

Υπηρεσίας και άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι που λαµβάνουν γνώση, ένεκα της θέσης τους 

ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επιχειρηµατικών απορρήτων 

και πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης, έχουν υποχρέωση προς εχεµύθεια και οφείλουν 

να µην κοινοποιούν και/ή δηµοσιοποιούν αυτές, εκτός κατά την έκταση όπου 

επιβάλλεται- 

(α) για να αποδειχθεί µια παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ ή 

των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ. 

(β) προς εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.»  

Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, σηµειώνονται τα όσα αναφέρονται στην Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της 
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Επιτροπής δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ»37 (εφεξής η 

«Ανακοίνωση»): 

«Επαγγελµατικά µυστικά 

18. Ενόσω η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες 

µιας επιχείρησης θα µπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της επιχείρησης αυτής, οι 

πληροφορίες αυτές αποτελούν επαγγελµατικά µυστικά (3). Στις πληροφορίες που είναι 

δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελµατικά µυστικά περιλαµβάνονται: τεχνικές και/ή 

οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την τεχνογνωσία µιας επιχείρησης, οι µέθοδοι 

κοστολόγησης, τα µυστικά και οι µέθοδοι παραγωγής, οι πηγές εφοδιασµού, οι 

παραγόµενες και πωλούµενες ποσότητες, τα µερίδια αγοράς, οι πίνακες πελατών και 

διανοµέων, τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς, η διάρθρωση του κόστους και των τιµών 

και η στρατηγική πωλήσεων. 

Λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες 

19. Η κατηγορία «λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες» περιλαµβάνει πληροφορίες πέραν 

των επαγγελµατικών µυστικών οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως εµπιστευτικές 

ενόσω η αποκάλυψή τους θα µπορούσε να βλάψει ουσιωδώς ένα πρόσωπο ή 

επιχείρηση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις κάθε υπόθεσης, τούτο µπορεί να 

ισχύει για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα µέρη για επιχειρήσεις οι οποίες είναι 

σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη οικονοµική ή εµπορική πίεση στους ανταγωνιστές 

τους ή στους εµπορικούς εταίρους, πελάτες ή προµηθευτές τους. Το Πρωτοδικείο και το 

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν αναγνωρίσει ότι είναι σύννοµη η 

απόρριψη της αποκάλυψης σε τέτοιες επιχειρήσεις ορισµένων επιστολών που 

λαµβάνονται από πελάτες τους, δεδοµένου ότι η αποκάλυψη αυτή θα µπορούσε εύκολα 

να εκθέσει τους αποστολείς των επιστολών στον κίνδυνο αντιποίνων (4). Ως εκ τούτου, 

η έννοια των λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και 

πληροφορίες που θα επέτρεπαν στα µέρη να αναγνωρίσουν τους καταγγέλλοντες ή 

άλλους τρίτους που προβάλλουν εύλογη επιθυµία να παραµείνουν ανώνυµοι. 

24. Σε διαδικασίες δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ο χαρακτηρισµός µιας 

πληροφορίας ως εµπιστευτικής δεν εµποδίζει την αποκάλυψή της εάν η πληροφορία 

αυτή είναι αναγκαία για την απόδειξη εικαζόµενης παράβασης («ενοχοποιητικό 

έγγραφο»), ή εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απαλλαγή εµπλεκόµενου 

µέρους («απενοχοποιητικό έγγραφο»). Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη διαφύλαξης των 

δικαιωµάτων άµυνας των µερών µέσω της παροχής της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης 

στον φάκελο της Επιτροπής είναι δυνατόν να υπερβαίνει σε σπουδαιότητα τη µέριµνα 

                                                             
37 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). 



  

88 

 

προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών άλλων εµπλεκοµένων (5). 

Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογεί αν οι περιστάσεις αυτές συντρέχουν στην 

εκάστοτε περίπτωση. Προς τούτο απαιτείται να αξιολογούνται όλα τα σχετικά στοιχεία, 

όπως: 

• η χρησιµότητα της πληροφορίας για τη στοιχειοθέτηση ή µη µιας παράβασης, καθώς και η 

αποδεικτική της αξία· 

• το αν η πληροφορία είναι απαραίτητη· 

• το κατά πόσον αποτελεί ευαίσθητο στοιχείο (δηλαδή σε ποιον βαθµό η αποκάλυψή της θα 

έβλαπτε τα συµφέροντα του εµπλεκόµενου προσώπου ή επιχείρησης)· 

• η προκαταρκτική εκτίµηση της σοβαρότητας της εικαζόµενης παράβασης.» 

Ακολούθως, η Επιτροπή υπογραµµίζει και τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 43(6) του 

περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο του 1999, Ν. 158(Ι)/99, όπου 

στη βάση του δικαιώµατος ακρόασης που παρέχεται, επιβάλλεται ότι:  

«43(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί ύστερα από γραπτή 

αίτηση του, να λάβει γνώση των στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το 

αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να απορρίψει 

ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό 

συµφέρον ή το συµφέρον τρίτου προσώπου.» 

Σε ότι αφορά την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης, η Επιτροπή παραθέτει σχετική 

νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «∆ΕΕ»), το οποίο 

θεωρεί ότι:  

«Το δικαίωµα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασµού των 

δικαιωµάτων άµυνας, συνεπάγεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην 

ενδιαφερόµενη επιχείρηση τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που 

περιλαµβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιµα για την 

άµυνά της (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 

1995, Τ-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1775, σκέψη 81, και του 

∆ικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-199/99 P, Corus UK κατά Επιτροπής, η οποία 

δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 125 έως 128). Στα έγγραφα αυτά 

περιλαµβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία, µε εξαίρεση τα 

επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής 

και άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες (βλ. αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 

85/76, Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1979/Ι, σ. 215, σκέψεις 9 

και 11, της 8ης Ιουλίου 1999, C-51/92 P, Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 

1999, σ. Ι-4235, σκέψη 75, και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-
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245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P έως C-252/99 P, και C-254/99 P, Limburgse Vinyl 

Maatschappij κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-8375, σκέψη 315).»38 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ειδικότερα, µέσα και από τη σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, ότι αν 

και τα εµπλεκόµενα µέρη και δη οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση 

να λαµβάνουν γνώση των πληροφοριακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, προκειµένου να µπορούν να διατυπώσουν ουσιαστικά 

τις απόψεις τους επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων που τους κοινοποιήθηκαν 

µέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων, ωστόσο, δεν υφίσταται υποχρέωση της Επιτροπής να 

τους αποκαλύπτει το σύνολο του περιεχοµένου του φακέλου της  υπόθεσης.39  

Από τη νοµολογία και πρακτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι, 

το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο δεν επεκτείνεται στο επιχειρηµατικό απόρρητο, 

στις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα και στα εσωτερικά έγγραφα µιας Αρχής 

Ανταγωνισµού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των 

κρατών µελών, καθώς και στη µεταξύ τους αλληλογραφία.40 Εποµένως, θα πρέπει να 

σταθµίζεται κάθε φορά αφενός το δικαίωµα άµυνας των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, 

και αφετέρου το δικαίωµα προστασίας των απορρήτων και των λοιπών εµπιστευτικών 

πληροφοριών των επιχειρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων κάθε 

υπόθεσης. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το δικαίωµα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο δεν είναι 

απόλυτο. Αντιθέτως είναι απαραίτητη η στάθµιση από τη µία των εµπορικών 

συµφερόντων των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και των τρίτων φυσικών και νοµικών 

προσώπων, από τους οποίους λήφθηκαν στοιχεία και από την άλλη πλευρά του 

δικαιώµατος άµυνας και υπεράσπισης της υπόθεσης των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή κρίνει εξαιρετικής σηµασίας τα δεδοµένα που περιβάλλουν το ζήτηµα, και 

ως προς τούτο θα εστιαστεί στο ιστορικό της παρούσας υπόθεσης, που σχετίζεται µε το 

υπό εξέταση θέµα. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στη βάση του άρθρου 17(9) του Νόµου, 

και λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 33 του Νόµου αλλά και υπό την καθοδήγηση της 

Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο 

υπόθεσης της Επιτροπής,41 σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 4/9/2015 προχώρησε σε 

                                                             
38 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 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 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νοµολογίας 
2004 σελίδα I-00123. 
39 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις ∆ΕΕ C-43/82 και 63/82, VBVB & VBBB κατά Επιτροπής, Συλλ. 1984, σελ. 
1984, σκ. 25, καθώς και ∆ΕΕ C-62/86, Αkzo κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991, σελ. Ι-3359, σκ. 16. 
40 Βλ. σχετικά  άρθρο 27 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 και άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 16 παρ. 1 του 
Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΚ) 773/2004. Βλ. επίσης, ενδεικτικά, υπόθεση Γεν∆ΕΕ T-7/89, Hercules 
Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991, σελ. II-1711, σκ. 54. 
41 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). «Ο όρος πρόσβαση στο φάκελο 
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εξέταση εγγράφων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου που περιέχονταν σε 13 

σχετικούς διοικητικούς τόµους. Επισηµαίνεται ότι η απόφαση που λήφθηκε κατά την 

συνεδρία 4/9/2015 αφορούσε µέρος των εν λόγω τόµων και στοιχείων και όχι όλων των 

εγγράφων που περιέχονταν σε αυτούς, αλλά στα έγγραφα και στα στοιχεία που θα 

διαβιβάζονταν σε έκαστη των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων κατά την κοινοποίηση της 

Έκθεσης Αιτιάσεων και των συνοδευτικών σε αυτή εγγράφων και στοιχείων, κατ’ 

εφαρµογήν των άρθρων 17(9) και 33 του Νόµου, ως καταγράφεται και στην ίδια την 

υπό αναφορά απόφαση.   

Στις 12/6/2017, η Επιτροπή στη βάση αιτήµατος που υποβλήθηκε από τις εταιρείες 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN για πρόσβαση στα στοιχεία του 

φακέλου, εξέτασε έκαστο των εγγράφων που περιέχονταν σε 61 τόµους του διοικητικού 

φακέλου, προβαίνοντας σε σχετική στάθµιση στη βάση των άρθρων 17(9) του Νόµου, 

του άρθρου 33 του Νόµου και υπό την καθοδήγηση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής. 

Επίσης, µε την απόφασή της ηµεροµηνίας 12/6/2017 η Επιτροπή προχώρησε σε 

διόρθωση τυπογραφικών και/ή γραµµατειακών λαθών που περιέχονταν στην απόφαση 

ηµεροµηνίας 4/9/2015 και τα οποία δεν διαφοροποιούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

οτιδήποτε είχε ήδη κοινοποιηθεί στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είτε µε την Έκθεση 

Αιτιάσεων είτε µε τα επισυνηµµένα σε αυτή έγγραφα. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισµός περί 

«αχρείαστης ταλαιπωρίας» των επιχειρήσεων ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

και BETOMAN ο οποίος προωθείται σε σχέση µε τις διορθώσεις που έγιναν στο 

πρακτικό ηµεροµηνίας 12/6/2017 δεν µπορεί παρά να απορριφθεί. Πρέπει να σηµειωθεί 

πως η Επιτροπή λειτούργησε µε πλήρη διαφάνεια ενηµερώνοντας αµέσως τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για τις ενέργειες της. 

Στη βάση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής, η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ είχε 

πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης στις 18/7/2017, ενώ οι εταιρείες 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN στις 19/7/2017. 

Στη συνέχεια οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN µε 

επιστολές των νοµικών τους εκπροσώπων ηµεροµηνίας 20/7/2017, οι οποίες 

αντικαταστάθηκαν από τους ίδιους µε επιστολή ηµεροµηνίας 21/7/2017, υπέβαλαν και 

πάλι αίτηµα για παράταση υποβολής γραπτών συµπληρωµατικών θέσεων, καθώς και 

αίτηµα για αποκάλυψη στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν αποκαλυφθεί κατά την 

πρώτη πρόσβαση ηµεροµηνίας 18/7/2017 και 19/7/2017 στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης, στη βάση αποφάσεων της Επιτροπής περί στοιχείων εµπιστευτικής 

                                                                                                                                                                                    
χρησιµοποιείται αποκλειστικά µε την έννοια της πρόσβασης που χορηγείται στα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή 
ενώσεις επιχειρήσεων στα οποία Επιτροπή έχει αποστείλει κοινοποίηση αιτιάσεων.»  
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φύσεως, επιχειρηµατικών απορρήτων, εσωτερικών εγγράφων και στοιχείων επί των 

οποίων δεν βασίστηκε για την εκ πρώτης όψεως απόφασή της.  

Στην εν λόγω επιστολή ηµεροµηνίας 21/7/2017, οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN επεσύναψαν κατάλογο, στον οποίο καταγράφονταν 

πληροφορίες µε επικεφαλίδες εγγράφων που δεν ήταν προσβάσιµα κατά τη διαδικασία 

πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ενώ η αιτιολόγηση του αιτήµατός 

τους για αποκάλυψη του κάθε ενός από αυτά, περιοριζόταν σε γενική αναφορά µιας 

παραγράφου της εν λόγω επιστολής που συνόδευε τον εν λόγω κατάλογο. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 25/7/2017, εξέτασε το κάθε έγγραφο 

ξεχωριστά από τα περίπου πενήντα (50) που καταγράφονταν στον κατάλογο που 

επισυναπτόταν στην επιστολή των νοµικών εκπροσώπων της ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, στη βάση της αιτιολόγησης που τα µέρη έδωσαν 

και προέβη σε σχετική στάθµιση των συγκρουόµενων συµφερόντων υπό το φως και 

στη βάση της σχετικής εν ισχύ νοµοθεσίας καθοδηγούµενη από την Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.42 Στη βάση της εν λόγω εξέτασης, τονίζεται ότι η Επιτροπή 

αποφάσισε την αποκάλυψη ορισµένων εκ των εγγράφων που καταγράφονταν στον εν 

λόγω κατάλογο πέραν από αυτά που είχαν αποκαλυφθεί κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 

17(9) του Νόµου. Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN 

ενηµερώθηκαν µε επιστολή ηµεροµηνίας 22/8/2017 για την απόφαση της Επιτροπής 

στην οποία δόθηκε πλήρης περιγραφή των συγκεκριµένων εγγράφων µε συγκεκριµένη 

αιτιολόγηση αναφορικά µε κάθε ένα από τα πενήντα (50) έγγραφα και εξέταση κάθε 

στοιχείου το οποίο είχε κριθεί ως εµπιστευτικής φύσεως στη βάση του άρθρου 33 ή δεν 

είχε κοινοποιηθεί στη βάση του άρθρου 17(9) του Νόµου, για τα οποία ζητείτο 

αποκάλυψη.  

Ο Εµπειρογνώµονας των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN προέβη σε εκ νέου πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης εκ 

µέρους και των τριών εταιρειών στις 28/8/2017 και 29/8/2017. 

Η Επιτροπή τονίζει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση, έγινε ενδελεχής εξέταση των 

σηµείων/στοιχείων και εγγράφων που κρίθηκαν ότι περιείχαν εµπιστευτικής φύσεως 

πληροφορίες και / ή επιχειρηµατικά απόρρητα και δεν κατέστησαν προσβάσιµα κατ’ 

αναλογία, σταθµίζοντας σε αυτά το δικαίωµα προστασίας του επαγγελµατικού 

απορρήτου/επαγγελµατικών µυστικών, σε συνάρτηση µε την κατοχύρωση των 

δικαιωµάτων άµυνας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη θέση των µερών και κρίνοντας 

στη βάση της χρησιµότητας, της αναγκαιότητας και της πιθανής βλάβης στα 

συµφέροντα τρίτων, σε σχέση µε τη σοβαρότητα της πιθανολογούµενης παράβασης. 

                                                             
42 Βλέπε υποσηµείωση 36. 
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Είναι η θέση της Επιτροπής ότι, για την απόφαση της εξέτασε ενδελεχώς όλα τα 

κριτήρια που προκύπτουν µέσα από την καταγεγραµµένη νοµοθεσία, τη σχετική 

νοµολογία και ιδιαίτερα τις αποφάσεις του ∆ΕΕ, µε σκοπό, όπως έχει ήδη τονιστεί, να 

διαφυλαχθεί και να διασφαλιστεί ότι, οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση 

στα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης για την υπεράσπιση της υπόθεσής 

τους.  

Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση της Ολοµέλειας της 

Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 369/V/2007 που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών 

προϊόντων: 

«68. Καταρχάς, λεκτέον ότι, αντίθετα απ’ ό,τι ισχυρίζονται οι ως άνω επιχειρήσεις και ο 

ΣΕΒΓΑΠ, γενικώς το δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα δεν συνιστά απόλυτο 

δικαίωµα, ενώ τα στοιχεία του προγράµµατος επιείκειας και οι αιτήσεις των 

επιχειρήσεων περί υπαγωγής σ’ αυτό είναι και παραµένουν απόρρητα. Συνεπώς, δεν 

είναι δυνατόν να αρθεί το απόρρητό τους και να δοθεί πρόσβαση στις λοιπές 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, διότι άλλως θα ανατρεπόταν η τελολογία της θεσπίσεως του, 

που συνίσταται όχι µόνο στη διευκόλυνση της ελέγχουσας αρχής κατά τη διαπίστωση 

των παραβάσεων αλλά και στην προστασία επιχειρήσεων ή µαρτύρων, που 

καταγγέλλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού αντιανταγωνιστικές συµπεριφορές. 

69. [….] Ειδικότερα, η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης προβλέπεται στο άρθρο 

27 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου και στο άρθρο 15 

παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κανονισµού 1/2003 «Κατά τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα υπεράσπισης των 

εµπλεκόµενων µερών, τα οποία έχουν το δικαίωµα να αποκτούν γνώση του φακέλου της 

Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του έννοµου συµφέροντος των επιχειρήσεων για την 

προστασία του επιχειρηµατικού απόρρητου. Το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο δεν 

καλύπτει τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της 

Επιτροπής ή των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών. Από το δικαίωµα 

πρόσβασης εξαιρούνται ιδίως η αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών 

ανταγωνισµού των κρατών µελών ή µεταξύ των τελευταίων, συµπεριλαµβανοµένων των 

εγγράφων που συντάσσονται κατ' εφαρµογή των άρθρων 11 και 14. Καµία διάταξη της 

παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Επιτροπή να δηµοσιοποιεί και να 

χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί µια παράβαση». […]  

75. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα και µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ 

και τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις, τις οποίες εφαρµόζει άµεσα, έχει υποχρέωση εκ 

του νόµου διαφύλαξης των επαγγελµατικών / επιχειρηµατικών απορρήτων των 
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επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι καταγγέλλουσες, είτε καταγγελλόµενες ή τρίτες εταιρίες. Σε 

κάθε περίπτωση, εµπιστευτικές πληροφορίες και απόρρητα εξαιρούνται από την 

ανακοίνωση στον καταγγέλλοντα ή σε άλλον συµµετέχοντα στη διαδικασία. Η 

διαφύλαξη των απορρήτων είναι ισότιµη αξία προς το δικαίωµα υπεράσπισης 

των ελεγχόµενων επιχειρήσεων και αποτελεί εκάστοτε αντικείµενο στάθµισης. 

[….] (Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

76. Πάγια είναι επίσης και η νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ ως προς το θέµα αυτό. Το 

∆ΕΚ και ΠΕΚ, αναγνωρίζοντας το δικαίωµα των επιχειρήσεων να διαθέτουν πρόσβαση 

στο φάκελο της Επιτροπής, αποφαίνονται ότι το δικαίωµα αυτό υπόκειται σε ορισµένους 

περιορισµούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων της Επιτροπής και των εννόµων συµφερόντων τρίτων. Τούτο έγινε δεκτό 

και στην απόφαση Tokai Carbon κατά Επιτροπής (αποφάσεις ΠΕΚ της 29ης Απριλίου 

2004, Τ-236/01,Τ-239/01, Τ-244/01 έως Τ-246/01, Τ-251/01 και Τ-252/01 Συλλογή 

2004, σελ.ΙΙ-1181), στην οποία το ΠΕΚ έκρινε, ότι «η Επιτροπή, προκειµένου να 

παράσχει στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αµυνθούν αποτελεσµατικά 

κατά των αιτιάσεων που διατυπώνονται κατ’ αυτών στην ανακοίνωση των αιτιάσεων, 

υποχρεούται να τους καταστήσει προσιτό ολόκληρο το φάκελο έρευνας της υποθέσεως, 

εξαιρουµένων των εγγράφων που περιέχουν επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων 

επιχειρήσεων ή άλλα εµπιστευτικά πληροφοριακά στοιχεία και των εσωτερικών 

εγγράφων της Επιτροπής. Ως προς τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής, ο 

περιορισµός προσβάσεως δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της εύρυθµης 

λειτουργίας της Επιτροπής στον τοµέα της πατάξεως των παραβάσεων των κανόνων 

του ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ.». 

77. Εν προκειµένω διασφαλίστηκαν απόλυτα τα δικαιώµατα υπεράσπισης των 

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι τους χορηγήθηκε πλήρης κατάλογος µε 

όλα τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του 

Προέδρου Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 (για τη ΦΑΓΕ), 

υπ’ αριθµ. 972/14.2.2007 (για την ΟΛΥΜΠΟΣ), 983/15.2.2007 και 1049/30.5.2007 (για 

τον ΣΕΒΓΑΠ) και 982/15.2.2007 (για τη ∆ΕΛΤΑ) αλλά και από τα έγγραφα παραλαβής 

εγγράφων από τις εταιρίες, όπως παρατίθενται ανωτέρω. Στα προαναφερθέντα έγγραφα 

του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού αιτιολογείται πλήρως η άρνηση 

πρόσβασης στα ονόµατα των επιµέρους παραγωγών. Ειδικότερα, στο εν λόγω υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

αναφέρεται, ότι «σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΑ, 

οι καταθέσεις που προκύπτουν σε συνάρτηση µε κινηθείσες διαδικασίες δεν είναι 

προσβάσιµες ως προς την ταυτότητα των προσώπων που κατέθεσαν, καθώς και των 

στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτών. Τούτο διότι, σύµφωνα µε την 
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Ανακοίνωση της ΕΕ (βλ. παρ. 19) και κατά πάγια νοµολογία (βλ. Τ-203/01 παρ. 124, C- 

310/93 παρ.26-27), ασθενέστερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα δύναται να εκτεθούν στον 

κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές επιχειρήσεις που είτε κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση 

στους πελάτες και προµηθευτές τους. Για τους ίδιους λόγους τα τιµολόγια και οι χηµικές 

αναλύσεις που υπέβαλλαν οι παραγωγοί ως συνηµµένα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι 

προσβάσιµα». Αντίθετα, κρίθηκε, ότι δεν είναι απόρρητα και συνεπώς χορηγήθηκαν 

στην αιτούσα τα ονόµατα των Συλλόγων. Κατά τα λοιπά, κατάλογοι εγγράφων, έγγραφα 

ή αποσπάσµατα αυτών, που για όλους τους ανωτέρω λόγους δεν περιήλθαν στις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, δεν λαµβάνονται υπόψη για τη στοιχειοθέτηση της 

παραβάσεως. Αντίστοιχα, αναφέρονται στα λοιπά ανωτέρω έγγραφα του Προέδρου της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

78. Πάντως, υπό κάθε εκδοχή, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώνει, ότι σε 

συγκεκριµένη περίπτωση οι επιχειρήσεις στερήθηκαν του δικαιώµατος υπεράσπισης, η 

διαπίστωση αυτή δεν επιφέρει αυτόµατα ακυρότητα της διαδικασίας ή της 

εκδοθησοµένης απόφασης, αλλά επιβάλλει να εξετάζεται εκάστοτε αν η παράλειψη 

ανακοίνωσης εγγράφων της υπόθεσης στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είχε ως 

αποτέλεσµα να θιγεί το δικαίωµα υπεράσπισης, µε συνέπεια δυσµενέστερη για την 

επιχείρηση εξέλιξη της διαδικασίας και δυσµενέστερο περιεχόµενο απόφασης (βλ. Τ-

305/94, LVM κατά Επιτροπής, σκ. 1020-1021 και Τ-36/91, σκ. 78, Συλλογή σελ. ΙΙ-

931).».  

Η Επιτροπή, αναφορικά µε το δικαίωµα πρόσβασης και τη διαδικασία άσκησής του, 

παραπέµπει επίσης στη σηµαντική απόφαση της Ολοµέλειας της Ελληνικής Αρχής 

Ανταγωνισµού 520/VI/2011 επί των καταγγελιών της εταιρείας µε τη διακριτική 

επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιοµηχανία Τροφίµων-Σνακς» κατά της εταιρίας «TASTY 

FOODS ΑΒΓΕ» και συγκεκριµένα, στις παραγράφους 7-13. 

Όσον αφορά τα µη αποκαλυφθέντα στοιχεία/σηµεία και έγγραφα που κρίθηκαν ως 

εµπιστευτικής φύσεως και δεν αποκαλύφθηκαν, η Επιτροπή υπογραµµίζει εµφαντικά 

ότι, αφού είχε αξιολογήσει τις προαναφερόµενες σχετικές παραµέτρους αποφάσισε ότι 

η µη αποκάλυψη αυτών δεν θα εµπόδιζε την άσκηση του δικαιώµατος άµυνας και 

υπεράσπισης από µέρους των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, σταθµίζοντας αυτό έναντι 

αντικρουόµενων συµφερόντων.  Είναι η θέση της Επιτροπής ότι, για την απόφαση της 

εξέτασε ενδελεχώς όλα τα κριτήρια που προκύπτουν µέσα από την καταγεγραµµένη 

νοµοθεσία, τη σχετική νοµολογία και ιδιαίτερα τις αποφάσεις του ∆ΕΕ, µε σκοπό, όπως 

έχει ήδη τονιστεί, να διαφυλαχθεί και να διασφαλιστεί ότι, οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης για την 

υπεράσπιση της υπόθεσής τους.  
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Η Επιτροπή ακολούθως εξετάζει και τους συγκεκριµένους ισχυρισµούς των 

εµπλεκοµένων µερών και σχετικές αναφορές τους σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. 

Υπό το φως των όσων έχουν παρατεθεί, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι θέσεις των 

εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN αναφέρονται σε  

πληµµελή ή και ανύπαρκτη αιτιολόγηση εµπιστευτικότητας ή και απόκρυψη στοιχείων 

χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, παραπέµποντας σε αποσπασµατικές φράσεις του λεκτικού 

που χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή κατά τις αποφάσεις της για αποκάλυψη 

εγγράφων και στοιχείων ή απόκρυψη αυτών στη βάση του άρθρου 17(9) του Νόµου, 

στη βάση του άρθρου 33 του Νόµου και υπό την καθοδήγηση της Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της 

Επιτροπής.43 Η Επιτροπή, υπό το φως και της ως άνω παρατιθέµενης νοµοθεσίας αλλά 

και υπό την καθοδήγηση της σχετικής νοµολογίας απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό ο 

οποίος, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποβάλλεται γενικά και αόριστα, αφορά 

αποσπασµατικές φράσεις και δεν αφορά συγκεκριµένα έγγραφα. ∆εν πρέπει να 

αγνοείται το γεγονός ότι κατά την εξέταση, αξιολόγηση και στάθµιση εξετάστηκαν 

έγγραφα και στοιχεία που ανέρχονται σε εκατοντάδες και ότι η Επιτροπή µετά από 

αίτηµα των εν λόγω επιχειρήσεων επανεξέτασε χωρίς φειδώ κόπου ή χρόνου, µεγάλο 

αριθµό αυτών, έτσι ώστε να δοθεί κάθε δικαίωµα δίκαιης δίκης στα εµπλεκόµενα µέρη. 

Επίσης, οι εν λόγω επιχειρήσεις τηρήθηκαν ενήµερες και είχαν γνώση της βάσης επί 

της οποίας γίνεται στάθµιση των σχετικών εγγράφων. Η στάθµιση των εν λόγω 

εγγράφων περιλαµβάνει εξέταση και αξιολόγηση του εγγράφου στη βάση των σχετικών 

νόµων και κανόνων, η οποία µπορεί να επιβεβαιωθεί από τις αποφάσεις της 

Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η γενική και αόριστη θέση των εταιρειών ότι οι αποφάσεις της 

Επιτροπής «ενδεχόµενα να αποδεικνύουν την κακοπιστία της Επιτροπής» απορρίπτεται 

ως αβάσιµη και αναπόδεικτη. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, αναφέρονται στα 

αντίγραφα των δελτίων παραλαβής εγγράφων του Τ∆Ε 6/2012, 15/2012 και 54/2012 

και θεωρούν ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη αναφορικά µε την έννοια των 

εσωτερικών εγγράφων, χωρίς όµως να εξηγήσουν και να καταγράψουν γιατί θεωρούν 

ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη η γιατί θεωρούν ότι µη αποκάλυψη των εν λόγω 

εγγράφων στα οποία αναφέρονται έχει οιαδήποτε επίπτωση στα δικαιώµατα άµυνας ή 

υπεράσπισής τους. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι µε επιστολή της ηµεροµηνίας 22/8/2017, 

ενηµέρωσε τις εν λόγω επιχειρήσεις σε σχέση µε το αίτηµά τους για αποκάλυψη των εν 

λόγω εγγράφων, παραθέτοντας περιγραφή και το περιεχόµενο αυτών και 
                                                             
43 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). «Ο όρος πρόσβαση στο φάκελο 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά µε την έννοια της πρόσβασης που χορηγείται στα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή 
ενώσεις επιχειρήσεων στα οποία Επιτροπή έχει αποστείλει κοινοποίηση αιτιάσεων.»  
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ενηµερώνοντάς τους αναφορικά µε τη σχετική απόφασή της, η οποία λήφθηκε έχοντας 

υπόψη τη µη αποδεικτική αξία των εν λόγω εγγράφων και τον µη επηρεασµό µε 

οποιοδήποτε τρόπο της υπεράσπισης των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή 

επαναλαµβάνει ότι τα εν λόγω ∆ελτία αφορούσαν 4 τηλετυπικά µηνύµατα που στην 

ουσία συνιστούσαν τη συνοδευτική επιστολή του Τ.∆.Ε. προς την Επιτροπή. Τα εν 

λόγω τηλετυπικά µηνύµατα δεν περιείχαν οποιαδήποτε πληροφόρηση η οποία να 

χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή καθότι αυτή δεν είχε αποδεικτική αξία. Τα εν λόγω 

τηλετυπικά µηνύµατα αφορούσαν επικοινωνία µεταξύ της Επιτροπής και του Τ.∆.Ε η 

οποία ως αναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται ως «εσωτερικό έγγραφο» της Επιτροπής. 

Αποδεικτική αξία είχαν τα συνοδευτικά έγγραφα στα οποία δόθηκε πρόσβαση. 

Λαµβανοµένης υπόψη της ενηµέρωσης των εταιρειών για την απόφαση της Επιτροπής 

επί αυτών, και υπό το φως και των υποχρεώσεων της Επιτροπής στη βάση των 

άρθρων 17(9) και 33 του Νόµου, άρθρου 43(6) των περί των Γενικών Αρχών του 

∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου και καθοδηγούµενη και από την Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της 

Επιτροπής44 και τις σχετικές αποφάσεις του ∆ΕΕ, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί 

τη θέση που προωθείται.  

Τέλος, η Επιτροπή, µελετώντας τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν προς τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τα στοιχεία που κρίθηκαν ως εµπιστευτικά 

επισηµαίνει ότι οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN 

προωθούν συλλογικά τη θέση ότι «σκοπίµως η Επιτροπή χαρακτήρισε συγκεκριµένα 

στοιχεία ως εµπιστευτικά ή και ως επιχειρηµατικά απόρρητα (π.χ. στοιχεία άλλων 

εταιρειών που συµµετείχαν σε διαγωνισµούς που αναφέρονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, 

στοιχεία ύψους προσφορών άλλων εταιρειών που συµµετείχαν σε διαγωνισµούς που 

αναφέρονται στην Έκθεση Αιτιάσεων), καθώς αυτά τα στοιχεία είναι αθωωτικά για τους 

πελάτες µας ή και θα µπορούσαν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισµούς τους ή και θα 

ήταν ασυνεπή µε τα συµπεράσµατα της Επιτροπής.».  

Η Επιτροπή, εν πρώτοις απορρίπτει κατηγορηµατικά τη θέση των εν λόγω εταιρειών 

περί σκοπιµότητας, η οποία είναι αβάσιµη και δεν εδράζεται επί οιωνδήποτε γεγονότων 

ή και υποστηρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα, ο ισχυρισµός των εµπλεκοµένων µερών ότι δεν αποκαλύφθηκαν 

αθωωτικά για τις εν λόγω εταιρείες στοιχεία είναι αβάσιµος, εφόσον δεν γίνεται 

αντιληπτό από τις θέσεις των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων ακριβώς πως αυτά 

καθιστώνται αθωωτικά. Η εκ πρώτης όψεως απόφαση για πιθανολογούµενες 
                                                             
44 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). «Ο όρος πρόσβαση στο φάκελο 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά µε την έννοια της πρόσβασης που χορηγείται στα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή 
ενώσεις επιχειρήσεων στα οποία Επιτροπή έχει αποστείλει κοινοποίηση αιτιάσεων.»  



  

97 

 

παραβάσεις του άρθρου 3 του Νόµου βασίστηκε στην εξέταση τεκµηρίων που µεταξύ 

άλλων ανευρέθηκαν στα γραφεία των επιχειρήσεων, σε σχέση µε το ενδεχόµενο 

ύπαρξης «σύµπραξης» µεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών και συνοµολόγηση 

συµφωνιών µέσω του Συνδέσµου Κατασκευαστών Ετοίµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, 

που είχαν ως αντικείµενο τον καθορισµό τιµών και την κατανοµή αγορών οι οποίες 

εφαρµόζονταν και στην υποβολή προσφορών για δηµόσιους διαγωνισµούς. Όπως 

ξεκαθαρίζεται από την ενωσιακή νοµολογία, οι συµφωνίες ή πρακτικές που έχουν ως 

αντικείµενο κεντρικές παραµέτρους της επιχειρηµατικής δράσης όπως είναι η τιµή, η 

παραγωγή, η πελατεία, η δράση στην αγορά, τότε οι περιορισµοί είναι per se 

αντιανταγωνιστικοί και τεκµαίρεται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά. Στην προκειµένη περίπτωση, τα στοιχεία τα οποία 

ζητήθηκαν δεν σχετίζονταν µε τους επαγωγικούς συλλογισµούς που διατύπωσε κατά το 

προκαταρκτικό στάδιο η Επιτροπή, εφόσον η βάση των εκ πρώτης όψεων 

συµπερασµάτων της Επιτροπής είναι η ύπαρξη «σύµπραξης» µεταξύ των 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων στη βάση συγκεκριµένων τεκµηρίων και εγγράφων που 

υποδηλώνουν τη βούληση των µελών του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού 

για συντονισµό της συµπεριφοράς στην αγορά και για χειραγώγηση των συγκεκριµένων 

∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών. 

Η Επιτροπή αναφορικά µε τους ισχυρισµούς περί µη αποκάλυψης στοιχείων άλλων 

εταιρειών που συµµετείχαν σε διαγωνισµούς που αναφέρονται στην Έκθεση Αιτιάσεων 

καθώς επίσης και  στοιχείων ύψους προσφορών άλλων εταιρειών που συµµετείχαν σε 

διαγωνισµούς που αναφέρονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, επισηµαίνει ότι στη βάση 

σχετικού αιτήµατος των εταιρειών ηµεροµηνίας 21/7/2017, επανεξέτασε προηγούµενη 

απόφασή της για απόκρυψη στοιχείων και αποφάσισε αποκάλυψη µέρος αυτών, 

συµπεριλαµβανοµένων και τιµών τρίτων εταιρειών σε συγκεκριµένους διαγωνισµούς, οι 

οποίες ήταν ήδη γνωστές στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Με την επιστολή 

ηµεροµηνίας 22/8/2017, οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ενηµερώθηκαν αναφορικά µε 

απόφασή της Επιτροπής τόσο για την αποκάλυψη των επιπρόσθετων στοιχείων όσο 

και για τη µη αποκάλυψη στοιχείων που σχετίζονται µε τιµές τρίτων εταιρειών στη βάση 

σχετικού σκεπτικού που καταγράφεται σε αυτή.  

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση  των 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN. 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΙΦΝΙ∆ΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

6.1. Αιφνίδια έρευνα ηµεροµηνίας 22/10/2013 

Στις 22/10/2013, ενεργώντας στη βάση γραπτής εντολής της Επιτροπής, η Υπηρεσία 

διεξήγαγε αιφνίδια έρευνα στις επιχειρήσεις ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 
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SKYRAMIX, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ, ATHINODOROU & 

POULLAS, TOP MIX, STARBETON, ΚΑΖΑΝΟΣ -STARBETON J.V., ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆, IACOVOU BROTHERS (CONCRETE) LTD, 

ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, ΠΟΥΛΛΑΣ ΤΣΑ∆ΙΩΤΗΣ ΛΤ∆ ΚΑΙ ATHINODOROU BROTHERS 

SUPER BETON PUBLIC COMPANY LTD, αναφορικά µε τις πιθανολογούµενες 

παραβάσεις του Νόµου που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας αυτεπάγγελτης 

έρευνας. 

Κατά τη διάρκεια της αιφνίδιας έρευνας στα γραφεία των υπό αναφορά επιχειρήσεων 

συλλέχθηκε αριθµός εγγράφων, όπως αντίγραφα τιµολογίων, προσφορών, 

συµφωνιών, πρακτικών συνεδριάσεων του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού, χειρόγραφες σηµειώσεις από συναντήσεις των επιχειρήσεων 

και απαντήθηκαν σχετικά ερωτηµατολόγια από τα υπεύθυνα ή και αρµόδια άτοµα της 

κάθε επιχείρησης, ως ακολούθως: 

6.1.1. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ  

Στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, και πιο συγκεκριµένα στο γραφείο του κυρίου Κ.Κ. 

ανευρέθηκε µεγάλος αριθµός εγγράφων, αντίγραφα των οποίων λήφθηκαν από τους 

λειτουργούς της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτούς 

σύµφωνα µε το άρθρο 31(1)(γ) του Νόµου.  

Ειδικότερα, ανευρέθηκαν έγγραφα και χειρόγραφες σηµειώσεις του κύριου Κ.Κ. 

αναφορικά µε συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, SKYRAMIX, TOP MIX, ATHINODOROU & POULLAS, 

KRITONIS, ALFA CONCRETE και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ. 

Συγκεκριµένα, ανευρέθηκαν τα ακόλουθα: 

(Α) Έγγραφο 1: ∆ακτυλογραφηµένο έγγραφο που φέρει ηµεροµηνία 15/2/2011  

Το έγγραφο αυτό, το οποίο αναφέρει χειρόγραφα ηµεροµηνία 15/2/2011 (Παράρτηµα 

145) περιλαµβάνει ενότητες που έχουν τίτλους σχετικά µε το σκοπό, τη δηµιουργία 

γραφείου, την διασφάλιση αύξησης, τη δηµιουργία µαύρης λίστας, τη γενική είσπραξη 

και τις αντιπαροχές, αντλίες και άλλα θέµατα τα οποία, ως καταγράφεται, πρέπει να 

συζητηθούν. Σηµειώνεται ότι οι  υπογραµµίσεις και επισηµάνσεις µε έντονους µαύρους 

χαρακτήρες είναι της Επιτροπής. 

(i) «Σκοπός» 

 Στην ενότητα  «Σκοπός», αναφέρεται ότι «ο σκοπός που γίνεται αυτή η προσπάθεια 

είναι να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός και να συµφωνηθεί ένας τρόπος 

                                                             
45 Η Επιτροπή, για σκοπούς εύκολης αναφοράς στα έγγραφα για τα οποία γίνεται αναφορά στην απόφασή 
της, χρησιµοποιεί την αρίθµηση που είχε δοθεί στα Παραρτήµατα που συνοδεύουν το σηµείωµα της 
Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 7/8/2015 καθώς και στην Έκθεση Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 30/9/2015. 



  

99 

 

παρακολούθησης των δεδοµένων κάθε Εταιρείας ούτως ώστε µέσα από τη συνολική 

εικόνα να διασφαλίζονται τα συµφέροντα όλων των συµµετεχόντων. ∆εν είναι σκοπός η 

κακόβουλη χρησιµοποίηση της δύναµης της συµφωνίας προς τους πελάτες µας ή τον 

κλάδο γενικά  αλλά η διακοπή της χρησιµοποίησης και του εµπαιγµού που δέχονται 

στην πλύστη των περιπτώσεων. ∆εν επιζητούµε τα υπερκέρδη αλλά ένα εύλογο 

κέρδος της τάξης του 10-15% όπως κάθε υγιής επιχείρηση».  

(ii) «∆ηµιουργία Γραφείου» 

Στην ενότητα «∆ηµιουργία Γραφείου» αναφέρεται ότι «θα πρέπει άµεσα να βρεθεί ένας 

γραφειακός χώρος (όχι µεγαλύτερος από 100 m2 ) που µπορεί να είναι ένα διαµέρισµα 

δύο υπνοδωµατίων στο οποίο θα στεγαστεί ο Υπεύθυνος Συντονισµού (ΥΣ)», ενώ στο 

σηµείο αυτό υπάρχουν χειρόγραφες σηµειώσεις µε ονόµατα. Στη συνέχεια αναφέρεται 

ότι «το γραφείο θα πρέπει να είναι σε πολύ διακριτικό χώρο και όσο το δυνατό θα 

πρέπει να είναι µυστική η τοποθεσία του. Ο ΥΣ θα έχει στην κατοχή του ένα 

portable ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα εκτυπωτή. ∆εν θα υπάρχει φαξ για 

ευνόητους λόγους. Οι πληροφορίες και η περαιτέρω ενηµέρωση των 

συµµετασχόντων εταιρειών θα γίνεται επί τόπου.  Η κάθε εταιρεία πρέπει να 

ορίζει ένα υπεύθυνο άτοµο επικοινωνίας το οποίο θα ενηµερώνεται για όλα τα 

θέµατα και θα έχει την ευθύνη να τα εφαρµόσει στην Εταιρεία του. Τα άτοµα αυτά 

θα πρέπει τουλάχιστο στα αρχικά στάδια εφαρµογής της συµφωνίας να 

συναντώνται καθηµερινά για µονόωρη συνάντηση στο γραφείο για καλύτερο 

συντονισµό της προσπάθειας και σε κατοπινό στάδιο τουλάχιστο µια φορά την 

εβδοµάδα.  Με αυτό τον τρόπο θα αρχίσει να καλλιεργείται η εµπιστοσύνη µεταξύ 

των συµµετασχόντων και το κλίµα θα βελτιώνεται. Η περαιτέρω διεύρυνση της 

αρχικής συµφωνίας θα πρέπει να είναι δέσµευση όλων των εταιρειών.» 

(iii) «∆ιασφάλιση Αύξησης» 

Σε σχέση µε τη «διασφάλιση αύξησης»  σηµειώνεται  «να αποφασιστεί η γενική 

αύξηση που θα εφαρµοστεί από τις  21 Μαρτίου 2011. Σύµφωνα µε τις αυξήσεις του 

τσιµέντου € 6.00/τόνο, αύξηση του πετρελαίου (υπολογισµός µόνο από 15/6/2010 µέχρι 

σήµερα), παράλληλη αύξηση και των µεταφορικών, αύξηση στα εργατικά (υπολογισµός 

µόνο από 1/1/2010 µέχρι σήµερα). Το κόστος αυτών των αυξήσεων είναι €4.50/m3. 

Εισήγηση η γενική αύξηση να είναι €5.00/m». Επίσης, υπάρχει χειρόγραφη σηµείωση 

«ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5.50/m³».  

Στη συνέχεια σηµειώνεται ότι «Η κάθε Εταιρεία θα δώσει στο γραφείο την 

ονοµαστική λίστα των πελατών της. Να γίνει νέος τιµοκατάλογος µετά την αύξηση» 

και παρατίθεται παράδειγµα µε τιµές και ακολούθως σηµειώνεται ότι «Θα καθοριστούν 

min τιµές για κάθε είδος σκυροδέµατος που θα µπορεί µια εταιρεία να δίνει 
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προσφορά για πελάτη άλλης εταιρείας» και πάλι ακολουθεί παράδειγµα και 

χειρόγραφες σηµειώσεις.    

Τέλος, αναφέρεται ότι «Πριν την ετοιµασία µιας προσφοράς η κάθε Εταιρεία θα 

επικοινωνεί µε τον ΥΣ ούτως ώστε να ενηµερώνεται  εάν ο πελάτης που ζητά 

προσφορά είναι πελάτης άλλης εταιρείας. Ο ΥΣ µετά που θα έχει τις λίστες στην 

κατοχή του θα πρέπει να εντοπίσει πελάτες οι οποίοι προµηθεύονται από δύο ή 

περισσότερες Εταιρείες. Εναπόκειται στην κάθε εταιρεία ξεχωριστά να εφαρµόσει την 

αύξηση των €5.00/m³ σε όλους τους πελάτες, δηλαδή εάν κάποιος πελάτης σήµερα  έχει 

τιµή χρέωσης για το C25 €62.00 και µε την εφαρµογή της αύξησης €5.00m³ το C25 θα 

γίνει €67.00 και θα υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί από την min προσφορά άλλης 

εταιρείας δηλ. €66.00 τότε επιλεκτικά αυτούς τους πελάτες µπορεί να µην επιβάλει το 

συνολικό ποσό της αύξησης αλλά πχ €3.00m³. Με αυτό τον τρόπο θα 

µεγιστοποιήσουµε την συνολική αύξηση που θα πετύχουµε.»  

(iv) «∆ηµιουργία Μαύρης Λίστας» 

Κάτω από τον τίτλο «∆ηµιουργία µαύρης λίστας» σηµειώνεται ότι  «Η κάθε εταιρεία θα 

πρέπει να δώσει στον ΥΣ µια µαύρη λίστα µε ονόµατα πελατών οι οποίοι έχουν 

οικονοµικά και άλυτα προβλήµατα. Στη λίστα αυτή θα πρέπει να υπάρχουν µόνο 

ονόµατα τα οποία η εταιρεία δεν είναι διαθέσιµη πλέον να διαθέσει άλλο σκυρόδεµα. 

Εφόσον το όνοµα αυτό υπάρχει στη λίστα µιας εταιρείας τότε δεν θα µπορεί να 

προµηθευτεί σκυρόδεµα από άλλη Εταιρεία. Η Μαύρη λίστα κάθε Εταιρείας θα πρέπει 

να ενηµερώνεται µια φορά τη βδοµάδα στη συνάντηση ούτως ώστε να υπάρχουν σε 

όλους πρόσφατα δεδοµένα προς αποφυγή παρεξήγησης. Ο ΥΣ θα πρέπει αρχικά να 

αναλύει τις λίστες αυτές ούτως ώστε να εντοπίζει πιθανές συµπτώσεις προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων πχ το όνοµα κάποιου πελάτη να βρίσκεται σε µια από τις µαύρες λίστες 

µιας Εταιρείας ενώ να βρίσκεται στη λίστα πελατών άλλης Εταιρείας, να τηρεί εκεί τις 

υποχρεώσεις του και να προµηθεύεται κανονικά σκυρόδεµα. Οι περιπτώσεις αυτές θα 

πρέπει να τυγχάνουν ξεχωριστού χειρισµού µεταξύ των εµπλεκοµένων Εταιρειών χωρίς 

οι υπόλοιπες Εταιρείες να µπορούν να προµηθεύσουν τον συγκεκριµένο πελάτη».  

(v) «Γενική Είσπραξη» 

Ακολούθως, στην ενότητα «Γενική Είσπραξη» καταγράφεται ότι «η κάθε Εταιρεία 

ξεχωριστά θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση όλων των πελατών της και µε βάση την 

προϊστορία του κάθε πελάτη, το κύρος του, τις προσωπικές φιλίες που µπορεί να 

υπάρχουν, των όγκων εργασιών του και σαν γενικό όρο το περιθώριο που η κάθε 

Εταιρεία είναι διαθέσιµη να του παρέχει περίοδο πίστωσης να καθορίσει τους όρους 

συνεργασίας της. Στο στάδιο αυτό η πίεση των πελατών να εφαρµόσουν τα σχετικά 

περιθώρια δεν πρέπει να είναι άµεση και απόλυτη. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια 
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σχετική υποµονή ούτως ώστε σταδιακά και σε περίοδο πχ ενός χρόνου να µειωθεί το 

χρονικό περιθώριο πίστωσης στα αποδεκτά πλαίσια. Να έχουµε πάντα υπόψη ότι: 

Εργατικά πληρώνουµε εβδοµαδιαία ποσοστό στο κόστος περίπου 22%, 

µεταφορικά πληρώνουµε κάθε 15 µέρες ή µηνιαίως ποσοστό στο κόστος περίπου 

10%, τσιµέντο πληρώνουµε κάθε 60 - χειρόγραφα διαγραµµένο και σηµείωση ότι 

είναι 45 µέρες- ποσοστό στο κόστος περίπου 30% και πετρέλαιο πληρώνουµε 

κάθε 60 µέρες, ποσοστό στο κόστος περίπου 7%. Εύλογο χρονικό περιθώριο 

είναι 60 -90 µέρες, όπου είναιδιαγραµµένο το 90 και µένει µόνο το 60».  

(vi) «Αντιπαροχές» 

Στην ενότητα «αντιπαροχές», αναφέρεται ότι «µε την εφαρµογή της συµφωνίας δεν θα 

υπάρχουν άλλες δεσµεύσεις για αντιπαροχές από τους πελάτες τους και δεν θα 

επιτρέψουν ούτε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός πίεσης για δουλειά. Θα 

µπορούµε σε κάποιες περιπτώσεις να αγοράζουµε κάποια ακίνητα µόνο αν είναι το 

τελευταίο µέτρο διασφάλισης παλαιών χρεών».   

(vii) «Αντλίες» 

Στην ενότητα «Αντλίες», καταγράφεται ότι «Θα πρέπει να γίνει άµεσα αναθεώρηση των 

τιµών χρέωσης των αντλιών ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στο µέγεθος του 

µηχανήµατος και στο κόστος αγοράς τους. Να ξεχωριστούν κατηγορίες σε σχέση µε το 

µέγεθος τους» και ακολουθούν παραδείγµατα, ενώ συνεχίζει αναφέροντας ότι «Οι 

χρεώσεις αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται και µε το χρόνο χρησιµοποίησης της 

αντλίας. Ένα εύλογο περιθώριο για να ξεκινήσει να γίνεται χρέωση επιπλέον χρόνου 

είναι 2 ώρες. Μετά θα πρέπει να γίνεται χρέωση ανά ώρα πχ €50.00». Το ποσό αυτό 

είναι διαγραµµένο και αναγράφεται χειρόγραφα στη θέση  του ο αριθµός 70.00.»  

(viii) «Λοιπά Θέµατα» 

Τέλος, κάτω από τον τίτλο «Άλλα θέµατα τα οποία πρέπει να συζητηθούν» 

αναγράφονται τα εξής: «Νέα έργα, Συντεχνιακά θέµατα, Ποσοστά συµµετοχής σε 

πιθανή διεύρυνση της συµφωνίας» . 

Στο τέλος του εγγράφου, σε χειρόγραφες σηµειώσεις ανάµεσα σε άλλα εντοπίζεται η 

παρακάτω φράση «Σύνδεσµος Εγγραφή!», «Statement για Εξοδα!». 

(Β) Έγγραφο 2: Σηµειώσεις αναφορικά µε την ίδρυση Συνδέσµου 

Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού 

Σε δακτυλογραφηµένο έγγραφο αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν το όνοµα του 

συνδέσµου, η διεύθυνση, η περιουσία (βλέπε Παράρτηµα 2). Τα πρόσωπα µέλη του 

Συνδέσµου που θα υπογράφουν, σύµφωνα µε το έγγραφο αυτό, είναι οι εταιρείες: 

I&S KRITONIS LIMITED- Ι.Κ,  
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Κ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕ∆- Κ.Κ.,  

BETOMAN - Μ.Ι.,  

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΙ ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕ∆46- Μ.Ι., 

ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LIMITED- Γ.Κ. 

ALFA CONCRETE LIMITED- Α.Α.,  

ΤOP MIX CONCRETE LIMITED- Γ.Ν.,  

ΨΑΡΟΥ∆Η – Χ.Ψ. Με χειρόγραφες σηµειώσεις καταγράφεται ο ρόλος του καθενός σε 

αυτόν:  

      Πρόεδρος Μ.Ι.,  

Γραµµατέας {…}, (υπόθεση Επιτροπής ότι αναφέρεται στον κ. Γ.Ν εφόσον το µόνο 

άλλο άτοµο που ονοµάζεται Γ είναι ο κ. Γ.Κ. ο οποίος είναι µέλος)  

Ταµίας Κ.Κ. και   

2 Μέλη Γ.Κ., Α.Α., Χ.Ψ. 

(Γ) Έγγραφο 3: Ανυπόγραφο καταστατικό Σωµατείου µε επωνυµία «Σύνδεσµος 

Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού» µε έτος ιδρύσεως το 2011 

Ανυπόγραφο καταστατικό Σωµατείου µε επωνυµία «Σύνδεσµος Κατασκευαστών 

Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού» µε έτος ιδρύσεως το 2011, το οποίο έχει ως 

Εγγεγραµµένο Γραφείο- Έδρα και διεύθυνση Επικοινωνίας {…} Μέσα Γειτονιά, 

Λεµεσός47 (Βλέπε Παράρτηµα 3). Ανάµεσα στους σκοπούς του καταστατικού, έντεκα 

στο σύνολο,  φαίνεται να καταγράφεται ότι «το σωµατείο παραµένει έξω από κάθε 

κοµµατική ή οικονοµική δραστηριότητα» και «να είναι πάντοτε µη επικερδής 

οργανισµός».  

(∆) Έγγραφο 4: Χειρόγραφες σηµειώσεις ηµεροµηνίας 7/4/2011 µε θέµα 

«Συνάντηση»  

Χειρόγραφες σηµειώσεις σε  χαρτί µε το λογότυπο της εταιρείας K.Kythreotis Holdings 

Public Ltd µε ηµεροµηνία 7/4/11 και µε θέµα «Συνάντηση», όπου µεταξύ άλλων (Βλέπε 

Παράρτηµα 4), αναφέρονται οι εξής φράσεις «περιπτώσεις που έχουν παρουσιαστεί 

και δηµιούργησαν κάποιες αµφιβολίες» (και αναγράφονται κάποια ονόµατα όπως 

«Χ.Ψ 3 προσφορές χαµ.» «{...}- TMC», «Γ.Κ- αναφορά Σ.Π», «ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ {…} 

πελάτης πρίν» κοκ), «καινούργιοι πελάτες, καταστάσεις για έλεγχο, έγκριση την 

ερχόµενη εβδοµάδα για συλλογή πληροφοριών», «Αρχική κατάσταση µε πελάτες 

στο Black List. Γνωστοποίηση της κατάστασης σε όλους και αναθεώρηση ανά 15 

                                                             
46 Η εταιρεία µετονοµάστηκε σε Ματθαίος Ιωάννου Έτοιµο Μπετόν Λτδ. 
47 Επισηµαίνεται ότι η ίδια διεύθυνση αναγράφεται και στο έγγραφο –Έγγραφο 2. 
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µέρες. Μόνο τα έκτακτα να υπάρχουν.», «Επικοινωνία µε ΕΒΕ Λ/σού. Αρχική 

Αντίδραση λόγω του Παγκύπ. Συνδέσµου αλλά µε µία επιστολή από Ν. ότι δεν υπάρχει 

ένσταση τότε είναι οκ. ∆ικηγόρος επικοιν. µε Υπουργ. Εσωτερικών για καταγραφή του 

ονόµατος και έγκριση και µετά συνέχεια». Ακολούθως, αναφέρεται ότι το κόστος 

δηµιουργίας και εγγραφής ανέρχεται στα €1500-2000.  

Άλλες ενότητες που αναγράφονται στις σηµειώσεις είναι: «∆ηµιουργία Εταιρείας για 

Τσιµέντο», «Αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος» και  «Μηνιαία έξοδα του γραφείου» (τα 

οποία σαν σύνολο φαίνονται να ανέρχονται γύρω στα 3440 ευρώ, τα οποία αφού 

διαιρεθούν µε τον αριθµό 7 αναλογούν γύρω στα 500 ευρώ το µήνα σε κάθε εταιρεία).  

(Ε) Έγγραφο 5: Χειρόγραφες σηµειώσεις µε τίτλο «Συνεδρίαση Σκυροδεµάτων»  

µε ηµεροµηνία 28/6/2011  

Πρακτικά συνάντησης  µε ηµεροµηνία 28/6/2011 (Παράρτηµα 5), όπου  φαίνεται ότι  σε 

αυτή τη συνεδρία  συζητήθηκαν θέµατα όπως η κατοχύρωση συνεργασίας, οι 

εισπράξεις, η µείωση δουλειάς, τα τσιµέντα και ενοικίαση µπετονιέρας. Σε αυτά τα 

πρακτικά αναγράφονται τα ακόλουθα σε σχέση µε τις θέσεις ή και απόψεις που 

εκφράστηκαν: 

Ψ. (ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕ∆): «οκ αλλά ποσοστά πρέπει να συζητηθούν».  

Γ.Κ. (ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LIMITED): «Τσιµέντο όχι µόνο για 

το 1% επιπλέον, εισπράξεις να ελέγχονται κεντρικά, ποσοστά µπορούν να βρεθούν 

και θα ευκολύνουν την κατάσταση».  

Π. (Χ.Α.  – ALFA CONCRETE) : «Ποσοστά που λέχθηκαν δεν είχαν υπόσταση. Αν δεν 

συµφωνηθεί τότε θα συνεχίσουµε. Με κάποιον τρόπο να µπουν κάποια λεφτά κάτω και 

άµεσα, Κοινοί πελάτες! (Σ.Π -Λίστες).  

{..}(TOP MIXLIMITED) :  «Μείωση δουλειάς , όχι ποσοστά, να γίνει η εταιρεία και όλα τα 

λεφτά να µείνουν µέσα €5.00 ανά τόνο. Λάρνακα: ισοδύναµες εταιρείες.»  

Γ.Κ : «Να συµφωνηθούν και τα νέα έργα». 

Π: « Έναρξη µε € 5.000 τον µήνα ανά εταιρεία από 1/7, 1/9, 1/11 (για 4 µήνες) ούτως 

ώστε να ξεκινήσει να µαζεύεται ένα ποσό για 4 µήνες.» 

{…} TMC: «{..}: για πελάτες παλιούς/την ώρα που θα επαναδραστηριοποιηθεί να 

χρεώνεται Full τιµές.» 

Ακολούθως καταγράφεται ότι: 

«όσοι πελάτες ήταν πριν την 1/11/10 θα ονοµάζονται νέοι πελάτες και θα 

χρεώνονται, C15:63.00, C20 :64.50, C25: 66.00, C30:68.50 ΚΑΙ C35: 71.50. Αντλία 

160 1-25m³ και 5.50 για > 25m³». «Καθυστερήσεις : Μεταφορά κάτω των 5m³ 
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€50.00 , καθυστέρηση εκφόρτωσης πέραν των 30’  : €/Hr , 6-9m³ πέραν των 60’ το 

ίδιο, Max ώρα αντλίας 2 ώρες για Max 25m³ πέραν αυτού €90/Hr» 

Στη συνέχεια υπάρχει το θέµα «Παραγγελία από νέο πελάτη» όπου ορίζεται ότι: 

«Παραγγελία από νέο πελάτη. Αµέσως πληροφόρηση από Σ.Π. για το ποιού είναι 

ο πελάτης, αν υπάρχει υπόλοιπο µε άλλον συνάδελφο. Αν όχι, τότε οι πιο πάνω 

τιµές. Αν υπάρχει υπόλοιπο µε άλλο συνάδελφο εξόφληση πρώτα και µετά να 

εξυπηρετηθεί» και τέλος όσον αφορά τους κοινούς πελάτες σηµειώνεται ότι «Κοινοί 

πελάτες δεν θα γίνονται από άλλο συνάδελφο εκτός αυτών που είναι στη λίστα 

τους. Όσον αφορά τα υπόλοιπα των πελατών αυτών, θα συµφωνούνται µεταξύ 

αυτών που τον εξυπηρετούν.»  

« Μ.Ν. 
     Alfa κ Aθηνοδώρου» 

 Σ.∆. 

(ΣΤ) Έγγραφο 6: Χειρόγραφες Σηµειώσεις  

Στο έγγραφο, το οποίο έχει το λογότυπο της εταιρείας K. Kythreotis Holdings Public Ltd 

και φέρει χειρόγραφες σηµειώσεις (βλ. Παράρτηµα 6), αναγράφονται τα ακόλουθα: 

(α) «Επαναφορά των τιµών στα κανονικά επίπεδα Vs αύξηση τιµών» 

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται ότι: «Θα µπορούν τα 2 Λατοµεία SKYRAMONT ΚΑΙ 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ να δώσουν προειδοποίηση από τώρα ότι σε 20 µέρες ή 30 µέρες 

αποφάσισαν να επαναφέρουν τον τιµοκατάλογο τους σε αυτόν που ίσχυε πριν την 

1/7/2012. Τα άλλα δύο λατοµεία SKYRAVASSA και MEDCON θα µπορούσαν σε 10 

µέρες να στείλουν επιστολή µε την οποία να προειδοποιούν τους πελάτες τους ότι ο 

τιµοκατάλογος τους θα έχει αύξηση €1.00 - €1.50 ανά τόνο σε 30 ή 40 µέρες. 

Ακολούθως και τα άλλα δύο Λατοµεία να προχωρήσουν σε αναθεωρηµένο κατάλογο σε 

1- 1 ½ µήνα µετά. Για να δουλέψει ο πιο πάνω τρόπος χωρίς ουσιαστικά προβλήµατα 

θα πρέπει να καθοριστούν τα επίπεδα εκπτώσεων και min τιµές πώλησης ανά υλικό.»  

(β) «Παρακολούθηση Συµφωνηθέντων» 

Στο σηµείο αυτό καταγράφεται ότι «Το κάθε Λατοµείο θα πρέπει να καθορίσει ένα 

άτοµο εµπιστοσύνης το οποίο θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και της 

σωστής τήρησης των συµφωνηθέντων. Τα 4 άτοµα αυτά θα έχουν συντονιστικό 

ρόλο, θα πρέπει να είναι γνώστες των προσφορών που δίδονται στους πελάτες, 

να έχουν γνώση τι γίνεται µε τις εισπράξεις των πελατών τους για να µπορεί να 

γίνεται και η ανάλογη παρακολούθηση και ρύθµιση τυχόν κακοπληρωτών 

πελατών (black list). Τα άτοµα αυτά θα έχουν την εξουσιοδότηση να διενεργούν 

ελέγχους και στα άλλα Λατοµεία ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι τηρείται η 

συµφωνία από όλους τους συναδέλφους (εισήγηση για εγκατάσταση cameras σε 
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όλες τις ζυγαριές των λατοµείων οι οποίες να είναι συνδεδεµένες µε website µε 

κωδικό).»  Στη συνέχεια ορίζεται «Υφιστάµενες δεσµεύσεις χαµηλών τιµών: Θα πρέπει 

να γίνει καταγραφή όλων των δεσµεύσεων που υπάρχουν για υφιστάµενα συµβόλαια, 

υπολειπόµενες ποσότητες ή διάρκεια έργου, ούτως ώστε να γίνεται παρακολούθηση 

µέχρι τη λήξη τους. Η συµφωνία δεν θα κατοχυρωθεί µε χρηµατικό ποσό ή εγγύηση. Θα 

είναι βασισµένη σε χειραψία Κυριών- Κυρίας και θα προστατεύεται αν όλοι 

ενεργούν προς το αµοιβαίο συµφέρον.» 

(γ) «Υπολογισµός ποσοτήτων και διαδικασία penalty» 

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται ότι : 

«Κάθε τέλος του µήνα τα 4 άτοµα θα παρουσιάζουν 4 reports : 1. sales statistics by 

product summarised, 2.sales statistics by product analytical, 3. sales statistics by 

customer and product 4. Περιβαλλοντικό report (προς Υπηρ. Μεταλλείων). 

Θα προστίθενται οι τόνοι κάθε µήνα και θα βγαίνουν τα ποσοστά. Στο τέλος του τρίτου 

µήνα θα γίνεται η πρόσθεση των τριών µηνών και θα υπολογιστούν τα ποσοστά για την 

τριµηνία. Στο Λατοµείο/α που θα είναι πάνω από τα ποσοστά του θα δίδεται 3 µήνες 

περίοδος για να καλύψει τη διαφορά µε αγορά υλικών από το Λατοµείο που είναι 

χαµηλά, και ωστόσο θα συνεχίζεται η µηνιαία παρακολούθηση. Τέλος του 6ου µήνα θα 

ξαναυπολογίζονται οι ποσότητες και τα ποσοστά και το Λατοµείο που θα είναι χαµηλά 

θα εκδίδει τιµολόγιο για ενοικίαση µηχανηµάτων µε το ανάλογο ποσό που θα αντιστοιχεί 

στη διαφορά των τόνων επί του penalty που θα αποφασιστεί και θα είναι άµεσα 

πληρωτέο. Για το επόµενο εξάµηνο ακολουθείται ξανά η ίδια διαδικασία.» 

(δ) «Bands εκπτώσεων» 

«Να γίνει κατηγοριοποίηση των πελατών µε βάση τις ετήσιες αγορές τους, του 2012-

2011 και ανάλογη έκπτωση να γίνει σε κάθε κατηγορία», ενώ σχετικά µε το θέµα 

«Εγγυητική επιστολή» αναγράφεται ότι «για πελάτες οι οποίοι θα εκδίδουν εγγυητική 

επιστολή για το ύψος των αγορών τους (π.χ  45 µέρες) θα παραχωρείται επιπρόσθετη 

έκπτωση 5%-10%.» 

(Ζ) Έγγραφο 7: Χειρόγραφες σηµειώσεις  

Χειρόγραφες σηµειώσεις, οι οποίες παραπέµπουν σε συνάντηση που έγινε µε τον κύριο  

Φ.Σ (µέτοχο της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, η οποία ελέγχει τις εταιρείες SKYRAMIX και 

TOP MIX), καθότι αναγράφεται το όνοµα του στο πάνω µέρος της σελίδας των 

σηµειώσεων (βλέπε Παράρτηµα 7). Στο εν λόγω έγγραφο ανάµεσα σε άλλα 

εντοπίζονται οι ακόλουθες φράσεις: «Trust» «Βραχυπρόθεσµα/ Μακροχρόνια Σχέδια», 

«Parameters: εκµετάλλευση, Στενότ. αγοράς, credit».   
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Επιπρόσθετα καταγράφονται οι φράσεις: «“Organisation to minimize cost” concept»,  

«Total capacity market» «prices concrete – pumps variations», «∆ιαρροή πελατών/ 

Intentional», «∆ύσκολο/ ΚΟΥΡΒΑΝΑ», «απόφαση: για όρκο τιµής, Gentlemens 

agreement –Λάθη θα διορθώνονται στην γέννηση τους, προσωπική επαφή 

+supply control, γραφείο εισπράξεων, µηχανισµός επίλυσης διαφορών», «ενοίκιο 

ή αγορά µηχανηµάτων, penalty € 30.000, εγγυητικές όλοι στο γραφείο, περίοδος 

πίστωσης κανονικά (15 µέρες)» «ΛΙΣΤΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» «€5.50/m3» «Black List Όνοµα 

Τηλ Υπόλοιπο Τελ Συναλλ Εταιρεία», «ΚΟΙΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ» «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ».  

Στις ίδιες σηµειώσεις, σε κάποιο σηµείο αναγράφεται η ηµεροµηνία 1/4/2011 και 

ακολουθούν  διάφοροι υπολογισµοί, όπου ανάµεσα σε άλλα εντοπίζεται αυτό: 3000x22: 

60,000 m3 x 0.33: 21.780 = 20000*75= 1500000  €15.000 το µήνα *12 = €180.000 

συνεπώς 25.715/each. Τέλος, υπάρχει η σηµείωση «Εταιρεία γραµµένη στο 

εξωτερικό χωρίς να φαίνονται οι µέτοχοι» «Ά. /{…} για την Εταιρεία» «Τιµοκατάλογοι 

Εταιρειών».  

(Η) Έγγραφο 8: Κατάλογος µε τους κοινούς πελάτες  

Kατάλογος µε τους κοινούς πελάτες που έχει η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ µε τις εταιρείες 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE, 

KRITONIS, TOP MIX, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, οι οποίες είναι µέλη του Συνδέσµου Εταιρειών 

Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού. (Βλέπε Παράρτηµα 8) 

 (Θ) Έγγραφο 9: Χειρόγραφες σηµειώσεις για σύνολο παραγωγής από 21/3/-15/4/ 

Χειρόγραφες σηµειώσεις στις οποίες αναγράφεται το σύνολο παραγωγής για τις 

εταιρείες  ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA 

CONCRETE, TOP MIX, KRITONIS, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ για το διάστηµα 21/3-15/4 και το 

ποσοστό της κάθε εταιρείας, ενώ στο τέλος αναγράφεται ότι υπάρχει παραγωγή 

3.623m3/day και κάποιες άλλες σηµειώσεις για να γίνουν περιοχές για αγώγιο µπετόν, 

εισπράξεις συντονισµό, την εγγραφή του συνδέσµου, το δικηγόρο κτλ. (Βλέπε 

Παράρτηµα 9) 

(Ι) Έγγραφο 10: Σηµειώσεις από τη συνάντηση ηµεροµηνίας 29/11/2011  

Πρακτικά της συνάντησης ηµεροµηνίας 29/11/2011, (βλέπε Παράρτηµα 10) µεταξύ 

των Γ.Κ. (εκ µέρους της ATHINODOROU & POULLAS), Α.Α. (εκ µέρους της ALFA 

CONCRETE), TOP MIX, KRITONIS, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Στις 

σηµειώσεις αναφέρεται- ανάµεσα σε άλλα- ότι ο Κ.Κ. έχει την προσωπική θέση «τέλος 

χρόνου να διαλυθεί/οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να έρθουν σε κοινή γραµµή για 

να γίνει ένα από τα σενάρια».  

Ακολούθως, δίπλα από το όνοµα κάθε παρευρισκοµένου καταγράφονται οι θέσεις του: 
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Γ.Κ. (εκ µέρους της ATHINODOROU & POULLAS): «Συνεννόηση, Αύξηση, 

Κακοπληρωτές, Προσφορές», «Γραφείο µεγαλώνουµε αρχή του χρόνου», 

«παραγγελίες-εισπράξεις».  

Ά. (εκ µέρους της ALFA CONCRETE)  «να µη διαλυθεί λόγω είσπραξης»,  

Η θέση της TOP ΜIX είναι η ακόλουθη: «Τιµές πρέπει να γίνουν από όλους το 

ίδιο/να παραµείνουµε όπως είµαστε και να προχωρήσουµε».   

Ι.Κ.  (από την εταιρεία KRITONIS) «το τραπέζι χάλασε /ατασθαλίες στο παζάρι, 

συνεργασία µε ενοίκια αν γίνεται, ή όπως είπα εγώ»,  

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ «δεν τηρείται το τι  συµφωνήσαµε/ διάφορες προτάσεις αλλά χωρίς 

συνέχεια»  

Μ.Ι. (εκ µέρους της ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ) «από τον Μάρτη αρχή συνεργασίας 10+, 3-. 

Καλό συµφέρον επαγγέλµατος των Εταιρειών, να γίνουν µικρές παραχωρήσεις 

από όλους για να συνεχίσει, πίεση καλύτερες εισπράξεις, µη µετακίνηση, γενικά 

να συνεχίσουµε.» 

Ακολούθως, σε ένα σηµείο όπου αναφέρεται το όνοµα Κριτωνής φαίνεται ένα 

σχεδιάγραµµα για µια νέα εταιρεία η οποία διαχωρίζεται σε δύο άλλες (Α&Β) µε 1/7 

συµµετοχή (βλ. σχετικό σχεδιάγραµµα πιο κάτω), και υπάρχουν χειρόγραφες 

σηµειώσεις που αφορούν αγορές πρώτων υλών/ discounts, ενοίκιο στα εργοστάσια 

αλλά µειωµένα, τιµές κάτω από Plant, µείωση προσωπικού από εταιρεία, εισπράξεις, 

πωλήσεις, έλεγχο.  

 

Τέλος , δίπλα από το όνοµα M.I αναγράφεται «Συνεργασία µε αντλίες -> {…}: 

επιµέρους συµφωνία µε µπετόν%» 

(Κ) Έγγραφο 11: Χειρόγραφες σηµειώσεις από την συνάντηση του Σύνδεσµου 

Σκυροδέµατος µε ηµεροµηνία 1/6/2012 

Επίσης, ανευρέθηκαν σηµειώσεις µε ηµεροµηνία 1/6/2012 µε τίτλο «Σύνδεσµος 

Σκυροδέµατος» (Βλέπε Παράρτηµα 11), όπου καταγράφονται τα στοιχεία για την 

παραγωγή σκυροδέµατος από τις εταιρείες καθώς και τις τιµές στις οποίες θα πωλείται 

το σκυρόδεµα, ανά κατηγορία, µεταξύ τους. Επιπρόσθετα υπάρχουν σηµειώσεις για το 
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µισθό του Σ.Π, ο οποίος φαίνεται να είναι ο συντονιστής, καθώς και έξοδα για το 

ηλεκτρικό, νερό και τηλέφωνα (τα έξοδα αυτά φαίνεται ότι να αφορούν τα έξοδα 

λειτουργίας του γραφείου του Συνδέσµου)48: 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ: 500   C10: 43.00 

ALPHA: 500    C15: 45.00 

Αθηνοδώρου:1000    C20: 47.00 

Κριτωνής: 1150    C25: 49.00 

Matheos: 350(Μά ος)   C30: 51.00 

Ψαρούδης: 1500    C35: 53.00 

TOP MIX: 1000    C40: 55.00 

Skyra Mix : √ 

 

Σ.Π.  : 1,700 Μαΐου 

     1,150 ½ 13ος µισθός 

Cyta  

Νερό-οκ   ΣΥΝΟΛΟ 100 

ΑΗΚ µικρουπόλοιπο 

(ΙΑ) Έγγραφο 12: Σηµειώσεις από τη συνάντηση ηµεροµηνίας 18/9/2012 

Σηµειώσεις ή/και πρακτικά από τη συνάντηση  µε ηµεροµηνία 18/9/2012 (βλέπε 

Παράρτηµα 12). Στο έγγραφο, το οποίο φέρει το λογότυπο της εταιρείας K. Kythreotis 

Holdings Public Ltd και περιλαµβάνει χειρόγραφες σηµειώσεις, µεταξύ άλλων, 

καταγράφονται τα εξής: «∆ηµιουργία εταιρείας για διαχείριση των Αντλιών µε % 

συµµετοχής ίσο µε τα πιο πάνω. Εάν κάποια εταιρεία δεν επιθυµεί την ένταξη της, 

τότε το % που µένει διαθέσιµο διαµοιράζεται αναλογικά στους υπολοίπους.?» 

Επίσης, καταγράφονται τα ποσοστά και άλλες πληροφορίες ως ακολούθως: 

«  οχήµατα αντλίες                        670.000µ3 

              85%: 570.000 x 

                              6.50 

                       :€3,705,000 

Ματθαίος  21% 13-16 6-7 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 18% 11-14 5-6 

Alfa 18% 11-14 5-6 

                                                             
48 Σχετική είναι η θέση της εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ως αυτή διατυπώνεται στη συνάντηση 
ηµεροµηνίας 11/12/2012.Βλ. Έγγραφο 13. 
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Athinodorou 185% 11-14 5-6  

        70 οχήµατα x €110.00/ ώρα 

          x 2,2 ώρες x 220 DAYS 

          : €3,726,800 

 

Skyra Mix 11% 6-9 3-4 

Kritonis 7% 4-6 2-3 

Psaroudes 7% 4-6 2-3 

  60-80 28-35» 

 

«Η Εταιρεία Αντλιών θα συνάψει ξεχωριστά συµβόλαια π.χ. 5 ετών µε την κάθε Εταιρεία 

που θα της διασφαλίζει καθολική εξουσία στην διαχείριση των αντλιών που 

διαθέτει η κάθε εταιρεία ούτως ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα κάποια από τις 

εταιρείες σε περίπτωση που θέλει να φύγει από την παρούσα εταιρεία να έχει στη 

διάθεση της Αντλίες. Η νέα εταιρεία θα ετοιµάσει τιµολόγιο µε βάση το µέγεθος των 

αντλιών, π.χ.: 

Pumi : €160.00/ώρα €100.00 

26µ-32µ: €180.00/ώρα €100.00 

33µ-38µ: €200.00/ώρα €110.00 

39µ-44µ: €240.00/ώρα €150.00 

+44µ: €300.00/ώρα €200.00 

Screed µε λάστιχα κτλ, καθορισµός τιµών 

Και αφού θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστηµα ειδοποίησης των πελατών θα χειρίζεται 

αποκλειστικά την διάθεση Αντλιών στην Επαρχία Λ\σού.  

Η κάθε Εταιρεία θα εισπράττει από τη νέα Εταιρεία €20-€30 πιο λίγα από την τιµή 

χρέωσης του πελάτη ούτως ώστε να µπορεί να καλύψει τα έξοδα της Αντλίας π.χ: 

εργατικό κόστος, πετρέλαιο, φθορές, ασφάλεια, αποσβέσεις. Για κάθε επανδρωµένη 

Αντλία που θα παρέχει στην νέα Εταιρεία θα πρέπει να έχει min. ποσό που θα 

εισπράττει άσχετο εάν η Αντλία χρησιµοποιήθηκε ή όχι. 

[…] 

Στη συνέχεια καταγράφονται οι εταιρείες Α & Β µε τα ποσοστά συµµετοχής των 

εταιρειών. Στην εταιρεία Α τα ποσοστά καταγράφονται ως ακολούθως: 42% 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 42% Alfa, 16% Κριτωνής. Στην εταιρεία Β καταγράφονται ως 

ακολούθως: 45.5% Ματθαίος, 39,3% Αθηνοδώρου, 15,2% Ψαρούδης. Επίσης 

καταγράφονται περαιτέρω ποσοστά και πληροφορίες ως ακολούθως: 
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Ματθ. 21% → 23,5% 

Κυθρ. 18% → 20,3% 

Alfa 18%   → 20,3% 

Athin. 18% →20,3% 

Krit. 7%    →   7,8% 

Ψαρ. 7%   →   7,8% 

ΤΜ   11% 

        100       100% 

Να ενηµερώσουµε τους πελάτες µας ότι έχουµε έρθει σε συµφωνία µε την Alfa και 

Κριτωνή και ότι έχουµε συµπτύξει σε ένα group τις µπετονιέρες µας. Ότι παραµείνει η 

τιµολόγηση µε την εταιρεία κανονικά και ότι η ποιότητα είναι η ίδια µε πριν. Απλώς οι 

παραγγελίες από 1.11.12 θα µπαίνουν στα τηλ.25.....Α 

Το πρόγραµµα θα ετοιµάζεται από έναν συντονιστή σε συνεννόηση  µε τα δύο 

εργοστάσια, θα αποστέλλεται και θα παρακολουθείται η εκτέλεση του (χωρίς 

παρεµβολές).»  

Στη συνέχεια του ίδιου εγγράφου επισυνάπτονται πίνακες µε στοιχεία για το 2011 για τις 

7 εταιρείες, ήτοι ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΤOP MIX, 

ΑTHINODOROU & POULLAS, I & S KRITONIS και ALFA CONCRETE. 

(ΙΒ) Έγγραφο 13: Σηµειώσεις µε τίτλο «Συνάντηση Σκυροδέµατα» ηµεροµηνίας 

11/12/2012 

Σηµειώσεις της συνάντησης ηµεροµηνίας 11/12/2012, όπου συζητήθηκε το θέµα 

πρόσληψης του Σ.Π, καθώς και του µισθού που λάµβανε. Επίσης, επισηµαίνεται ότι 

υπάρχει µειωµένη δουλειά για όλους γύρω στο 30%. Επίσης καταγράφεται ότι η 

δουλειά που πρέπει να γίνει είναι µεγάλη και ότι τα οφέλη από την εργοδότηση του θα 

είναι µεγάλα. (βλέπε Παράρτηµα 13).  

(ΙΓ) Έγγραφο 14: Σηµειώσεις από τη συνάντηση ηµεροµηνίας 15/1/2013  

Σηµειώσεις ή/και πρακτικά από τη συνάντηση µε ηµεροµηνία 15/1/2013 (βλέπε 

Παράρτηµα 14). Το έγγραφο φέρει τίτλο «Συνάντηση Σκυροδεµάτων Λεµεσού». Στις 

σηµειώσεις καταγράφεται ότι ο Κριτωνής (εκ µέρους της Ι&S KRITONIS) ήταν απών. 

Ένα από τα θέµατα συζήτησης φαίνεται να ήταν οι αυξήσεις που θα τίθεντο σε 

εφαρµογή στις 1/4/2013, ύψους €5,25/m3. Επίσης, από το έγγραφο προκύπτει να 
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συζητήθηκε η µείωση του VCW παγκύπρια49 και ακολούθως καταγράφονται οι αγορές 

τσιµέντου ή/και παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος, µεταξύ άλλων, από τις εταιρείες 

GGS, TOP MIX, KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & 

POULLAS, ALFA. Γίνεται επίσης αναφορά σε διάφορα έργα όπως Μαρίνα, 

«Αποχετευτ.» και Γήπεδο ΑΕΛ, ενώ καταγράφεται και η φράση «Συνεργασίες: ΟΚ». 

(Ι∆) «Έγγραφο 15: Χειρόγραφες Σηµειώσεις µε ηµεροµηνία 18/2/2013 

Σηµειώσεις πάνω σε χαρτί µε τυπωµένο το λογότυπο της εταιρείας SKYRAMONT 

QUARRIES LTD50 µε ηµεροµηνία 18/2/2013 (Βλέπε Παράρτηµα 15), όπου ανάµεσα 

σε άλλα, γίνεται λόγος για: «διακανονισµός: «εβδοµαδιαίο meeting για την απόκτηση 

εµπιστοσύνης», για τις αγορές µεταξύ λατοµείων «30% Off», «ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΒΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ», για «συντονιστή» από κάθε εταιρεία και την 

πραγµατοποίηση συνεδριάσεων και «ελέγχοι µεταξύ µας πέραν «ζυγαριάς, credit 

notes, λογιστικό etc», για την «καταγραφή ποσοτήτων και τιµών» για «υφιστάµενα 

συµβόλαια και συµφωνίες», για την επιβολή «penalty», τιµές 30% προς συγγενικές 

εταιρείες, 17,5% προς µεγάλους πελατες και 10% για cash (smallcredit). 

Ακολούθως κάτω από τον τίτλο «Αυξήσεις από Μάρτιο 2010» αναγράφονται αυξήσεις 

σε ηλεκτρισµό, πετρέλαιο, εργατικά, λάδια ,εκρηκτικά, λάστιχα κτλ. Στο τέλος  

σηµειώνεται «∆ικαιολογηµένη αύξηση € 1.30/+ (included 15% διατήρηση 

κέρδους)». 1/4/13: Επαναφορά στον παλιό κατάλογο , 1/7/13 : €1.30 αύξηση», 

«παλιά υπόλοιπα : διακανονισµός», «credit period: 45D».  

(ΙΕ) Έγγραφο 16: Σηµειώσεις από τη συνάντηση ηµεροµηνίας 5/3/2013  

Πρακτικά ή/και σηµειώσεις µε ηµεροµηνία 5/3/2013 (Βλέπε Παράρτηµα 16). Οι 

σηµειώσεις φέρουν τίτλο «Συνάντηση στο γραφείο» και στη συνέχεια αναγράφονται τα 

ονόµατα Ψαρούδης, Κριτωνής (εκ µέρους της KRITONIS), Χ. Αθ. (εκ µέρους της 

ATHINODOROU & POULLAS), Μ.Ι (εκ µέρους της ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ), Ά. Α (εκ 

µέρους της ALFA CONCRETE), Γ.Κ (εκ µέρους της ATHINODOROU & POULLAS), {…} 

(ο οποίος ήταν υπάλληλος της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ), τα οποία είναι προφανώς τα 

άτοµα που ήταν παρόντα στη συνάντηση. 

∆ίπλα από το όνοµα Χ. Αθ. καταγράφονται οι εξής φράσεις: «-∆ιαχωρισµός Ποσοστών, 

Έλεγχος τιµών και ποσοτήτων, -Penalty €10/m³, Adjustment every three months up to 

6, -Εισπράξεις παλιών υπολοίπων, -Υλικά Λατοµείου.» 

                                                             
49 Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ακρωνύµιο VCW παραπέµπει στην εταιρεία Vassiliko Cement Works Limited. 
Παρόµοια αναφορά γίνεται στο Παράρτηµα 20. 
50 Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας SKYRAMONT ανήκει κατά 50% στην εταιρεία ΑTHINODOROU 
SUPER BETON, η οποία µε τη σειρά της ανήκει στην εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS. Η εταιρεία 
ασχολείται µε τη Λατόµευση και θραύση διαβασικού πετρώµατος. 
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Στη συνέχεια υπάρχει πίνακας όπου αναγράφονται τα ακόλουθα, µε τη σηµείωση δίπλα 

ότι «τα ποσοστά της Λεµεσού δεν ισχύουν και θα πρέπει να ξανασυζητηθούν»: 

21% Ματθαίος 21 

21% Αθηνοδώρου 18 

21% Alfa 18 

21% ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 18 

4% Κριτωνής 7 

6% Ψαρούδης 7 

6% T.M 11 

 

Στη συνέχεια, φέρεται ο M.I να είπε: «Να ελέγχεται η αύξηση. Παρακολούθηση 

πελατών, είσπραξη εξόφληση υπολοίπων- όπως ήταν παλιά µε το Σ.Π! Το penalty 

όµως να µην υπάρχει και τα ποσοστά να µην συζητηθούν. Να έρθουν τα στοιχεία 

του 2012 και 2 µήνες του 2013 και να συζητηθεί.» Τέλος, αναγράφεται το εξής: 

«Αύξηση 20/3/11 €4.000, €10.000, €0.50» 

(ΙΣΤ) Έγγραφo 17: Σηµειώσεις από τη συνάντηση ηµεροµηνίας 8/3/2013  

Σηµειώσεις ή/και πρακτικά από τη συνάντηση µε ηµεροµηνία 8/3/2013 (Βλέπε 

Παράρτηµα 17). Το έγγραφο φέρει τίτλο «Συνάντηση Σκυροδέµατος Λεµεσού». 

Σύµφωνα µε τις σηµειώσεις, κατά τη συνάντηση τέθηκε το θέµα της αύξησης του 

τσιµέντου και γίνονται κάποιοι υπολογισµοί. Ένα από τα θέµατα συζήτησης, φαίνεται να 

ήταν οι αυξήσεις που θα τίθεντο σε εφαρµογή ύψους €4,00.  

Συνηµµένο βρέθηκε και έντυπο µε τίτλο 2012+2 µήνες, όπου αναγράφονται σε 

χειρόγραφες σηµειώσεις και στοιχεία για τις εταιρείες ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΥ (ήτοι 

ATHINODOROU & POULLAS), ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ALFA (ήτοι ALFA CONCRETE), 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ήτοι ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ), ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ΚΡΙΤΩΝΗΣ, ΣΚΥΡΑ ΜΙΞ ( ήτοι 

SKYRAMIX) και οι τιµές που θα τίθεντο σε ισχύ από την 1/4/2013. 

(ΙΖ) Έγγραφο 18: Σηµειώσεις από τη Συνάντηση ηµεροµηνίας 6/6/2013 

Σηµειώσεις αναφορικά µε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 6/6/2013 (Βλέπε 

Παράρτηµα 18). Οι σηµειώσεις καταγράφονται σε χαρτί που φέρει το λογότυπο της 

εταιρείας M.S (Skyra) Vassas Ltd και ενδεχοµένως, η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας M.S (Skyra) Vassas Ltd. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για 

τους παρόντες στη συνάντηση. 
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Από τα όσα καταγράφονται στις σηµειώσεις, σηµειώνονται τα εξής: «Στις εταιρείες µας 

θα παρέχεται όποια τιµή θέλουµε αλλά την ώρα που τα άλλα Λατοµεία θα 

εξυπηρετήσουν την συγκεκριµένη δουλειά τότε θα εξυπηρετήσουν µόνο µε 30%» και 

«Ιούνιο-Ιούλιος-{…}, εκ περιτροπής ελέγχους/εφαρµογή συµφωνίας. 15/7/2013 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ €1,30 αύξηση στις paid τιµές. 13/7/2013 Skyramont.». Επίσης, «Στα υλικά 

τα ‘Β’ κατηγορίας θα δίνουµε discounts στους πελάτες 10% ή cash discounts». 

(ΙΗ) Έγγραφα 19-20: Κατάσταση µε µηνιαία παραγωγή Σκυροδέµατος και 

Μηνιαίες Καταστάσεις αγορά τσιµέντου από την εταιρεία Vassiliko Cement Works 

Ltd  

Κατάσταση µε ποσότητα, αξία, µερίδια κλπ των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ATHINODOROU & POULLAS, , ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, , ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, TOP MIX, 

KRITONIS και ALFA CONCRETE (Βλέπε Παράρτηµα 19). 

Μηνιαίες καταστάσεις µε τις ποσότητες αγοράς τσιµέντου από τον  όµιλο εταιρειών 

ATHINODOROU GROUP για τα έτη 2010 και 2011, από την εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ για 

το έτος 2010 και µέρος του 2011 (αναφορικά µε αγορές από την εταιρεία Vassiliko 

Cement Works Ltd), και από την εταιρεία KRITONIS για τα έτη 2003-2011 (αναφορικά 

µε αγορές από την εταιρεία Vassiliko Cement Works Ltd) (Βλέπε Παράρτηµα 20). Το 

εν λόγω έγγραφο φαίνεται να στάληκε από την εταιρεία ATHINODOROU στις 

20/07/2011 

 (ΙΘ) Έγγραφα 21: Στοιχεία Παραγωγής Σκυροδέµατος 

Στοιχεία παραγωγής µπετόν (έτοιµου σκυροδέµατος) των εταιρειών  ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, ALFA CONCRETE, TOP MIX, Ι&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ATHINODOROU & POULLAS, SKYRAMONT51 και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, για την περίοδο 2009 

έως 2011 και υπολογισµός µεριδίων, µέση τιµή πώλησης, εκθέσεις πωλήσεων ανά 

προϊόν (sales by item report) που καταδεικνύουν την ανταλλαγή όλων αυτών των 

ευαίσθητων πληροφοριών µεταξύ τους (Βλέπε Παράρτηµα 21). Επίσης 

καταγράφονται τα ακόλουθα «Παραγγελίες – παίρνονται από κάθε µία εταιρεία 

ξεχωριστά, Μαζεύονται αυτόµατα οι πληροφορίες σε κεντρικό computer στο γραφείο 

είσπραξης, Έγκριση από το κεντρικό γραφείο όσο αφορά την εκτέλεση παραγγελιών, 

Τιµολόγηση θα γίνεται από την κάθε εταιρεία κανονικά, όπως σήµερα και η είσπραξη θα 

γίνεται από τον εισπράκτορα της κάθε εταιρείας µετά την ενηµέρωση του κεντρικού 

γραφείου». 

(Κ) Έγγραφο 22: Έντυπο 19 ∆ιαγωνισµού µε αρ. προκήρυξης ΕΛΕΜΕΕ38/2011 

Έντυπο 19 των εγγράφων του διαγωνισµού µε αρ. προκήρυξης ΕΛΕΜΕΕ38/2011 

(Βλέπε Παράρτηµα 22), στο οποίο υπάρχουν χειρόγραφες σηµειώσεις  δίπλα από 
                                                             
51 Βλέπε υποσηµείωση 50. 
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κάθε περιοχή, οι οποίες περιλαµβάνουν τα ονόµατα ΑΘ (για ATHINODOROU & 

POULLAS), Ματθ (για ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ), Alfa (για ALFA CONCRETE), TOP MIX 

και ΚΥΘΡ (για ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ) και αριθµούς (όπως π.χ. +1.50, +2,00 κλπ) που 

παραπέµπουν  στις χρεώσεις σκυροδέµατος σε ευρώ.  

(ΚΑ) Έγγραφο 23: Έντυπο διαγωνισµού Τ∆Ε 6/2012 µε περιοχές και σηµειώσεις 

για C25  

Έγγραφο µε τίτλο «Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων και C25» (χειρόγραφα), το οποίο 

περιλαµβάνει φωτοτυπία από έντυπο διαγωνισµού του Τ.∆.Ε 6/2012, (Βλέπε 

Παράρτηµα 23), όπου αναγράφονται χωρητικές περιοχές και επίσης φωτοτυπία 

αποσπάσµατος της επιστολής που είχε σταλεί στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

αναφορικά µε την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού (Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011, 

µε τα ποσά κατακύρωσης (Επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 56 αντίγραφο της Έκθεσης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης για το ∆ιαγωνισµό (Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011) 

∆ίπλα από την περιοχ Ι αναγράφεται  «Ματθ. 75 ±3» το οποίο αντιστοιχεί στην 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, δίπλα από την περιοχή ΙΙ αναγράφεται «Κυθ. 78±3», το οποίο 

αντιστοιχεί στην ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, δίπλα από την περιοχή III «Ματθ. 82±3» και δίπλα από 

την περιοχή V αναγράφεται «Αθην.82±3», το οποίο αντιστοιχεί στην εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS (ως καταγράφονται στο Παράρτηµα 33 που είναι η 

Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς του Τ.∆.Ε. που ακύρωνε την προσφορά 6/2012 

αντίγραφο της οποίας βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας 

Λτδ,  ).  

(ΚΒ) Έγγραφο 24:  Έντυπο 19 του ∆ιαγωνισµού ΕΛΕΜΕ αρ. 7/2012 » 

Έντυπο 19 των εγγράφων του διαγωνισµού ΕΛΕΜΕ µε αρ. προκήρυξης 07/2012 για 

την περιοχή Γ (Παράρτηµα 24), στο οποίο υπάρχουν χειρόγραφες σηµειώσεις δίπλα 

από κάθε περιοχή τα ονόµατα εταιρειών: Αθην (για ATHINODOROU & POULLAS), Alf 

(για ALFA CONCRETE) και Κ (για ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ) και αριθµοί. Το έντυπο 19 φέρει την 

σφραγίδα της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS.  

(ΚΓ) Έγγραφο 25: Επιστολή της εταιρείας TOP MIX προς την εταιρεία Loizos 

Iordanou Constructions Ltd  ηµεροµηνίας 10/6/2011 

Eπιστολή της εταιρείας TOP MIX προς την εταιρεία Loizos Iordanou Constructions Ltd 

ηµεροµηνίας 10/6/2011, (Βλέπε Παράρτηµα 25), η οποία φαίνεται ότι στάληκε στην 

εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ από την εταιρεία Top Mix µε τηλεοµοιότυπο στις 20/6/2011. 

Στην εν λόγω επιστολή, η εταιρεία TOP MIX ενηµερώνει την εταιρεία Loizos Iordanou 

Constructions Ltd ότι η θέση της παραµένει ως είχε διατυπωθεί στην επιστολή ηµερ. 6 

Απριλίου 2011, ότι δηλαδή «οι συµφωνηθείσες τιµές της 8ης ∆εκεµβρίου 2010 

αυξάνονται κατά ευρώ 5» από τις 21/3/2011. Επιπλέον η εταιρεία TOP MIX στην 
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επιστολή της επισηµαίνει ότι διαφωνεί µε τη φόρµουλα αυξήσεων την οποία της 

παρέθεσε η εταιρεία Loizos Iordanou Constructions Ltd, καθότι αυτή (α) αγνοεί 

αυξήσεις κόστους λόγω αύξησης των εργατικών, εξαρτηµάτων, επιτοκίων και άλλα, (β) 

το ποσοστό των καυσίµων (4.65%) είναι παραπλανητικό και σίγουρα δεν ισχύει για 

µπετόν το οποίο παρασκευάζεται και µεταφέρεται σε 35 χιλιόµετρα µακριά. 

Επισηµαίνεται ότι η φόρµουλα αυξήσεων δεσµεύει την Loizos Iordanou Constructions 

Ltd και σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύει και ή επηρεάζει τη Συµφωνία που είχαν 

µεταξύ τους. Στην επιστολή επισυνάπτεται προσφορά της Top Mix προς τo {…}. µε 

συγκεκριµένες τιµές για τις κατηγορίες σκυροδέµατος. Η εν λόγω επιστολή υπογράφεται 

από τον κύριο Γ.Ν., Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας TOP MIX.  

(Κ∆) Έγγραφο 26: Καταστάσεις πελατών των εταιρειών για την περίοδο 2010-

2012 

Καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν (α) τα στοιχεία νέων και παλιών πελατών των 

εταιρειών ANTHINODOROU & POULLAS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, SKYRAMIX, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, 

BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, TOP MIX, KRITONIS και ALFA CONCRETE που 

αφορούν διαστήµατα του 2011 και 2012, (β) τις ποσότητες σε κυβικά σκυροδέµατος 

που αγόρασαν και (γ) κατά πόσο αγόρασαν σκυρόδεµα από άλλη εταιρεία µέλος του 

Συνδέσµου (Βλέπε Παράρτηµα 26).  

6.1.2. ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ  

Στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας στις εταιρείες ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, SKYRAMIX και TOP 

MIX, λήφθηκαν αρκετά αντίγραφα εγγράφων, τα σηµαντικότερα από τα οποία 

καταγράφονται/περιγράφονται ακολούθως: 

(Α)Έγγραφο 29: Επιστολή ηµεροµηνίας 10 Μαΐου 2012 µε θέµα «Προµήθεια 

Έτοιµου Σκυροδέµατος» 

Επιστολή ηµεροµηνίας 10 Μαΐου 2012 της SKYRAMIX µε θέµα «Προµήθεια Έτοιµου 

Σκυροδέµατος», η οποία αποστάληκε από τον Ι.Σ. (∆ιευθύνοντα Σύµβουλο) προς τον 

Μ.Ι. της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ (Βλέπε Παράρτηµα 29). Στην επιστολή 

αναφέρεται ότι «Μέσα στο πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου 

«Σκύρα Βάσας» και «Ματθαίος Ιωάννου» οι τιµές χρέωσης του έτοιµου σκυροδέµατος οι 

οποίες ίσχυαν για την «TOP MIX» δεν είναι αποδεκτές για την εταιρεία µας» και 

ακολουθεί παράθεση τιµών οι οποίες είναι αποδεκτές. Στη συνέχεια της επιστολής, 

σηµειώνεται ότι µόνο αν εκδοθεί πιστωτική σηµείωση µε βάση τις συγκεκριµένες τιµές 

θα προχωρήσουν στην αποδοχή των τιµολογίων που έχουν ήδη εκδοθεί και θα 

συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον τοµέα του έτοιµου σκυροδέµατος.  
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(Β) Έγγραφο 30: Ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 31/5/2012  

Ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 31/5/2012, το οποίο στάληκε από την Α.Αγ. (TOP 

MIX) προς τον Α.Τ. (ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ) µε θέµα «Re I & S KRITONIS LTD» στο οποίο 

αναφέρεται ότι: «Έχω µιλήσει µε το {…} –Τηλ.99{…}, για τις τιµές που θα µας χρεώσει 

για το µπετόν που έχουµε πάρει από κοντά του και είναι οι ακόλουθες: C15- €50.00, 

C20- €52.00, C25- €54.00, C30- €56.00, PILOS- €65.00.  Εάν συµφωνείτε απαντήστε 

µου για να ξέρω. Αυτές οι τιµές είναι ότι έχουν συµφωνήσει στον Σύνδεσµο» και 

απαντητικό ηλεκτρονικό µήνυµα της ίδιας ηµεροµηνίας στο οποίο ο κύριος Α.Τ. 

αναφέρει το εξής στην κυρία Α.Αγ.  «deduct €2 per type of cement» (Βλέπε 

Παράρτηµα 30). Στο ίδιο έγγραφο, υπάρχουν χειρόγραφες σηµειώσεις οι οποίες 

αναφέρουν ότι οι τιµές «θα µείνουν όπως είναι» και στο τέλος ότι «Μίλησα µε τον {…} 

11/6/12. ∆εν θα αφαιρεθούν €2 ευρώ. Το ίδιο θα χρεώνω και εγώ». (Η υπογράµµιση 

είναι της Επιτροπής) 

(Γ) Έγγραφο 31: Έγγραφα µε τίτλους «ANALYSIS READY MIX CONCRETE LTD- 

MAY 2012» και «ANALYSIS READY MIX CONCRETE LTD- JUNE 2012» 

Έγγραφα µε τίτλους «ANALYSIS READY MIX CONCRETE LTD- MAY 2012» και 

«ANALYSIS READY MIX CONCRETE LTD- JUNE 2012», αναφορικά µε τις εταιρείες 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και SKYRAMIX για τον Μάιο και Ιούνιο 2012 αντίστοιχα (Βλέπε 

Παράρτηµα 31) και τις διαφορές τους. 

(∆) Έγγραφο 32: Έγγραφο µε τίτλο «4/8/010. Από 1-1-2010 - 31-7-2010 Πωλήσεις 

Εργοστασίου Ετιµ.Σκυροδέµατος»  

Έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται οι πωλήσεις σε κυβικά µέτρα και µέση τιµή 

πώλησης (average selling price)) των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ALFA, BETOMAN, KRITONS, TOP MIX και ATHINODOROU (Βλέπε Παράρτηµα 32). 

Επίσης στο εν λόγω έγγραφο γίνεται ένας υπολογισµός του µεριδίου των εταιρειών σε 

όγκο και ποσά. 

(Ε) Έγγραφο 33: Έγγραφο µε τίτλο «Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς» 

Το έγγραφο αυτό είναι αντίγραφο ανυπόγραφης Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης 

για την Προσφορά για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού 

(πεδινά και ηµιορεινά) Περιοχές 1,2,3 και 5 (∆.Τ.∆.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου: 6/2012) (Βλέπε 

Παράρτηµα 33). Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι «η Επιτροπή αφού αξιολόγησε την 

προσφορά, θεωρεί ότι οι τιµές που λήφθηκαν είναι υπερβολικά ψηλές και την ακυρώνει 

µε σκοπό να την επαναπροκηρύξει εκ νέου»  και ως σηµειώνεται ανωτέρω βρέθηκε στα 

γραφεία της εταιρείας Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ και των θυγατρικών της TOP MIX και 

SKYRAMIX. 
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6.2. Αιφνίδια έρευνα ηµεροµηνίας 25/2/2015 

Στις 25/2/2015, η Υπηρεσία και εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα που συνόδευαν τους 

Λειτουργούς της Υπηρεσίας, ενεργώντας στη βάση της εντολής της Επιτροπής 

διεξήγαγαν αιφνίδια έρευνα στις επιχειρήσεις (α) ATHINODOROU & POULLAS και σε  

όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από αυτήν, ή ελέγχουν άµεσα ή 

έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα ή / και να 

επηρεάζουν αυτήν µε αποφάσεις, συµπεριφορές ή / και ενέργειές τους, 

συµπεριλαµβανοµένης της ΠΟΥΛΛΑΣ ΤΣΑ∆ΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕ∆, (β) ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ και όλων των επιχειρήσεων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από αυτήν, 

ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να δραστηριοποιούνται στον εν 

λόγω τοµέα ή / και να επηρεάζουν αυτήν µε αποφάσεις, συµπεριφορές ή / και ενέργειές 

τους, συµπεριλαµβανοµένης της Κ. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED, (γ) 

KRITONIS (δ) ALFA CONCRETE και σε όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άµεσα ή 

έµµεσα από αυτήν, ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να 

δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα ή / και να επηρεάζουν αυτήν µε αποφάσεις, 

συµπεριφορές ή / και ενέργειές τους, συµπεριλαµβανοµένης της ALFΑ BETON και (ε) 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, αναφορικά µε τις πιθανολογούµενες παραβάσεις που αποτελούν 

αντικείµενο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας. 

Κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά αιφνίδιας έρευνας στα γραφεία των 

προαναφερόµενων επιχειρήσεων, συλλέχθηκε σωρεία εγγράφων, όπως αντίγραφα 

τιµολογίων, προσφορών, των Γενικών Τιµοκαταλόγων Συµφωνιών, Πρακτικών 

Συνεδριάσεων του Συνδέσµου, χειρόγραφων σηµειώσεων από συναντήσεις των 

επιχειρήσεων και απαντήθηκαν σχετικά ερωτηµατολόγια από τους υπεύθυνους ή και 

αρµόδιους της εκάστοτε επιχείρησης. 

Σε σχέση µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω αιφνίδιας έρευνας 

σηµειώνονται τα εξής:  

(Α) Έγγραφο 34: Ηµερολόγιο κυρίου Κ.Κ. 

Αντίγραφο του ηµερολογίου του κύριου Κ.Κ. για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 

2012 έως και το ∆εκέµβριο του 2012, στο οποίο καταγράφονται, µεταξύ άλλων, 

πληροφορίες για τις συναντήσεις που πραγµατοποιούσε εκείνο το διάστηµα (Βλέπε 

Παράρτηµα 34). Από το ηµερολόγιο του κύριου Κ.Κ. προκύπτει ότι κατά το 

προαναφερόµενο διάστηµα πραγµατοποιούνταν τακτές συναντήσεις µεταξύ των Μελών 

του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, οι οποίες περιγράφονται στο 

ηµερολόγιο είτε ως «Σκυροδέµατα», είτε «Σκυρόδεµα Λ/σου», «Συνδέσµου Λ/σου» και 

«Σύνδεσµος Σκυροδέµατα Λ/σου», ενώ διαπιστώνεται να πραγµατοποιούνταν και κατ’ 

ιδίαν συναντήσεις µεταξύ µεµονωµένων εταιρειών, οι οποίες είναι Μέλη του Συνδέσµου.  
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(Β) Έγγραφο 35: Έγγραφο µε τίτλο «Αγορές Τσιµέντου για την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2012 µέχρι 30 Νοεµβρίου 2012» 

Αντίγραφο εγγράφου στο οποίο καταγράφονται οι αγορές τσιµέντου (σε τόνους και 

ποσοστά) για την περίοδο από την 1/1/2012 µέχρι 30/11/2012 για την Πάφο και για τη 

Λεµεσό (Βλέπε Παράρτηµα 35). Όσον αφορά τη Λεµεσό, αναφέρονται στοιχεία για τις 

εταιρείες ATHINODOROU, ALFA CONCRETE, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, SKYRAMIX και KRITONIS.  

6.3. ∆ηλώσεις κατά τη διάρκεια Συνεντεύξεων στο πλαίσιο των αιφνίδιων 

ερευνών 

6.3.1. ATHINODOROU & POULLAS  

Ο κύριος Α.Α. ∆ιευθυντής του Εργοστασίου της εταιρείας ATHINODOROU & 

POULLAS, όταν ερωτήθηκε από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της 

αιφνίδιας έρευνας ηµεροµηνίας 25/2/2015, αναφορικά µε την σύσταση του Συνδέσµου 

δήλωσε ότι «δεν έχει Σύνδεσµο η Λεµεσός.». 

Επίσης, ο κύριος Α.Α. δήλωσε ότι το υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή προσφορών 

σε δηµόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισµούς κατά την υπό αναφορά περίοδο ήταν ο 

κύριος Γ.Κ.. Σε ότι αφορά τους δηµόσιους διαγωνισµούς, στους οποίους υποβάλλονται 

προσφορές δήλωσε τα εξής: «Όποιος µας ζητήσει προσφορά του δίνουµε. Έχουµε 

γραφείο παραγγελιών στην Πάφο, η παραγγελία µπαίνει στο computer και ελέγχουµε 

την επόµενη τι δουλείες µπήκαν και ότι δουλειά κάνω στην παραγωγή φαίνεται στην 

Πάφο. ∆ηµόσιες προσφορές υποβάλλονται κυρίως για έργα της Επαρχιακής ∆ιοίκησης 

και των ∆ηµοσιών Έργων.[..] Για να µην δώσουµε σηµαίνει ότι θα έγινε κάποιο λάθος 

π.χ. να χάθηκε η προθεσµία γιατί το ξέχασε ο εισπράκτορας, κ.{…}.». 

6.3.2. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ  

Ο κύριος Κ.Κ., στο πλαίσιο του αιφνίδιου ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στις 

22/10/2013, δήλωσε ότι: «Με όλες τις Εταιρείες που αναφέρονται στην έρευνα έχουµε 

συναντηθεί είτε στον Παγκύπριο Σύνδεσµο είτε στο Σύνδεσµο Λεµεσού», 

«Συναντηθήκαµε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε προσωπικό επίπεδο. Η συχνότητα 

είναι απροσδιόριστη και οι χώροι συνάντησης ήταν σε καφετέριες σε γραφεία ιδιωτικά σε 

συναντήσεις/συνεδριάσεις των Συνδέσµων κλπ». Επίσης, ερωτηθείς προφορικά για το 

σκοπό του Συνδέσµου και κατά πόσο ενηµερώνονται για τις τιµές που εφαρµόζουν, ο κ. 

Κ.Κ. δήλωσε ενώπιον δύο Λειτουργών της Υπηρεσίας, ότι ενηµερώνονται οι εταιρείες 

µεταξύ τους για τις τιµές του σκυροδέµατος («γεγονός που είναι λάθος» όπως ο ίδιος 

δήλωσε), αλλά σκοπός δεν είναι να αποκοµίσουν κέρδη αλλά να έχουν ένα 

κέρδος της τάξης του 10% (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής). 
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Ο κ. Κ.Κ. σε απάντηση ερωτηµάτων που του τέθηκαν από λειτουργούς της Υπηρεσίας 

στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνα που διεξήχθη στις 22/10/2013 δήλωσε ότι οι τιµές για 

όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος (C12, C20, C25, C30) για την πόλη της Λεµεσού για 

την περίοδο από τα µέσα του 2011 έως και τα µέσα του 2012 ήταν οι ακόλουθες: C15 

προς €62,00, C20 προς €64.50, C25 προς €66,00 και C30 προς €68.50. Για τη 

παράδοση σκυροδέµατος εκτός των ορίων της πόλης αλλά εντός της Επαρχίας 

Λεµεσού λαµβάνεται υπόψη η απόσταση σε σχέση µε το αυξηµένο κόστος πετρελαίου, 

δηλαδή π.χ. η κατανάλωση πετρελαίου µιας µπετονιέρας είναι αυξηµένη για παράδοση 

σκυροδέµατος στο χωρίο Πέρα Πεδί, Τριµίκλινη, σε σχέση µε την παράδοση εντός των 

ορίων της πόλης. Λαµβάνεται επίσης υπόψη το εργατικό κόστος. Επιπλέον σηµείωσε 

ότι σε κάποιες προσφορές όπου προκαθορίζεται η αµοιβή για χρήση αντλίας (π.χ. 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση, ∆ηµόσια Έργα στα €80), τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση στο 

σκυρόδεµα ώστε να καλυφθεί το µειωµένο εισόδηµα της αντλίας. Ακολούθως, σηµείωσε 

ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος µαθηµατικός τύπος ο οποίος χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό, αλλά υπάρχουν τα µηνιαία οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας τα 

οποία είναι ενδεικτικά για το κόστος. Επιπρόσθετα, σηµείωσε ότι, πέραν των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων, λαµβάνονται εµπειρικά υπόψη η δυσκολία της δουλειάς, 

η καθυστέρηση στο τόπο εκφόρτωσης καθώς και οι µειωµένες ποσότητες ανά 

µπετονιέρα. Επιπλέον, λαµβάνεται υπόψη το επίπεδο παραγωγής κατά τον χρόνο της 

προσφοράς, δηλ. εάν υπάρχουν αλλά µεγάλα έργα τα οποία η εταιρεία έχει ήδη 

δεσµευτεί ή αν η εταιρεία δεν έχει έργα «κλειδιά» τα οποία ξεκινούν κατά τον χρόνο 

προσφοράς. ∆ιευκρίνισε επί τούτου, ότι κατά περιόδους το ύψος της προσφοράς 

αντανακλά και την επιθυµία της εταιρείας να επιτύχει στην προσφορά. Οι ως άνω 

υπολογισµοί και αποφάσεις για το ύψος της κάθε προσφοράς λαµβάνονται από το 

Γενικό ∆ιευθυντή. 

6.3.3. SKYRAMIX 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις του κύριου Α.Τ., Γενικού ∆ιευθυντή της εταιρείας 

SKYRAMIX σε ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας, το οποίο απαντήθηκε στο πλαίσιο της 

αιφνίδιας έρευνας στις 22/10/2013, η εταιρεία SKYRAMIX είχε συναντήσεις  µε άλλες 

εταιρείες στο πλαίσιο του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού. 

Η συχνότητα των συναντήσεων τους ήταν 1 φορά τον µήνα. Επίσης, δήλωσε ότι 

περιστασιακά ανταλλάσσονται τηλεφωνήµατα στα πλαίσια των θεµάτων που αφορούν 

τον Σύνδεσµο. 

Επισηµαίνεται ότι το ίδιο πρόσωπο σε απαντήσεις της εταιρείας ηµεροµηνίας 15/4/2015 

σηµείωσε τα ακόλουθα: «Η εταιρεία µας ουδέποτε εγγράφηκε ως µέλος του Συνδέσµου. 

Εξ όσων θυµόµαστε µετά από σχετική πρόσκληση ο Γενικός µας ∆ιευθυντής 
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παρευρέθηκε σε µια ή δύο συνεδριάσεις του Συνδέσµου αλλά δεν πείσθηκε για να 

εγγράψει την SKYRAMIX ως µέλος».  

6.3.4. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ο κύριος {…}., Πολιτικός Μηχανικός στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, σε 

ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας, το οποίο απαντήθηκε στο πλαίσιο της αιφνίδιας 

έρευνας στις 22/10/2013, δήλωσε ότι ο Σύνδεσµος Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού είναι ανενεργός και ότι η εταιρεία δεν συναντιέται µε άλλες 

εταιρείες. Ανέφερε ότι «Επί προσωπικού επιπέδου γίνονται τηλεφωνήµατα µόνο». 

6.3.5. ALFA BETON 

Ο κύριος Χ.Α., συνιδιοκτήτης της εταιρείας ALFA BETON LTD και ALFA CONCRETE 

από την 1/12/2013, στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στις 

25/2/2015, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι Μέλος του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού και δήλωσε ως Μέλη του Συνδέσµου τις εταιρείες ALFA 

CONCRETE, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, I&S KRITONIS, 

ATHINODOROU & POULLAS και ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ. Επίσης, ανάφερε ότι ο Σύνδεσµος 

δεν διαθέτει εγκαταστάσεις και ότι ο σκοπός του είναι να συζητούνται τα διάφορα 

προβλήµατα που υπάρχουν µε το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τις χρεώσεις του 

πετρελαίου και τις χρεώσεις του τσιµέντου. 

6.3.6. ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ 

Ο κύριος Χ.Ψ., ∆ιευθυντής της εταιρείας ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ από το 2010, στο πλαίσιο της 

αιφνίδιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στις 25/2/2015, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι 

Μέλος του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, ο οποίος 

ιδρύθηκε το 2011, ενώ ως µέλη του Συνδέσµου δήλωσε τις εταιρείες ALFA 

CONCRETE, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, TOP MIX και ATHINODOROU & POULLAS. Σε 

ερώτηση της Υπηρεσίας αναφορικά µε τη συχνότητα των συναντήσεων του Συνδέσµου, 

ενώ αρχικά έγραψε «Πήγα πριν 3 µήνες», ακολούθως το διέγραψε και δήλωσε «∆εν 

γίνονται, γίνονταν µόνο όταν ιδρύθηκε το 2011 για 2-3 φορές». 

6.3.7. I&S KRITONIS 

Ο κύριος Ι.Κ. στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στις 

25/2/2015, απάντησε στα ερωτήµατα της Υπηρεσίας σε σχέση µε την περίοδο 2010-

2012, ήτοι την περίοδο που λειτουργούσε η εταιρεία KRITONIS, επισηµαίνοντας ότι η 

εταιρεία έπαυσε τη λειτουργία της. Επίσης, σύµφωνα µε τις γραπτές του δηλώσεις 

εκπροσωπεί και τους κύριους Κ.Ι. και Σ.Κ.. Στις απαντήσεις του, δήλωσε ότι η εταιρεία 

του δεν είναι µέλος του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού 

και ότι είναι µέλος του Παγκύπριου Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος.  
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7. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς υπηρεσιών και/ή 

προϊόντων, σηµείωσε κατ’ αρχή τις θέσεις των εµπλεκοµένων µερών οι οποίες µεταξύ 

άλλων έχουν ως ακολούθως: 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON στις γραπτές του θέσεις ανέφερε ότι 

διαφωνεί µε την εκ πρώτης όψεως απόφαση της Επιτροπής ότι ο ορισµός της σχετικής 

αγοράς δεν απαιτείται σε περίπτωση πρόδηλων περιορισµών του ανταγωνισµού και ότι 

εν προκειµένω δεν απαιτείται ο ορισµός της οικείας αγοράς διότι µέρος της υπό κρίση 

υπόθεσης αφορά συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών, «δεδοµένου ότι η Επιτροπή δεν 

απέδειξε καµία συµφωνία µεταξύ ανταγωνιστών ή οποιοδήποτε πρόδηλο περιορισµό 

του ανταγωνισµού». 

O νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN στις γραπτές του θέσεις, υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει τις 

συνθήκες της σχετικής αγοράς, καθώς και τη λειτουργία του ανταγωνισµού εντός αυτής, 

ώστε να µπορεί να διαπιστώσει εάν η ανάπτυξη και/ή διατήρηση µιας 

αντιανταγωνιστικής σύµπραξης είναι εφικτή ή/και πιθανή. Περαιτέρω, όπως 

υποστηρίχθηκε, η Επιτροπή δεν έχει εκτιµήσει το σχετικό αντιπαράδειγµα 

(counterfactual) - τις συνθήκες ανταγωνισµού που θα επικρατούσαν στην απουσία της 

κατ' ισχυρισµό σύµπραξης. 

Ο εµπειρογνώµονας των τριών εταιρειών, TROJAN, σε σχέση µε την αξιολόγηση της 

δοµής της σχετικής αγοράς, στην έκθεσή του κατέγραψε ότι στην Έκθεση Αιτιάσεων δεν 

περιλαµβάνεται καµία αξιολόγηση των οικονοµικών παραγόντων και συνθηκών της 

σχετικής αγοράς (ήτοι καµία αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας της υπό κρίση 

σχετικής αγοράς δεδοµένου ότι αυτό θα περιελάβανε τουλάχιστον την πλήρη 

καταγραφή και περιγραφή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη σχετική 

αγορά, την ανάλυση των µεριδίων αγοράς των υφιστάµενων ανταγωνιστών και του 

βαθµού συγκέντρωσης της αγοράς (συµπεριλαµβανοµένης και διαχρονικής τους 

εξέλιξης), την καταγραφή των συνθηκών ζήτησης (π.χ. δύναµη αγοραστή), των 

τεχνολογικών αλλαγών, των εµποδίων εισόδου/εξόδου από την αγορά ή και επέκτασης 

της παραγωγικής δυναµικότητας υφιστάµενων επιχειρήσεων και του βαθµού 

διαφάνειας στην αγορά). Επιπρόσθετα, όπως κατέγραψε, «δεν γίνεται καµία αναφορά 

ως προς τον τύπο εκδήλωσης του ανταγωνισµού στην αγορά (π.χ. τιµολογιακός, σε 

ποσότητες παραγωγής, σε καινοτοµίες, σε παραγωγική δυναµικότητα). Τέλος, 

παρατηρούµε ότι δε γίνεται καµία συστηµατική καταγραφή της παραγωγικής 

δυναµικότητας των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά και των περιορισµών που αυτοί 

αντιµετωπίζουν όσον αφορά τη µεταφορά σκυροδέµατος (π.χ. αριθµός αντλιών, 
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µπετονιέρων), αλλά ούτε και της κερδοφορίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στη σχετική αγορά.». 

Είναι ο ισχυρισµός του εµπειρογνώµονα, ότι «η εξέταση και έρευνα των πιο πάνω θα 

επέτρεπε την αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα να προκόψει 

και να διατηρηθεί αποτελεσµατικά τυχόν συντονισµός της επιχειρηµατικής δράσης ή και 

συµπαιγνία στη σχετική αγορά. Ειδικότερα, θα επέτρεπε την ανάλυση των κινήτρων των 

ανταγωνιστών στη σχετική αγορά να συντονίσουν της συµπεριφορά τους (feasibility) 

(π.χ. αριθµός ανταγωνιστών, συµµετρία ανταγωνιστών, κίνδυνος εντοπισµού 

σύµπραξης ιδιαίτερα σε δηµόσιους διαγωνισµούς, αβεβαιότητα αγοράς, αναµενόµενα 

πρόσθετα κέρδη, ύπαρξη maverick επιχείρησης, δυνητικός ανταγωνισµός)52, καθώς και 

την πιθανότητα διατήρησης (sustainability) µίας τέτοιας συµπεριφοράς (π.χ. εντοπισµός 

παρεκκλίσεων και ύπαρξη µηχανισµού αποτροπής παρεκκλίσεων).». 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η ανάλυση της δοµής της αγοράς και των συνθηκών λειτουργίας 

του ανταγωνισµού θα καθιστούσε εφικτή την εκτίµηση του αντιπαραδείγµατος 

(counterfactual), δηλαδή του τρόπου λειτουργίας του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά 

πριν την κατ’ ισχυρισµό σύµπραξη, ώστε να µπορεί στη συνέχεια να συγκριθεί µε τη 

λειτουργία του ανταγωνισµού µετά την κατ’ ισχυρισµό σύµπραξη. Μέσω αυτής της 

σύγκρισης θα µπορούσε να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει διαφοροποιηθεί ουσιωδώς η 

συµπεριφορά και δράση των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά, κάτι το οποίο θα 

συνιστούσε ένδειξη αλλαγής των παραµέτρων του ανταγωνισµού ή και 

αντιανταγωνιστικής σύµπραξης.53». 

Ειδικότερα, σηµειώθηκε ότι η ανάλυση του αντιπαραδείγµατος «θα επέτρεπε να 

εξαχθούν συµπεράσµατα σε σχέση µε το κατά πόσον υπήρχαν στο παρελθόν 

περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις παραλάµβαναν τα έγγραφα διαγωνισµών χωρίς ωστόσο 

στο τέλος να υποβάλλουν σχετικές προσφορές ή και κατά πόσον υπήρχαν παρόµοια 

µοτίβα συµπεριφοράς και πρακτικών όσον αφορά το ύψος των προσφορών ή και των 

αποτελεσµάτων των διαγωνισµών (π.χ. γεωγραφική κατανοµή διαγωνισµών, κατανοµή 

επιχειρήσεων ανά διαγωνισµό ή περιοχή, ιστορική θέση επιχειρήσεων, αξία 

διαγωνισµών) ή/και του βαθµού διαφάνειας στη σχετική αγορά (π.χ. αν γνώριζαν οι 

προσφοροδότες τα στοιχεία της επιτυχούσας εταιρείας ή και το ύψος της επιτυχούσας 

προσφοράς) ή/και ποιες επιχειρήσεις συµµετείχαν στο παρελθόν σε παρόµοιους 

διαγωνισµούς.». 

Τέλος, σηµειώνουν ότι δεν εξετάστηκε ο σχεδιασµός των διαγωνιστικών διαδικασιών 

                                                             
52 Ορισµένοι από αυτούς τους παράγοντες ενδεχοµένως να λειτούργησαν ανασταλτικά σε σχέση µε τη µη 
κατάληξη σε συµφωνία για δηµιουργία κοινής εταιρείας σκυροδέµατος και διαχείρισης αντλιών. (σηµείωση 
του εµπειρογνώµονα των τριών εταιρειών) 
53Βλέπετε Πρακτικό Επιτροπής µε αριθµό 1226-67/2013, σελ. 5. (σηµείωση του εµπειρογνώµονα των 
τριών εταιρειών) 
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που αφορούσαν τους υπό κρίση ∆ιαγωνισµούς, και πως αυτός επηρέασε την ικανότητα 

και τα κίνητρα των επιχειρήσεων να συµπράξουν ή και την ένταση του ανταγωνισµού 

για διεκδίκηση των έργων. 

O νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN στις γραπτές του θέσεις, ανέφερε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά έχει 

οριστεί ατελώς µε αποτέλεσµα η εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ η 

οποία συµµετείχε στο διαγωνισµό 15/2012 (ή και σε άλλους διαγωνισµούς εντός της 

επαρχίας Λεµεσού, αφού όπως ισχυρίζεται δεν µπορούν να γνωρίζουν εάν συµµετείχε 

και στους διαγωνισµούς ΕΛΕΜΕ 38/2011, 50/2011, 07/2012, 10/2012 και 

13/2012,καθώς τα σχετικά στοιχεία έχουν αποκρυβεί) να εµφανίζεται εσφαλµένα ότι δε 

συνιστά ανταγωνιστή στη σχετική αγορά. 

Ο εµπειρογνώµονας των τριών εταιρειών σε σχέση µε τον ορισµό της  σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς κατέγραψε ότι η Επιτροπή ορίζει ως σχετική γεωγραφική αγορά 

τα όρια της επαρχίας Λεµεσού, όµως διαφαίνεται ότι στους διαγωνισµούς Τ∆Ε 3/2012, 

Τ∆Ε 15/2012, ΕΛΕΜΕ 11/2011 συµµετείχε η εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ,  η οποία όπως προκύπτει από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, αλλά και 

τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, διατηρεί το εργοστάσιο της 

στην Ευρύχου, που εµπίπτει γεωγραφικά στην Επαρχία Λευκωσίας. Περαιτέρω, είναι ο 

ισχυρισµός του εµπειρογνώµονα ότι η παρατήρηση σε σχέση µε την εταιρεία 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ αποκτά ιδιαίτερη σηµασία λόγω του ότι η εν 

λόγω εταιρεία φαίνεται ότι υπέβαλε προσφορά στον διαγωνισµό Τ∆Ε 15/2012, όσον 

αφορά την περιοχή III, τον οποίο και κέρδισε. 

Επισηµάνθηκε ότι η Επιτροπή δεν έχει απευθυνθεί, κατά το στάδιο διερεύνησης και 

εξέτασης της υπόθεσης, προς την εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, 

προκειµένου να ζητήσει πληροφορίες σε σχέση µε τη συµµετοχή της στον διαγωνισµό 

15/2012, και ενδεχόµενα σε σχέση µε το κόστος της, πληροφορίες τις οποίες οι 

εταιρείες θεωρούν σηµαντικές για σκοπούς αξιολόγησης του ύψους των προσφορών 

των επιχειρήσεων που κατ' ισχυρισµό συµµετείχαν στην αντιανταγωνιστική σύµπραξη. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της TOP MIX στις γραπτές του θέσεις, υποστήριξε ότι η 

Επιτροπή απέτυχε να οριοθετήσει τη σχετική αγορά, κάνοντας αναφορά στην οικεία 

παράγραφο της Έκθεσης Αιτιάσεων, όπου καταγράφεται ότι «∆εδοµένου ότι, µέρος της 

υπό κρίση υπόθεσης αφορά συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών, που είχαν ως αντικείµενο 

και ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, εκτιµάται από την Επιτροπή ότι 

δεν απαιτείται ο ορισµός της οικείας αγοράς».  

Όπως ισχυρίστηκε, στην Έκθεση Αιτιάσεων δεν οριοθετείται η σχετική αγορά και δεν 

παρατίθεται καµία αξιολόγηση των συνθηκών της, ενώ δεν περιγράφονται οι εταιρείες 
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που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά, δεν αναλύονται τα µερίδια αγοράς έκαστης 

εταιρείας, οι συνθήκες ζήτησης, δεν περιγράφεται η δυναµική κάθε εταιρείας ούτε 

επίσης οι περιορισµοί που αντιµετωπίζει κάθε εταιρεία στη σχετική αγορά. Επιπλέον, 

δεν προσδιορίζονται οι πραγµατικοί ανταγωνιστές, οι οποίοι είναι σε θέση να 

επηρεάσουν τη συµπεριφορά των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και να τις εµποδίσουν 

να ενεργούν ανεξάρτητα από τις πιέσεις που επιβάλλει ο πραγµατικός ανταγωνισµός. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της TOP MIX στις γραπτές του θέσεις, υποστήριξε ότι όσον 

αφορά τη γεωγραφική αγορά, στην Έκθεση Αιτιάσεων καταγράφεται ότι δύναται να 

θεωρείται τοπική και/ή επαρχιακή και ότι αφορά την Επαρχία Λεµεσού. Εντούτοις, 

όπως καταγράφει ο νοµικός εκπρόσωπος «διαφαίνεται ότι, στους επίδικους δηµόσιους 

διαγωνισµούς υπ’ αριθµό 6/2012 και 15/2012 είχε υποβάλει προσφορά η Εταιρεία 

Εργοληπτικές Εργασίες Α.Γ. Κάζανος & Υιός ΑΤ∆, η οποία διατηρεί το εργοστάσιο της 

στην περιοχή Ευρύχου της Επαρχίας Λευκωσίας», η οποία όπως προκύπτει κρίθηκε 

ως Επιτυχόντας Προσφοροδότης για την Περιοχή III στα πλαίσια του διαγωνισµού υπ’ 

αριθµό 15/2012. Επίσης, όπως καταγράφεται,  στον διαγωνισµό υπ’ αριθµό 15/2012 

είχε λάβει τεύχος η εταιρεία STARBETON, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή 

Ευρύχου της Επαρχίας Λευκωσίας. Εν κατακλείδι καταγράφεται ότι είναι η θέση της 

εταιρείας ότι η Επιτροπή «δεν εξέτασε επαρκώς τα εν λόγω δεδοµένα ή τουλάχιστον δεν 

παρέθεσε σαφή και εµπεριστατωµένη αιτιολογία σε σχέση µε τον ορισµό της 

γεωγραφικής αγοράς εντός της Επαρχίας Λεµεσού». 

Είναι περαιτέρω η θέση της TOP MIX, ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αιτιολογία σε σχέση 

µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς αφού δεν έχουν προσδιοριστεί µε οποιονδήποτε 

τρόπο οι πραγµατικοί ανταγωνιστές ούτως ώστε να εξεταστεί εάν η ύπαρξη οιασδήποτε 

συµφωνίας έτεινε να επηρεάσει τον πραγµατικό ανταγωνισµό και να οδηγήσει σε 

νόθευση των όρων του ανταγωνισµού εντός σχετικής αγοράς. Συνεπώς, η Επιτροπή 

απέτυχε να προσδιορίσει επαρκώς τη σχετική αγορά για την εφαρµογή του άρθρου 3 

(1) (α) και (γ) του Νόµου. 

Η νοµική εκπρόσωπος της ATHINODOROU & POULLAS, κατά την ακροαµατική 

διαδικασία δήλωσε ότι γενικά υιοθετεί τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τους νοµικούς 

εκπροσώπους των εταιρειών ALFA BETON, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN.  

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς από όλες τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αναφορικά µε τον καθορισµό της σχετικής αγοράς. 

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

υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµες ή δυνάµενες να 
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υποκατασταθούν µεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιµής του και της 

σκοπούµενης χρήσης του. Στη σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνονται αφενός το 

προϊόν που αφορά την υπό εξέταση υπόθεση καθώς και άλλα προϊόντα που είναι 

υποκατάστατα τους, είτε από πλευράς ζήτησης είτε από πλευράς προσφοράς και των 

οποίων η διαθεσιµότητα (ή δυνητική διαθεσιµότητα) εµποδίζει τις ελεγχόµενες 

επιχειρήσεις να αυξήσουν επικερδώς την τιµή του κατά ένα µικρό αλλά σηµαντικό 

ποσοστό για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Στην προκειµένη, στις υποθέσεις χειραγώγησης δηµόσιων διαγωνισµών, η ζήτηση 

προέρχεται από τις δηµόσιες αρχές, αγοραστές που προσφεύγουν στο σύστηµα της 

ανάθεσης δηµόσιων διαγωνισµών και επιτυγχάνουν την δυνατόν χαµηλότερη τιµή για 

τις απαιτούµενες παροχής. Τις προδιαγραφές και τους όρους των ∆ιαγωνισµών τις 

προσδιορίζουν οι Αναθέτουσες Αρχές στην αναλυτική περιγραφή των όρων του 

∆ιαγωνισµού. Η προσφορά που ανταποκρίνεται στη ζήτηση αυτή, καθορίζεται από τους 

ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς. 

Η Επιτροπή σηµειώνει 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.54  

Η Επιτροπή σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό έλαβε καθοδήγηση από τη νοµολογία στην 

οποία καταγράφεται ότι ο ορισµός της σχετικής αγοράς δεν απαιτείται σε περίπτωση 

πρόδηλων περιορισµών του ανταγωνισµού55. Συγκεκριµένα, στην απόφαση του 

Γενικού ∆ικαστηρίου (Γενικό, πρώην ΠΕΚ) στην υπόθεση Volkswagen, T-62/98, της 

6.7.2000, Συλλ. ΙΙ-2707, σκ. 230, στην οποία αναφέρονται χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: 

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

ορίζει τη σχετική αγορά πριν διαπιστώσει παράβαση των κοινοτικών κανόνων περί 

                                                             
54 Βλ. απόφαση του (∆ικαστηρίου 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 ∆ικαστηρίου (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 ∆ικαστηρίου (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. 
55 Βλ. απόφαση του (∆ικαστηρίου 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 ∆ικαστηρίου (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 ∆ικαστηρίου (Γενικού, πρώην ΠΕΚ) στις συνεκδ. υποθέσεις European Night Services, T-374/94 
κλπ, της 15.9.1998, Συλλ. ΙΙ-3141, σκ. 93-95 & 105, , στην υπόθεση CMA CGM κ.α., Τ-213/00, της 
19.3.2003, Συλλ. ΙΙ-913, σκ. 206, στις συνεκδ. υποθέσεις Brasserie Nationale, T-49/02 & 51/02, της 
27.7.2005, Συλλ. ΙΙ-3033, σκ. 144. 
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ανταγωνισµού, πρέπει να υποµνησθεί ότι ο ορισµός της αγοράς δεν έχει την ίδια 

σηµασία στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 85 της Συνθήκης ή του άρθρου 86 της 

Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 82 ΕΚ). Στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 86 της 

Συνθήκης, ο προσήκων ορισµός της σχετικής αγοράς αποτελεί απαραίτητο και 

προαπαιτούµενο όρο κάθε κρίσεως αναφεροµένης σε συµπεριφορά που θεωρείται 

αντίθετη προς τον ανταγωνισµό, εφόσον, προκειµένου να αποδειχθεί η ύπαρξη 

καταχρηστικής εκµεταλλεύσεως δεσπόζουσας θέσεως, πρέπει προηγουµένως να 

αποδειχθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσεως εντός συγκεκριµένης αγοράς, πράγµα που 

σηµαίνει ότι η αγορά αυτή πρέπει προηγουµένως να έχει οριοθετηθεί. Αντιθέτως, στο 

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

αγοράς είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον η επίµαχη συµφωνία, η απόφαση ενώσεως 

επιχειρήσεων ή η εναρµονισµένη πρακτική µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των 

κρατών µελών και έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον 

περιορισµό ή τη νόθευση των όρων του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς 

(απόφαση του Πρωτοδικείου, της 21ης Φεβρουαρίου 1995, T-29/92, SPO κ.λπ. κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. II-289, σκέψη 74). Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υπέχει 

υποχρέωση ορισµού της αγοράς σε µια απόφαση που εκδίδεται κατ' εφαρµογήν του 

άρθρου 85 της Συνθήκης όταν, ελλείψει ενός τέτοιου ορισµού, είναι αδύνατο να 

καθοριστεί 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 (απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης 

Σεπτεµβρίου 1998, T-374/94, T-375/94, T-384/94 και T-388/94, European Night 

Services κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-3141, σκέψεις 93 έως 95 και 105).» 

Επίσης, στην απόφαση του Πρωτοδικείου στις συνεκδ. υποθέσεις Cimenteries CBR 

κ.α., Τ-25/95 κλπ, τη; 15.3.2000, Συλλ. ΙΙ-491, σκ. 833 & 1094, αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«833. Επιβάλλεται πάντως η παρατήρηση ότι ο ορισµός της σχετικής αγοράς δεν έχει 

την ίδια σηµασία αφενός στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 85 και αφετέρου στην 

περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 86 της Συνθήκης. ´[….] ´Οταν πρόκειται για την 

εφαρµογή του άρθρου85 της Συνθήκης, σκοπός του ορισµού της σχετικής αγοράς είναι 

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

η εναρµονισµένη πρακτική µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών 

και έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη 

νόθευση των όρων του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς (απόφασηSPO κ.λπ. 

κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα στη σκέψη 485, σκέψη 74).» 
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Την ίδια θέση διατήρησε το ∆ικαστήριο και σε µεταγενέστερες αποφάσεις του, ήτοι στην 

υπόθεση CMA CGM κ.α., Τ-213/00, της 19.3.2003, Συλλ. ΙΙ-913, σκ. 206 και στην στις 

συνεκδ. υποθέσεις Brasserie Nationale, T-49/02 & 51/02, της 27.7.2005, Συλλ. ΙΙ-3033, 

σκ. 144 όπου ξεκαθαρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή 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 που αφορά απαγορευµένες συµφωνίες, συµπράξεις και εναρµονισµένες 

πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων. 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, δεν 

απαιτείται, καταρχήν για τη διαπίστωση παράβασης ειδική οικονοµική ανάλυση για τις 

συνθήκες της οικείας αγοράς, ούτε και για τον προσδιορισµό αυτής,56 όπως 

υποστηρίζουν οι εταιρείες. 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.57 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισµό των εταιρειών ALFA BETON, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN και TOP MIX ότι όφειλε να διεξάγει 

εκτεταµένη ανάλυση αγοράς ως αυτή αναλύεται στις θέσεις τους. Στην προκειµένη 

περίπτωση, η Επιτροπή είχε ενώπιον της στοιχεία τα οποία της επιτρέπουν να 

εξακριβώσει συγκεκριµένη συµφωνία και σύµπραξη µεταξύ των υπό αναφορά 

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή ωστόσο, σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της 

παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, η Υπηρεσία προχώρησε σε εξέταση του σχετικού 

                                                             
56 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4. 
57 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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προϊόντος, συλλέγοντας στοιχεία από τις Αναθέτουσες Αρχές, καθώς και από 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. 

(Α) Σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας 

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία για την σχετική αγορά και ειδικότερα 

τη φύση και τα χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος τα οποία αφορούν στοιχεία που 

δόθηκαν από τις εµπλεκόµενες στην αυτεπάγγελτη έρευνας επιχειρήσεις καθώς και τις 

Αρµόδιες Αρχές.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο Επαρχιακός Μηχανικός των 

∆ηµοσιών Έργων Λεµεσού, το Γραφείο του, κάθε χρόνο ζητά προσφορές σε διάφορες 

περιοχές της Επαρχίας Λεµεσού για τις ανάγκες των συνεργείων που ασχολούνται µε 

εργασίες κατασκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου. 

Η προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος γίνεται για τέσσερεις διαφορετικές κατηγορίες 

(C15, C20, C25 και C30) σκυροδέµατος και υπάρχει ξεχωριστή τιµή µονάδος (ανά 

κυβικό µέτρο) για κάθε κατηγορία. Επίσης, στα έγγραφα της προσφοράς, η Επαρχία 

Λεµεσού είναι χωρισµένη σε τµήµατα, όπου οι προσφοροδότες µπορούν να 

υποβάλλουν διαφορετική τιµολόγηση για κάθε τµήµα έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η 

απόσταση µεταφοράς του σκυροδέµατος. Σε περίπτωση που η τοποθέτηση του έτοιµου 

σκυροδέµατος απαιτεί αντλία, αυτή πληρώνεται επιπλέον µε το κατ’ αποκοπή ποσό 

των €85,50 κάθε φορά. 

Το µπετόν είναι ένα µείγµα από αδρανή υλικά που αποτελείται από τσιµέντο, άµµο, 

χαλίκι, νερό και ειδικό πρόσµικτο (επιβραδυντικό). Χρησιµοποιείται στην οικοδόµηση 

για την δηµιουργία θεµελίων, τοιχοποιίας, πλακών σπιτιών ,πλακών πεζοδροµίων, 

κολώνων κ.ά. Έχει την ιδιότητα να παίρνει οποιαδήποτε µορφή όταν είναι ρευστό, αλλά 

µε το πέρασµα της ώρας αρχίζει να γίνεται άκαµπτο και στην συνέχεια πήζει εντελώς. 

Το µπετόν θεωρείται το πιο οικονοµικό και ασφαλές οικοδοµικό υλικό και 

χρησιµοποιείται για το κτίσιµο σπιτιών, για το κτίσιµο πολυκατοικιών, σαν αντισεισµικό, 

σαν θερµοµονωτικό, και για την ενίσχυση αντοχής σε υφιστάµενες κατασκευές και για 

πάρα πολλούς άλλους σκοπούς. Το µπετόν χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες αντοχής, 

όπου η διαφορά από κάθε κατηγορία αντοχής είναι ότι τα υλικά όπως τσιµέντο, άµµος, 

χαλίκι και πρόσµικτο µπαίνουν σε µεγαλύτερη ποσότητα και δηµιουργούν µεγαλύτερη 

αντοχή. Οι κατηγορίες ποιότητας µπετόν που παράγονται είναι το C10 - C15 - C20 - 

C25 - C30 - C35 - C40 -  C50.58 

Για την κατασκευή του σκυροδέµατος απαιτείται η χρήση αδρανών υλικών, ήτοι άµµος 

και σκύρα τα οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε το κυπριακό πρότυπο, ενώ για την 

ανάµειξη των υλικών χρησιµοποιείται πόσιµο νερό. Η Επιτροπή σηµείωσε σχετικά και 

                                                             
58 http://www.psaroudesbeton.com/products.html (ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 3/3/2015). 
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τα όσα προβλέπονται στους όρους του ∆ιαγωνισµού αναφορικά µε την σύνθεση του 

Σκυροδέµατος και την ποιότητα αυτού. 

Η Επιτροπή περαιτέρω σηµείωσε ότι µε βάση την κυπριακή νοµοθεσία, οι τεχνικές 

προδιαγραφές για το έτοιµο σκυρόδεµα ρυθµίζονται από το σχετικό πρότυπο CYS 

111:1990. Σχετικά είναι επίσης και τα πρότυπα CYS 13:1987 και CYS 159:1987. Από 

τα πρότυπα αυτά, δεν προκύπτουν αυστηρά καθορισµένες αναλογίες υλικών αλλά 

απαιτήσεις για την τελική ποιότητα του σκυροδέµατος. Ωστόσο, µπορούν να δοθούν 

ενδεικτικές αναλογίες και ενδεικτικά χρονικά πλαίσια µέσα στα οποία να ολοκληρωθεί η 

µεταφορά. Περαιτέρω θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για σκυρόδεµα κατηγορίας αντοχής 

µικρότερης ή ίσης µε C16/20, µε βάση τους όρους του διαγωνισµού, µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν και προκαθορισµένα µείγµατα στη βάση και πάλι σχετικών 

προτύπων (Πίνακας 7/3 των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού). Συγκεκριµένα, το έτοιµο 

σκυρόδεµα το οποίο µεταφέρεται και πωλείται σε ηµι-υγρή µορφή περιέχει περίπου 

15% τσιµέντο και 85% άµµο και αµµοχάλικα, µαζί µε νερό και άλλα προσθέµατα.59  

Σύµφωνα µε τα όσα ανέφεραν οι εµπλεκόµενες στην αυτεπάγγελτης έρευνα εταιρείες, η 

κατηγορία C10 και C15 χρησιµοποιείται για γκρο Μπετόν (γνωστό ως µπετόν 

καθαριότητας), η κατηγορία C20 για ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ-ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΠΕ∆ΙΛΟ, οι 

κατηγορίες C25 – C30 για ΚΟΛΩΝΕΣ- ΠΛΑΚΑ και η κατηγορία C35 για ΚΟΛΩΝΕΣ- 

ΠΛΑΚΑ. ∆ιευκρίνισαν ότι η διαφορά ανά κατηγορία σχετίζεται µε την αντοχή του 

σκυροδέµατος, ήτοι όσο πιο ψηλή η κατηγορία, τόσο πιο πολλή η αντοχή του 

σκυροδέµατος.60 Ακολούθως παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι απαντήσεις των 

εταιρειών σχετικά µε τη χρήση της κάθε κατηγορίας σκυροδέµατος.  

Σύµφωνα τις θέσεις της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS το πρότυπο CYS111 

που αφορά το σκυρόδεµα, δεν καθορίζει χρήσεις ανά κατηγορία σκυροδέµατος, 

καθορίζει όµως τις ελάχιστες αντοχές που θα πρέπει να έχει κάθε κατηγορία 

σκυροδέµατος για να πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας. Οι κατηγορίες 

σκυροδέµατος που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε έργο καθορίζονται συνήθως από τους 

µελετητές (µηχανικούς/ αρχιτέκτονες) του έργου µε βάση το σχεδιασµό και τις ανάγκες 

του έργου. Όπως αναφέρει η εταιρεία, εµπειρικά µπορεί να αναφερθεί ότι οι συνήθεις 

χρήσεις για τις κατηγορίες C15-C20 είναι περιφράξεις, πατώµατα, πεζοδρόµια και 

µπετόν καθαριότητας, για την κατηγορία C25 η πλέον συνήθης χρήση είναι για πέδιλα 

οικοδοµών ενώ για τη κατηγορία C30 είναι οι κολώνες, πλάκες και πέδιλα. 

                                                             
59 Υπόθεση 8.13.17/2006 The Cyprus Cement Public Company Ltd, Λατούρος Λτδ και Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας 
Λτδ. 
60 Απαντήσεις σε ερωτήµατα της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της αιφνίδιας  έρευνας, ηµεροµηνίας 25/2/2015, 
από τον κύριο Χ.Ψ., διευθυντής της εταιρείας ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ και τον κύριο Α.Α.  ∆ιευθυντής Εργοστασίου της 
εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS. 
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Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ανέφερε ότι η χρήση του σκυροδέµατος έχει να κάνει 

αποκλειστικά µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε πολιτικού µηχανικού, χωρίς την ανάµιξη 

της ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ όσον αφορά τη χρήση του. Συνήθως το C15 και το C20 

χρησιµοποιείται για παρεµφερείς κατασκευές εντός της οικοδοµής, όπως αυλή, 

περιτοιχίσµατα, screed και τοιχώµατα, ενώ το C25 και το C30 χρησιµοποιείται για την 

πλάκα και τις κολώνες. 

Οι εταιρείες ALFA BETON και ALFA CONCRETE σηµείωσαν επίσης ότι οι κατηγορίες 

C15 - 20 χρησιµοποιούνται για γκρο µπετόν, και οι λοιπές κατηγορίες για κολώνες, 

πέδιλα, πλάκες και τοίχους.  

Η εταιρεία SKYRAMIX σηµείωσε ότι οι κατηγορίες Μπετόν (έτοιµου σκυροδέµατος) C15 

και C20 χρησιµοποιούνται για ελαφριές κατασκευές όπως πατώµατα, τοιχοποιία κ.ά, οι 

κατηγορίες C25 και C30 για πιο δυνατές κατασκευές όπως πλάκες κολώνες κ.ά. και η 

C40 για βάσεις βαρετών κατασκευών.  

Σύµφωνα µε την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, η χρήση για κάθε κατηγορία έτοιµου 

σκυροδέµατος ξεχωριστά, δεν καθορίζεται από την εταιρεία, αλλά από τους πελάτες και 

κατά κύριο λόγο από τον Πολιτικό Μηχανικό και σύµφωνα µε τη στατική µελέτη της 

κάθε οικοδοµής ξεχωριστά. Όσον αφορά τα Πρότυπα Ποιότητας που αφορούν το 

έτοιµο σκυρόδεµα, αυτά δεν καθορίζουν που τοποθετείται η κάθε κατηγορία αλλά την 

καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών όπως αδρανή υλικά, 

τσιµέντο, νέρο, καθώς επίσης τις διαδικασίες που αφορούν τον σχεδιασµό, τις συνθήκες 

ανάµιξης, τη µεταφορά κλπ και ασφαλώς την διασφάλιση ποιότητας του τελικού 

προϊόντος. 

Σε σχέση µε τα όσα ανέφεραν οι επιχειρήσεις, αναφορικά µε την οριοθέτηση της 

σχετικής αγοράς προϊόντος η Επιτροπή έκρινε καθοδηγητική την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην υπόθεση Lafarge / Ready-mix,61 στην οποία 

καταγράφεται ότι το έτοιµο σκυρόδεµα είναι υλικό αλλοιώσιµο που συνήθως 

παραδίδεται σε µεγάλες ποσότητες από αναµεικτήρια φορτηγά και χρησιµοποιείται στις 

οικοδοµές. Το έτοιµο σκυρόδεµα είναι µίγµα που αποτελείται από τσιµέντο, νερό και 

τσιµεντόλασπη (άµµος και χαλίκια), το οποίο δύναται να παραχθεί σε συγκεκριµένο 

εργοτάξιο και µετά να µεταφερθεί στο σηµείο χρήσης του µε ειδικά µεταφορικά 

οχήµατα. Η Επιτροπή µε την εν λόγω απόφασή της έκρινε ότι το συγκεκριµένο προϊόν 

δεν έχει κανένα υποκατάστατο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε το ίδιο σκεπτικό 

και σε άλλες αποφάσεις της.62  

Η Επιτροπή επιπρόσθετα, παρατηρεί ότι και η οµόλογη Αρχή Ανταγωνισµού της 

Ελλάδας σε αποφάσεις της ακολούθησε το ίδιο σκεπτικό κρίνοντας ότι το έτοιµο 

                                                             
61 Case COMP/JV.29, Lafarge / Ready-mix, [1999] OJ C021/00. 
62 Case IV/M.1157 Skanska/Scancem [1998] OJ L183/99. 



  

131 

 

σκυρόδεµα αποτελεί ένα ευπαθές προϊόν µε διάρκεια ζωής µερικών ωρών, καθώς 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί φρέσκο και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από τη στιγµήν 

της µίξης του. Λόγω της µικρής διάρκειας ζωής του το έτοιµο σκυρόδεµα θεωρείται 

αυτοτελής σχετική αγορά προϊόντος.63 

Τέλος, η Επιτροπή, επισηµαίνει ότι και σε προηγούµενες συγκεντρώσεις, έχει καθορίσει 

την αγορά έτοιµου σκυροδέµατος σαν µια ανεξάρτητη σχετική αγορά64. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή συνεκτιµώντας ότι οι εµπλεκόµενες στην παρούσα 

αυτεπάγγελτη έρευνα επιχειρήσεις δεν έχουν προσκοµίσει καθόλου στοιχεία που να 

υποστηρίζουν µια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση µε την οριοθέτηση του σχετικού 

προϊόντος, αλλά ούτε διαφοροποιήσαν τα όσα οι ίδιες κατέθεσαν στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας που να επιτρέπουν διαφορετική κατάληξη, απορρίπτει τους 

ισχυρισµούς των υπό αναφορά εµπλεκοµένων εταιρειών ως γενικούς και αόριστους. 

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η σχετική αγορά προϊόντος 

καθορίζεται ως η παραγωγή, προµήθεια και τοποθέτηση σκυροδέµατος χωρίς να 

γίνεται επιµέρους διαχωρισµός µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών. 

(Β) Γεωγραφική Αγορά 

Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία σε κοινοτικό επίπεδο, η σχετική γεωγραφική αγορά 

αντιστοιχεί στην περιοχή όπου οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

στην προσφορά και τη ζήτηση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και όπου οι 

συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και η οποία µπορεί να διακριθεί 

από γειτονικές κυρίως περιοχές διότι στις εν λόγω περιοχές οι συνθήκες του 

ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά.65 

Η Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις θέσεις του εµπειρογνώµονα των εταιρειών 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, δηλαδή της εταιρείας TROJAN, 

καθώς και των εταιρειών TOP MIX αναφορικά µε ατέλειες στον καθορισµό της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς και εµπεριστατωµένη αιτιολογία σε σχέση µε τον ορισµό της 

γεωγραφικής αγοράς εντός της Επαρχίας Λεµεσού, καθώς και µη λήψης στοιχείων από 

την εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, επισηµαίνει ότι στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας εξετάστηκαν οι µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος που 

διατηρούσαν οι εταιρείες ALFA CONCRETE, ATHINODOROU & POULLAS, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ι & S KRITONIS, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, SKYRAMIX και 

TOP MIX, την περίοδο 2011-2013. Επίσης συλλέχθηκαν στοιχεία τόσο από τις υπό 

                                                             
63 Βλέπε Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού µε αριθµός 547/VII/2012 
64 Απόφαση ΕΠΑ αρ. Φακ. 8.13.01.6/2003, ηµεροµηνίας 29 Μαρτίου 2004. 
65 Βλέπε Απόφαση ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C 27/76 United Brands Cο and United Brands Continental 
Bv κατά της Επιτροπής, Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1978, σελ 207, παρ. 44, Απόφαση 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση αριθ. 247/86 Alsatel κατά Novasam Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 
1988, σελ 5987, παρ. 15.  
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αναφορά εταιρείες όσο και από το Τ.∆.Ε. αναφορικά µε τη διάρκεια ζωής του 

σκυροδέµατος. Στοιχεία και πληροφορίες συλλέχθηκαν και από την εταιρεία 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ στο πλαίσιο του αιφνίδιου ελέγχου που είχε 

πραγµατοποιηθεί στα υποστατικά της στις 22/10/2013, και ως εκ τούτου, ο ισχυρισµός 

που τέθηκε από τις εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, 

περί µη διεξαγωγής δέουσας έρευνας είναι ανεδαφικός. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κατά την προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της εξέτασης 

του ορισµού της γεωγραφικής αγοράς, λήφθηκαν υπόψη διάφοροι παράγοντες που 

επηρεάζουν την περιοχή εντός της οποίας δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και ιδίως 

λόγω της φύσης του προϊόντος τη δυνατότητα µεταφοράς των σχετικών προϊόντων και 

το κόστος που συνεπάγεται αυτή η µεταφορά.  

Αναφορικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς του προϊόντος, σχετική είναι η απόφαση της 

Επιτροπής µε αριθµό 86/2009, η οποία αφορούσε το σκυρόδεµα, στην οποία η 

Επιτροπή κατέληξε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά ήταν αυτή της επαρχίας της 

Πάφου. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή «ο γεωγραφικός της περιορισµός προκύπτει 

από το γεγονός ότι η διάρκεια ζωής του νωπού σκυροδέµατος (όταν έρθει σε επαφή το 

τσιµέντο µε το νερό) δεν υπερβαίνει τα 90 λεπτά και µεταβάλλεται ανάλογα µε τη 

θερµοκρασία που επικρατεί. Στο πιο πάνω χρονικό διάστηµα, το σκυρόδεµα θα πρέπει 

να τοποθετηθεί/ακινητοποιηθεί. Η διαδικασία φόρτωσης και τοποθέτηση του έτοιµου 

σκυροδέµατος µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 60 λεπτά. Συνεπώς, η δυνατότητα 

εξυπηρέτησης πελατών µίας µονάδας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, διατηρώντας 

τα επίπεδα ποιότητας σύµφωνα µε τα κυπριακά πρότυπα, περιορίζονται σε ακτίνα 30-35 

χιλιοµέτρων.»66 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της παρούσας προκαταρκτικής έρευνας 

ερωτήθηκαν οι εταιρείες ως προς το µέγιστο χρόνο παράδοσης σκυροδέµατος, οι 

οποίες ανέφεραν τα ακόλουθα: 

1. Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS, δήλωσε ότι χωρίς επιβραδυντές ο 

µέγιστος χρόνος παράδοσης σκυροδέµατος είναι περίπου 60 λεπτά. Η 

χιλιοµετρική απόσταση εξαρτάται σηµαντικά από το δροµολόγιο (ποιότητα 

οδοστρώµατος, τροχαία κίνηση κτλ) για αυτό και δεν µπορεί να καθοριστεί µε 

ακρίβεια. Η συνήθης παραγωγή της εταιρείας (χωρίς συγκεκριµένες 

προδιαγραφές του πελάτη) έχει χρόνο παράδοσης τα 90 λεπτά. Με τη χρήση 

επιβραδυντών στο σκυρόδεµα ανάλογα µε τις προδιαγραφές του και τη 

                                                             
66 Aπόφαση 86/2009, Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης από την εταιρεία ATHINODOROU BROS 
SUPER BETON LTD για την εξαγορά του 50% του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Athinodorou Beton 
Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd, από τις εταιρείες C.C.C. Building 
Materials Limited και Λατοµεία Λατούρος Λτδ. 
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ποσότητα που χρησιµοποιείται κατά την παραγωγή δυνατόν να επεκταθεί ο 

χρόνος παράδοσης του σκυροδέµατος στις 5 µε 6 ώρες.  

2. Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, δήλωσε ότι ο µέγιστος χρόνος παράδοσης έτοιµου 

σκυροδέµατος από την εκάστοτε µονάδα της στον τόπο παράδοσης για µείγµατα 

ηµερήσιας παραγωγής είναι περίπου 1.5 ώρα. Τα χιλιόµετρα παράδοσης έτοιµου 

σκυροδέµατος από την µονάδα παραγωγής δεν έχουν ουσιαστική σηµασία 

νοουµένου ότι το δροµολόγιο δεν υπερβαίνει την 1.5 ώρα. Σύµφωνα µε την ίδια, 

δύνανται να χρησιµοποιηθούν επιβραδυντές (πρόσµικτα) για παράταση του 

χρόνου παράδοσης και απόστασης τα οποία χρεώνονται επιπλέον ανάλογα µε 

την ποσότητα που θα χρησιµοποιηθεί στο µείγµα σκυροδέµατος, πχ. το κάθε 

πρόσθετο λίτρο επιβραδυντή στο µείγµα κοστίζει περίπου €{....}-€{....}. Ο χρόνος 

πήξης διαφοροποιείται ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην 

κάθε περιοχή. 

3. Η εταιρεία SKYRAMIX ανέφερε ότι για να είναι συµφέρουσα η διάθεση 

σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον εκάστοτε τιµοκατάλογο, ο µέγιστος χρόνος 

παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 λεπτά και η µέγιστη απόσταση 

παράδοσης τα 40χλµ. Με τη χρήση επιβραδυντών η παράδοση δύναται να 

παραταθεί µέχρι και δύο ώρες και η απόσταση µέχρι και 100 χλµ όµως το κόστος 

µεταφοράς αυξάνεται δυσανάλογα. 

4. Η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ σηµείωσε ότι η εταιρεία προµηθεύει έτοιµο 

σκυρόδεµα σε όλη την πόλη και επαρχία Λεµεσού. Επιβραδυντικό πρόσµικτο 

πάντα προστίθεται στο έτοιµο σκυρόδεµα και είναι απαραίτητο όχι µόνο για την 

επιβράδυνση της πήξης του σκυροδέµατος για λόγους απόστασης, αλλά 

σηµαντικό ρόλο παίζουν τόσο οι εκάστοτε ψηλές θερµοκρασίες όσο και το είδος 

της εργασίας καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης του σκυροδέµατος. Όσον αφορά 

τον χρόνο επιβράδυνσης, αυτός ρυθµίζεται ανάλογα µε την ποσότητα που 

προστίθεται καθώς επίσης και µε το είδος του επιβραδυντικού πρόσµικτου. 

5. Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ σηµείωσε ότι ο χρόνος παράδοσης του σκυροδέµατος 

από τη µονάδα της στον τόπο παράδοσης είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. Σε 

περίπτωση παράτασης του χρόνου παράδοσης χρησιµοποιούνται επιβραδυντές 

(προσµίγµατα), τα οποία χρεώνονται ανάλογα µε την ποσότητα που θα 

χρησιµοποιηθεί στο µείγµα του σκυροδέµατος.  

6. Σύµφωνα µε την εταιρεία ALFA CONCRETE και την εταιρεία ALFA BETON η 

παράδοση από την εκάστοτε µονάδα παρασκευής σκυροδέµατος µπορεί να γίνει 

σε ακτίνα 50-60 χιλιοµέτρων. Οι εταιρείες χρησιµοποιούν επιβραδυντές οι οποίοι 

επιτρέπουν την αύξηση στον χρόνο παράδοσης κατά 1-2 ώρες. 
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Η Επιτροπή διαπιστώνει περαιτέρω ότι σύµφωνα µε τα έγγραφα των προσφορών του 

Τ.∆.Ε., η µεταφορά του σκυροδέµατος από τον τόπο παρασκευής του στο εργοτάξιο 

µπορεί να γίνεται µε αυτοκινούµενα οχήµατα µε περιστρεφόµενο κάδο ή άλλα 

κατάλληλα µέσα της έγκρισης του επιβλέποντα µηχανικού και τα οποία δεν προκαλούν 

την απόµιξη του σκυροδέµατος. Γενικά πρέπει ο χρόνος ο οποίος µεσολαβεί από την 

παρασκευή του σκυροδέµατος µέχρι την τοποθέτηση του να µην υπερβαίνει τα 30 

λεπτά. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης ειδικών επιβραδυντικών προσµικτών, όπως 

αναφέρεται στην παρ. 704 των εγγράφων προσφορών τότε ο χρόνος µεταφοράς του 

σκυροδέµατος θα τροποποιείται ανάλογα. 

Με δεδοµένο ότι το σκυρόδεµα είναι ευπαθές προϊόν µε διάρκεια ζωής µερικών ωρών 

(1-1:30 ωρών67 στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν επιβραδυντές στο µίγµα68), η 

ακτίνα µεταφοράς του µε ειδικά οχήµατα περιορίζεται περίπου στα 40 χλµ. από το 

χώρο παραγωγής του. Κάθε µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος θεωρείται ως το 

επίκεντρο µιας τοπικής αγοράς.  

Η Επιτροπή επιπρόσθετα διαπιστώνει ότι οι υπό αναφορά εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

υποστήριξαν ότι οι γεωγραφικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι µονάδες 

παραγωγής τους είναι όλες τοπικές/επαρχιακές µε την έννοια ότι καµία µονάδα 

παραγωγής δεν µπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις επαρχίες εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Σε ό,τι αφορά την δραστηριοποίηση της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ, η Επιτροπή εν πρώτοις σηµειώνει ότι οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ BETΟMAN στις αρχικές τους θέσεις ηµεροµηνίας 1/3/2016, 

είχαν δηλώσει ότι η εν λόγω εταιρεία ποτέ δεν είχε δραστηριοποιηθεί στην επαρχία 

Λεµεσού αλλά ανέκαθεν δραστηριοποιείτο στην περιοχή της Ευρύχου, θέση την οποία 

διαφοροποίησαν µε τις συµπληρωµατικές τους θέσεις. 

Πέραν όµως, των όσων υποστήριξαν, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας και όπως καταγράφεται και στο σηµείωµα της Υπηρεσίας, η 

εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ διατηρεί µονάδα παραγωγής στην 

Ευρύχου η οποία βρίσκεται στην ορεινή επαρχία Λευκωσίας. Συνακόλουθα, 

απορρίπτεται ο ισχυρισµός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι δραστηριότητες της εν λόγω 

εταιρείας. Η Επιτροπή επιπρόσθετα, από τα ενώπιον της στοιχεία διαπιστώνει ότι  η 

εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, υπέβαλε προσφορά για τον  

∆ηµοσιών Έργων αρ. 15/2012, σε σχέση µε την περιοχή ΙΙΙ, η οποία ήταν η πιο κοντινή 

από την βάση της µονάδας παραγωγής στην Ευρύχου και η απόσταση από τους 

                                                             
67 Σύµφωνα µε τις δηλώσεις εκπροσώπων των εταιρειών που λήφθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας 
ηµεροµηνίας 25/2/2015. 
68 Γνωστό ως πρόσµικτο. 
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ανταγωνιστές της ήταν περισσότερη. Η Περιοχή ΙΙΙ, περιλάµβανε τις περιοχές της 

ηµιορεινής Λεµεσού (Παραµύθα, Σπιτάλι, Φασούλα, Αρκούντα, Μαθηκολώνη, Αψίου, 

Γεράσα, Απαισία, Κορφή ∆ιερώνα, Αρακαπάς, Λουβαράς, Καλό Χωρίο, Ζωοπηγή, Α. 

Παύλος, Αγ. Κωνσταντίνος, Συκόπετρα, Αγ. Θεόδωρος, Αγ. Ιωάννης, Κάτω Μύλος και 

Αγρός). 

Οι περιοχές Ι, ΙΙ, και V είναι σε µεγάλη απόσταση από την Ευρύχου διότι βρίσκονται 

στην περιοχή της πόλης της Λεµεσού.  

Η Επιτροπή, σε σχέση µε τα ανωτέρω, σηµειώνει ότι από την προκαταρκτική έρευνα 

της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, η εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ υπέβαλε µεταξύ άλλων προσφορές για τους ∆ιαγωνισµούς 3/2012 και {....} 

του Τ.∆.Ε. που αφορούσαν αποκλειστικά την Περιοχή IV, η οποία αφορά δρόµους της 

ορεινής και ηµιορεινής επαρχίας Λεµεσού, καθώς και στους ∆ιαγωνισµούς της 

Επαρχιακής ∆ιοίκησης µε αρ. 11/2011, {....} και {....} σε σχέση µε τις Περιοχές Γ, ∆, Ε και 

περιοχή 2, οι οποίες αφορούν και πάλι δρόµους της ορεινής και ηµιορεινής (βόρεια ) 

επαρχίας Λεµεσού (αφορούν τα ίδια χωρία µε τις Περιοχές ΙΙΙ και IV των ∆ιαγωνισµών 

του Τ.∆.Ε). 

Καθίσταται εµφανές αφενός ότι, δεν παραγνωρίστηκαν οι εργασίες της εταιρείας 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, ούτε άλλων εταιρειών που ενδεχοµένως να 

συµµετείχαν σε συγκεκριµένους διαγωνισµούς και λήφθηκαν πληροφορίες και στοιχεία 

για την εν λόγω εταιρεία. Αφετέρου, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της 

προκαταρτικής έρευνας, η ακτίνα µεταφοράς του σκυροδέµατος µε ειδικά οχήµατα που 

περιορίζεται στο πλαίσιο του καθορισµού της γεωγραφικής αγοράς είναι περίπου στα 

40 χλµ. από το χώρο παραγωγής του και κάθε µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος 

θεωρείται ως το επίκεντρο µιας τοπικής αγοράς. Η περιοχή της Ευρύχου όπου 

βρίσκεται η µονάδα παραγωγής της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ 

βρίσκεται περίπου στα 40 χιλιόµετρα µακριά από τις περιοχές για τις οποίες υπέβαλε 

προσφορές στα ∆ηµόσια Έργα. Συναφώς προκύπτει ότι ο προσδιορισµός των 40χλµ 

ήταν ορθός. Με δεδοµένο ότι το έτοιµο σκυρόδεµα είναι ευπαθές προϊόν µε διάρκεια 

ζωής µερικών ωρών και λαµβανοµένου υπόψη ότι τα έργα για τα οποία θα ζητήθηκαν 

από το Τµήµα ∆ηµοσιών Έργων προσφορές για την αγορά και τοποθέτηση 

σκυροδέµατος αφορούσαν την επαρχία Λεµεσού, η σχετική γεωγραφική αγορά 

καθορίστηκε τοπικά ως η επαρχία Λεµεσού. 

Η Επιτροπή συνεκτιµώντας ότι οι εµπλεκόµενες στην παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα 

επιχειρήσεις δεν έχουν προσκοµίσει καθόλου στοιχεία που να υποστηρίζουν µια 

διαφορετική προσέγγιση σε σχέση µε την οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς, ήτοι ότι 

δεν θα πρέπει να είναι τοπική ή επαρχιακή, ούτε διαφοροποιήσαν τα όσα οι ίδιες 

κατέθεσαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που να επιτρέπουν διαφορετική 
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κατάληξη, απορρίπτει τους ισχυρισµούς των υπό αναφορά εµπλεκοµένων εταιρειών ως 

γενικούς και αόριστους. 

Η Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω, και συνεκτιµώντας της ήδη υπάρχουσες 

αποφάσεις της, οµόφωνα καταλήγει ότι η γεωγραφική αγορά της παραγωγής, 

προµήθειας και τοποθέτησης σκυροδέµατος (χωρίς να γίνεται επιµέρους διαχωρισµός 

µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών) είναι τοπική και στην συγκεκριµένη περίπτωση 

αφορά την επαρχία Λεµεσού. 

8.ΟΥΣΙΩ∆ΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τον καθορισµό του ουσιώδους χρόνου, σηµείωσε καταρχάς 

τις θέσεις των εµπλεκοµένων µερών.  

Σύµφωνα µε τις γραπτές θέσεις του νοµικού εκπροσώπου της ΑLFA BETON µε 

ηµεροµηνία 1/9/2017, τις οποίες ανέπτυξε και προφορικά κατά την ενώπιον της 

Επιτροπής διαδικασία στις 8/9/2017, «η απόφαση της Επιτροπής ότι η χρονική 

περίοδος που αποτελεί αντικείµενο της έρευνας εκκινεί την 01/01/2010 είναι 

αναιτιολόγητη και εσφαλµένη». Ο νοµικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι η Επιτροπή 

επικαλείται την «διεθνή πρακτική» χωρίς όµως να παραθέτει οποιαδήποτε στοιχεία 

αναφορικά µε την ύπαρξη της, ενώ υποστηρίζει ότι ακόµα και αν υπάρχει διεθνής 

πρακτική οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις να ξεκινούν επαφές σχετικά µε τη χειραγώγηση 

προσφορών αρκετά πριν της ηµεροµηνίας πρόσκλησης, αυτό δεν έχει σηµασία καθότι 

η ύπαρξη διεθνούς πρακτικής δεν αποτελεί µαρτυρία / ικανή µαρτυρία στην οποία 

µπορεί να βασιστεί η Επιτροπή για να καταλήξει στο πότε αρχίζει να τρέχει ο ουσιώδης 

χρόνος.  

Σύµφωνα µε τις θέσεις του νοµικού εκπροσώπου των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN ηµεροµηνίας 6/9/2017, τις οποίες ανέπτυξε και 

προφορικά κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία στις 8/9/2017, «η Επιτροπή δεν 

έχει καθορίσει επαρκώς ούτε και έχει αιτιολογήσει τον ουσιώδη χρόνο». Στην έκθεση 

των εµπειρογνωµόνων των εν λόγω εταιρειών καταγράφεται, µεταξύ άλλων, ότι «η 

αναφορά σε «διεθνή πρακτική», για έναρξη της αυτεπάγγελτης έρευνας, από µόνη της 

δεν µπορεί να αιτιολογήσει γιατί η έναρξη του ουσιώδη χρόνου πρέπει να προηγείται 

σχεδόν 2 χρόνια της προκήρυξης των ∆ιαγωνισµών», ενώ σηµειώνεται ότι δεν 

παραγνωρίζεται ότι οι συµφωνίες νόθευσης δηµοσίων διαγωνισµών µπορεί να έχουν 

ως χρονικό σηµείο αφετηρίας ηµεροµηνία προγενέστερη της προκήρυξης των 

διαγωνισµών. Εντούτοις, κατά την άποψή τους «µία Αρχή Ανταγωνισµού θα πρέπει να 

καθορίσει και να αιτιολογήσει επαρκώς την έναρξη του ουσιώδη χρόνου βάσει των 

ενώπιον της στοιχείων ή και ενδείξεων». Περαιτέρω, στην εν λόγω έκθεση καταγράφεται 

ότι «η Επιτροπή δεν αναφέρει καθόλου στην Έκθεση Αιτιάσεων τη λήξη της κρίσιµης 
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περιόδου που αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης, και εποµένως της συµπεριφοράς των 

υπό διερεύνηση επιχειρήσεων», κάτι που δηµιουργεί, κατά την άποψή τους, ζήτηµα 

ανεπαρκούς ή και ατελούς προσδιορισµού του ουσιώδους χρόνου της υπό κρίση 

υπόθεσης, δεδοµένου ότι «η Επιτροπή παραθέτει στην Έκθεση Αιτιάσεων γεγονότα που 

δεν αφορούν τους ∆ιαγωνισµούς ή και που αφορούν χρονική περίοδο µεταγενέστερη 

των υπό κρίση ∆ιαγωνισµών. Με άλλα λόγια, λαµβάνεται υπόψη η συµπεριφορά των 

ανταγωνιστών σε άλλους διαγωνισµούς που έλαβαν χώρα µετά από τους υπό κρίση 

διαγωνισµούς, προκειµένου να συναχθούν συµπεράσµατα σε σχέση µε τη συµπεριφορά 

των ανταγωνιστών µέχρι την 20.06.2012, καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφοράς στο διαγωνισµό Τ∆Ε 54/2012. Σηµειώνουµε ότι, κατά την άποψή µας, η 

λήξη του ουσιώδη χρόνου πρέπει να συµβαδίζει µε τη λήξη των ∆ιαγωνισµών». Τέλος, 

οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι «τα γεγονότα που συγκροτούν την υπό κρίση 

αυτεπάγγελτη έρευνα, όπως αυτά καταγράφονται στην Έκθεση Αιτιάσεων, δεν µπορεί 

να δικαιολογήσουν µία ενδεχόµενη ταύτιση του ουσιώδη χρόνου µε την χρονική διάρκεια 

διαπίστωσης των εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων του άρθρου 3(1) 

του Νόµου». 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της TOP MIX στις θέσεις του ηµεροµηνίας 6/9/2017 και 

26/9/2017, ανέφερε ότι είναι η θέση της Top Mix ότι «η αιτιολογία που χρησιµοποιεί η 

ΕΠΑ σε σχέση µε το χρονικό σηµείο έναρξης της έρευνας είναι επισφαλής. Ενώ από την 

µια η ΕΠΑ, όπως προκύπτει από την Ε/Α, εκ πρώτης όψεως συµπεραίνει ότι οι 

εµπλεκόµενες Εταιρείες κατένειµαν διαγωνισµούς χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα 

ενός τοπικού Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος, τοποθετεί το χρονικό σηµείο έναρξης 

του φερόµενου καρτέλ σε ηµεροµηνία προγενέστερη της σύστασης του εν λόγω 

Συνδέσµου.», ενώ σηµειώνει ότι στην Έκθεση Αιτιάσεων «δεν οριοθετείται το χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο εκκινεί η συµµετοχή της Top Mix στη φερόµενη καρτελική 

σύµπραξη και το χρονικό σηµείο κατά το οποίο τερµατίζει τη δήθεν παράβαση». Ο 

νοµικός εκπρόσωπος επίσης υποστήριξε ότι «ενώ προκύπτει ότι η φερόµενη καρτελική 

σύµπραξη εξετάζεται µέσα στο πλαίσιο των πιο πάνω αναφερόµενών διαγωνισµών, 

πλείονα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται προς απόδειξη της ύπαρξης της 

φερόµενης καρτελικής σύµπραξης, που φέρεται να λειτουργεί από το έτος 2010 µε 

σκοπό τη νόθευση δηµοσίων διαγωνισµών, φαίνεται ότι συντάχθηκαν περί το έτος 2013, 

ήτοι σε χρονικό διάστηµα πέραν του εξεταζόµενου χρονικού πλαισίου.». 

Η νοµική εκπρόσωπος της ATHINODOROU & POULLAS, κατά την ακροαµατική 

διαδικασία δήλωσε ότι γενικά υιοθετεί τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τους νοµικούς 

εκπροσώπους των εταιρειών ALFA BETON, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN.  
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Η Επιτροπή εν πρώτοις υπογραµµίζει ότι κατά τη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 

19/11/2012, οπότε και αποφάσισε την έναρξη της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, 

καθόρισε επίσης ότι: «Η χρονική περίοδος, η οποία θα αποτελέσει το αντικείµενο της 

συγκεκριµένης έρευνας εκκινεί την 01/01/2010, αφού, όπως δεικνύει η διεθνής 

πρακτική, οι εµπλεκόµενες σε τέτοιες πρακτικές επιχειρήσεις αρχίζουν τις µεταξύ τους 

επαφές σχετικά µε µια επιχειρούµενη χειραγώγηση προσφορών σε δηµόσιους 

διαγωνισµούς αρκετά νωρίτερα της ηµεροµηνίας πρόσκλησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες τέτοιου είδους διαγωνισµοί επαναλαµβάνονται συχνά, όπως συµβαίνει 

στον τοµέα προµήθειας και µεταφοράς έτοιµου σκυροδέµατος. Πιο συγκεκριµένα, 

πλείστες εθνικές Αρχές Ανταγωνισµού των Κρατών Μελών της ΕΕ έχουν διερευνήσει 

περιπτώσεις τέτοιων αθέµιτων πρακτικών κι έχουν επιβάλλει υψηλότατα πρόστιµα, 

ιδιαίτερα σε τοµείς όπως οι κατασκευές. 

Αναφορικά µε το χρονικό σηµείο εκκίνησης διερεύνησης των πραγµατικών 

περιστατικών, χαρακτηριστική περίπτωση είναι η σχετικά πρόσφατη απόφαση του Office 

of Fair Trading (OFT) (αρ. CE/4327-04 [2009]),  όπου η έρευνα ξεκίνησε το 2004 µε 

αφορµή µια καταγγελία, ωστόσο µε βάση τις ενδείξεις που είχαν οι αρχές στη διάθεσή 

τους, το φαινόµενο του bid-rigging ήταν ευρέως διαδεδοµένο στην αγορά των 

κατασκευών και το δίκτυο των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων ήταν αρκετά εκτεταµένο και 

γι’ αυτό το λόγο έθεσαν ως αφετηριακό σηµείο της έρευνάς τους το 2000, ενώ η έρευνα 

ολοκληρώθηκε το 2006. Επιπροσθέτως, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισµού (Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato), σε µια πολύ σηµαντική υπόθεση που 

σχετιζόταν µε την αγορά ασφάλτου, εκκίνησε τις έρευνές της από χρονικό σηµείο, το 

οποίο εντοπιζόταν ήδη δύο χρόνια πριν τη σχετική καταγγελία (υποθ. Consorzio Qualita 

Veneta Asfalti), ενώ σε άλλη υπόθεση σχετικά µε τον τοµέα τσιµέντου το χρονικό σηµείο 

έναρξης των ερευνών ορίσθηκε τρία χρόνια πριν. Ωστόσο και η Ολλανδική Αρχή 

Ανταγωνισµού (Nederlandse Mededingsautoriteit) έχει ενασχοληθεί κατ’ επανάληψη µε 

το φαινόµενο του bid-rigging. Συγκεκριµένα, η Αρχή διεξήγαγε έρευνα σε δύο φάσεις 

στον κατασκευαστικό τοµέα αναφορικά µε χειραγώγηση προσφορών σε δηµόσιους 

διαγωνισµούς. Η πρώτη φάση διεξήχθη το Νοέµβριο 2001, όπου και εξετάστηκε η 

περίοδος 1998-2002 και η δεύτερη το Φεβρουάριο 2004 για την περίοδο 2002-2005, 

ενώ η τελική απόφαση της Αρχής ελήφθη το 2006.».  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την εν λόγω συνεδρία, η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της 

πληροφορίες οι οποίες λήφθηκαν από το Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού 

και την Ελεγκτική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις οποίες οι επιχειρήσεις 1) ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 2) ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 3) SKYRAMIX 4) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, 

5) ATHINODOROU & POULLAS, 6) STARBETON ΚΑΙ 7) TOP MIX ενδέχεται να είχαν 

προβεί σε συµπράξεις σε σχέση µε τη χειραγώγηση προσφορών (πρακτική γνωστή 
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διεθνώς ως bid-rigging) στο πλαίσιο των δηµόσιων διαγωνισµών που προκηρύχθηκαν 

από το Τ.∆.Ε. του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και συγκεκριµένα των 

διαγωνισµών: 

(α)  µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012,µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 

(β) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 (µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012) και  

(γ) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 (µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012). 

Και οι τρεις διαγωνισµοί αφορούσαν την προµήθεια και τη µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού (πεδινά και 

ηµιορεινά) στις περιοχές 1,2,3 και 5. . 

Στην επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 25/10/2012, καταγραφόταν ότι 

«θεωρεί πως το όλο θέµα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από την Επιτροπή», ενώ µε 

την επιστολή του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού, ηµεροµηνίας 

06/11/2012, η Επιτροπή καλείτο να εξετάσει και να αξιολογήσει τα προσκοµισθέντα 

στοιχεία.  

Η Επιτροπή, έχοντας πληροφορίες που παρέπεµπαν στην ενδεχόµενη ύπαρξη 

συµφωνιών ή εναρµονισµένων πρακτικών όσον αφορά τη νόθευση των δηµόσιων 

διαγωνισµών µεταξύ των εταιρειών προµήθειας σκυροδέµατος, αποφάσισε στις 

19/11/2012 τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας. Η Επιτροπή µε την εν λόγω 

απόφαση της, έλαβε υπόψη της ότι σε ορισµένους τοµείς της αγοράς, όπως και στην 

προκειµένη περίπτωση, είναι περισσότερο πιθανό να εµφανιστούν τέτοια φαινόµενα, 

λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρίσµατων του προϊόντος και της σταθερής 

ροής της ζήτησης από µέρους του δηµόσιου τοµέα, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι 

κατ’ επανάληψη αγορές από µέρους του ∆ηµοσίου αυξάνουν τις πιθανότητες 

συµπαιγνίας. Η Επιτροπή επί τούτου σηµειώνει ότι η συχνότητα υποβολής προσφορών 

ευνοεί τα µέρη της συµφωνίας να κατανείµουν τις συµβάσεις µεταξύ τους.69  

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι µυστικές συµφωνίες για την νόθευση 

διαγωνισµών µπορούν να λάβουν πολλές µορφές, οι οποίες όλες παρακωλύουν τις 

προσπάθειες των αγοραστών-συχνά εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων-να 

προµηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες στη χαµηλότερη δυνατή τιµή. Οι συνηθέστεροι 

τρόποι νόθευσης διαγωνισµών, οι οποίοι δύνανται να εµφανίζονται και συνδυαστικά, 

είναι οι ακόλουθοι: α) προσφορά-κάλυψη (εικονική προσφορά-cover bidding/pricing), β) 

καταστολή προσφοράς (bid suppression), γ) υποβολή προσφορών εκ περιτροπής (bid 

rotation) και δ) κατανοµή αγορών (market allocation).70 Άλλη µέθοδος νόθευσης 

                                                             
69 Βλ. Οδηγίες του ΟΟ∆Α για την καταπολέµηση της Νόθευσης ∆ιαγωνισµών και της χειραγώγησης 
προσφορών στις ∆ηµόσιες προµήθειες. 
70 Βλ. Bellamy & Child, European Union Law of Competition, 7th Edition, V. Rose and D. Bailey, Oxford 
University Press, 
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διαγωνισµών ενέχει την απόσυρση του µειοδότη υπέρ επόµενου στη σειρά µειοδοσίας 

µε αντάλλαγµα µία επωφελή σύµβαση υπεργολαβίας, βάσει της οποίας αµφότεροι οι 

εµπλεκόµενοι κατανέµουν µεταξύ τους τα έσοδα από την παρανόµως επιτευχθείσα 

υψηλότερη τιµή.71 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στο πλαίσιο της δηµόσιας επιβολής του δικαίου του 

ανταγωνισµού, όφειλε να διερευνήσει το ενδεχόµενο η χειραγώγηση προσφορών να 

έλαβε χώρα µε µια από τις πιο πάνω µορφές κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν να το 

γνωρίζει εκ προοιµίου, αφού άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός της έρευνας.  

Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των 

Εθνικών Αρχών Ανταγωνισµού, οι ανταγωνιστές/προµηθευτές έρχονται εκ των 

προτέρων σε συµφωνία για το ποιος θα υποβάλει την επιτυχούσα προσφορά σε 

σύµβαση που θα κατακυρωθεί κατόπιν µιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών.72 Συναφώς, οι επαφές και/ή συνεννοήσεις των εµπλεκόµενων εταιρειών, 

οποιασδήποτε µορφής, σε περιπτώσεις επιχείρησης χειραγώγησης προσφορών, δεν 

ταυτίζονται µε τη χρονική στιγµή της υποβολής προσφοράς σε συγκεκριµένο 

διαγωνισµό, αφού η συµφωνία για καθορισµό συµπεριφοράς προϋπάρχουν, 

ενδεχοµένως αρκετό διάστηµα πριν.  

Η Επιτροπή στη υπό αναφορά απόφαση της αναφέρθηκε στην περίοδο στην οποία θα 

εστιαστεί η έρευνα της, ήτοι από το 2010, µε τον επιδιωκόµενο σκοπό να µπορέσει να 

διερευνήσει όλα τα γεγονότα και να ενηµερωθεί πλήρως όσον αφορά συµφωνίες ή 

πρακτικές οι οποίες, ενδέχεται να οδήγησαν στη χειραγώγηση των δηµόσιων 

διαγωνισµών α)  µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, (β) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

15/2012, και (γ) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012. 

Έχοντας υπόψη µε βάση τη νοµολογία και τη βιβλιογραφία, ότι οι 

ανταγωνιστές/προµηθευτές έρχονται εκ των προτέρων σε συµφωνία για το ποιος θα 

υποβάλει την επιτυχούσα προσφορά σε σύµβαση που θα κατακυρωθεί κατόπιν µιας 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, δεν είναι εύλογο η προκαταρκτική 

έρευνα να εστιάζεται µόνο στην περίοδο που διεξάχθηκαν οι εν λόγω ∆ηµόσιοι 

διαγωνισµοί. Αν το µόνο δικαίωµα της Επιτροπής ήταν να ζητά και να ταυτίζει την 

έρευνα της µε την χρονική στιγµή της υποβολής προσφορών, προφανώς δεν θα 

µπορούσε ποτέ να βρει ούτε καν ενδείξεις για παράνοµη σύµπραξη ή εναρµονισµένη 

πρακτική, καθότι ενδέχεται µια συµπεριφορά να θεωρηθεί ως ένα µεµονωµένο 

                                                                                                                                                                                    
σελ.330-331, EU Competition Law, Volume III, Cartels and collusive behavior, Book One, Edited by M. 
Siracusa and C. Rizza, 2nd Edition, Clays & Casteels και ό.π. Οδηγίες και Σύσταση ΟΟΣΑ. 
71 https://www.justice.gov/atr/price-fixing-bid-rigging-and-market-allocation-schemes. 
72 Βλ. Απόφαση της Επιτροπής 1999/60/ΕΚ, Καρτέλ προµονωµένων σωλήνων, υπόθεση IV/35.691/Ε-4 
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περιστατικό73. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε πλήρη και 

δέουσα έρευνα των αυτεπάγγελτων ερευνών της. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στις προτάσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας JEAN 

MISCHO της 21ης Φεβρουαρίου 1989, στην υπόθεση HOECHST κατά Επιτροπής:  

«171. Πράγµατι, αφενός, οι επιτάσσουσες τη διενέργεια ελέγχων αποφάσεις, όπως και 

αυτές µε τις οποίες ζητούνται πληροφορίες βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 5, 

αποτελούν µέτρα διεξαγωγής έρευνας που πρέπει να θεωρούνται ως απλές αποφάσεις 

διαχειρίσεως. Ενόψει του γεγονότος αυτού, διακρίνονται σαφώς από τις άλλες 

αποφάσεις που προβλέπει ο Κανονισµός 17, όπως οι αρνητικές πιστοποιήσεις (άρθρο 

2), οι αφορώσες την παύση παραβάσεων ( άρθρο 3 ), οι σχετικές µε απαλλαγή 

σύµφωνα µε το άρθρο 85, παράγραφος 3, της Συνθήκης ( άρθρο 6 ), ή ανάκληση 

απαλλαγής ( άρθρο 8 ), ή οι επιβάλλουσες πρόστιµα (άρθρο 15) ή χρηµατικές ποινές 

(άρθρο 16). [..]. 

172. Εξάλλου, σκοπός µιας αποφάσεως περί διενεργείας ελέγχου είναι να µπορέσει η 

Επιτροπή «να συλλέξει τα αναγκαία έγγραφα στοιχεία προκειµένου να ελεγχθεί η 

ύπαρξη και η έκταση µιας συγκεκριµένης πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης»74. 

Εποµένως, µια τέτοια απόφαση δεν µπορεί, εκ των πραγµάτων, να περιέχει λεπτοµερή, 

ακριβή και πλήρη αιτιολογία.» 

Επίσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στις προτάσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας 

JEAN MISCHO στην ίδια υπόθεση: «174.[…] σκοπός κάθε ελέγχου είναι, ακριβώς, η 

διαπίστωση γεγονότων που η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι συνέβησαν καθώς 

και η συµπλήρωση και επιβεβαίωση των, ενίοτε, συνοπτικών πληροφοριών που 

διαθέτει' εποµένως, η ελεγκτική εξουσία της Επιτροπής πρέπει, κατ' ανάγκη, να αφορά 

και έγγραφα που δεν γνωρίζει.  

175. Η τελευταία αυτή παρατήρηση δικαιολογεί επίσης και το γεγονός ότι η Επιτροπή 

δεν είναι υποχρεωµένη να προσδιορίζει την ηµεροµηνία ή την περίοδο κατά την οποία 

διαπράχθηκαν οι προβαλλόµενες παραβάσεις: για τη γνώση ακριβώς των στοιχείων 

αυτών διενεργεί η Επιτροπή τους ελέγχους.». 

Συνεπώς, στο στάδιο έναρξης µιας έρευνας δεν καθορίζεται επακριβώς η περίοδος 

κατά την οποία διαπράχθηκαν οι εικαζόµενες παραβάσεις, εφόσον κάτι τέτοιο θα 

πρέπει να είναι το αποτέλεσµα δέουσας έρευνας της Επιτροπής. Ο καθορισµός της 

ακριβούς περιόδου που διήρκησε µια παράβαση γίνεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης 

της έρευνας από µέρους της Επιτροπής, καθότι δεν µπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι 

ακόµη και στο στάδιο µετά από την κοινοποίηση των Εκθέσεων Αιτιάσεων µπορεί οι 

                                                             
73 Κοινές προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 21ης Φεβρουαρίου 1989.  Hoechst AG κατά 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 97/87, 98/87 και 99/87. 
74 Προαναφερθείσα απόφαση National Panasonic, σκέψη 21. 
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επιχειρήσεις να επιθυµούν να προσκοµίσουν στοιχεία που να διαφοροποιούν τη 

χρονική διάρκεια λειτουργίας ενός καρτέλ,75 την περίοδο ανάµειξη τους σε µια 

σύµπραξη και/ή τον τερµατισµό της συµµετοχής τους στη σύµπραξη76.  

Για να υπολογισθεί η διάρκεια της παράβασης που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό 

του ανταγωνισµού, πρέπει να εξακριβώνεται η περίοδος υπάρξεως της σύµπραξης 

αυτής/ η περίοδος που διέρρευσε από την ηµεροµηνία συνάψεώς της µέχρι την 

ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε να ισχύει.77  

Από τα στοιχεία της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, όπως καταγράφεται στην 

Έκθεση Αιτιάσεων προκύπτει ότι οι εταιρείες KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE, TOP MIX, 

και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ κατά ή περί το 2011, πραγµατοποίησαν µεταξύ τους συναντήσεις κατά 

τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν, µεταξύ άλλων, το ενδεχόµενο σύστασης 

Συνδέσµου υπό την επωνυµία «Σύνδεσµος Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού». Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της έρευνας της παρούσας υπόθεσης η εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ανέφερε ότι οι συζητήσεις για τη σύσταση του συνδέσµου 

ξεκίνησαν περί τις αρχές του 2011 και εν τέλει ο Σύνδεσµος συστάθηκε τον Ιούλιο του 

2012 µε µέλη τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ALFA CONCRETE, 

Α∆ΕΛΦΟΙ ΚΡΙΤΩΝΗ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX ΚΑΙ ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ.  

Από τις σηµειώσεις που ανευρέθηκαν στο γραφείο του κύριου Κ.Κ. κατά τη διεξαγωγή 

αιφνιδίου ελέγχου στις 22/10/2013, προκύπτει ότι στις 7/4/2011 πραγµατοποιήθηκε 

συνάντηση κατά την οποία αποφασίστηκε όπως γίνει επικοινωνία µε το ΕΒΕ Λ/σου 

αναφορικά µε τη σύσταση του Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού καθώς και επικοινωνία µε το Υπουργείο Εσωτερικών για εγγραφή του 

Συνδέσµου και έγκριση του ονόµατος του. Επίσης αποφασίστηκε όπως γίνει 

επικοινωνία µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος, 

ώστε να επιτευχθεί η έγκριση και λήψη απόφασης από τον Πρόεδρο του Συνδέσµου 

κύριο Ν. ότι δεν υπάρχει ένσταση για τη σύσταση του Συνδέσµου (ως τούτο προκύπτει 

από το Έγγραφο 4) 

Από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, µε σχετική 

επιστολή της ηµεροµηνίας 15/4/2015, προκύπτει ότι η αίτηση και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα (Καταστατικό του Σωµατείου) υποβλήθηκαν στον Έφορο 
                                                             
75 Επικουρικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το ECN Leniency Model επιχείρηση η οποία καταθέτει στοιχεία 
σε µεταγενέστερο της έναρξης έρευνας στάδιο πρόσθετα στοιχεία που επηρεάζουν το ύψος του προστίµου 
(π.χ. διάρκεια παράβασης) τότε αυτά λαµβάνονται υπόψη: «If a Type 2 applicant submits compelling 
evidence which the CA uses to establish additional facts which have a direct bearing on the amount of the 
fine, this will be taken into account when setting any fine to be imposed on the undertaking which provided 
this evidence.» 
76 Βλ. Τα-82/08Guardian Industries and Guardian Europe V commission, EU:T:2012:494, παρ. 47-50, 
καθώς και την απόφαση Τα- 54/03, Lafarge v Commission EU:T:2005:255 
77 Απόφαση ΠΕΚ της 27.7.2005, υπόθ. T-49/02 έως T-51/02, Brasserie nationale κατά Επιτροπής, Συλλ. ΙΙ-
3033, σκ. 185. 
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Ιδρυµάτων και Σωµατείων στις 2/11/2011. Η αίτηση για εγγραφή του Συνδέσµου ως 

Σωµατείο υπογράφεται από τους κ.κ. Μ.Ι, Α.Α., Γ.Ν., Κ.Κ., Γ.Κ. και Χ.Ψ., ενώ το 

καταστατικό υπογράφεται από όλα τα µέλη που τον αποτελούν. Επισηµαίνεται επίσης, 

ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Σύνδεσµος αποτελεί 

εγγεγραµµένο Σύνδεσµο στο Μητρώο του Εφόρου και η ηµεροµηνία έκδοσης του 

Πιστοποιητικού Εγγραφής του Συνδέσµου ήταν η 12/7/2012. 

Πέραν των πιο πάνω, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι την περίοδο 2011, 

έτος έναρξης συζητήσεων σύστασης του Συνδέσµου έως και το τέλος του 2012, 

πραγµατοποιήθηκε αριθµός δηµόσιων διαγωνισµών τόσο από το Τµήµα ∆ηµοσίων 

Έργων όσο και από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση. Ως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, η 

Επιτροπή όφειλε να διερευνήσει το ενδεχόµενο  χειραγώγησης των συγκεκριµένων 

προσφορών και κατά πόσο τούτο έλαβε χώρα µε µια από τις µορφές που 

περιεγράφηκαν ανωτέρω.  

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι τα στοιχεία, τα οποία αφορούν διάστηµα πριν και µετά το 

τέλος των διαγωνισµών συλλέχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό την ενδελεχή 

έρευνα αναφορικά µε ενδεχόµενη ύπαρξη σύµπραξης µεταξύ των εµπλεκοµένων 

επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διερευνηθεί και το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας της. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή κρίνει ότι η συλλογή αλλά και η χρήση των στοιχείων αυτών 

είναι καθόλα νόµιµη και δικαιολογηµένη. 

Το αντικείµενο της παρούσας έρευνας περιορίζεται στους τρεις συγκεκριµένους 

διαγωνισµούς, και αυτό είναι ξεκάθαρο µέσα από το κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, η 

οποία έχει αποσταλεί στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα στην Έκθεση 

Αιτιάσεων, αναφέρεται ότι «η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 

25/8/2015, αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της 

υπόθεσης και το Σηµείωµα της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 7/8/2015 οµόφωνα κατέληξε ότι 

στοιχειοθετούνται πιθανολογούµενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις, ως ακολούθως:  

Α) Πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 3(1)(γ) του Νόµου από µέρους των ALFA 

CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA 

BETON LTD, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, TOP MIXLTD, 

SKYRAMIX LTD, Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΛΤ∆, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΈΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤ∆, BETOMAN LIMITED, Ι &S KRITONIS LIMITED και 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕ∆ ως αποτέλεσµα νόθευσης ή/και τη χειραγώγησης των 

προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των δηµόσιων διαγωνισµών 1) µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012 και 3) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012 για την προµήθεια και 
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µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 

Λεµεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5, µέσω του καταµερισµού των ∆ιαγωνισµών. 

Β) Πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου από µέρους των ALFA 

CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA 

BETON LTD, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, TOP MIXLTD, 

SKYRAMIX LTD, Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΛΤ∆, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΈΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤ∆, BETOMAN LIMITED, Ι &S KRITONIS LIMITED και 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕ∆ ως αποτέλεσµα νόθευσης ή/και τη χειραγώγησης των 

προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των δηµόσιων διαγωνισµών 1) µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 30/11/2011, 2) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 03/02/2012 και 3) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 µε ηµεροµηνία πρόσκλησης 10/06/2012 για την προµήθεια και 

µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 

Λεµεσού – Περιοχές 1, 2, 3 και 5, µέσω του άµεσου ή του έµµεσου καθορισµού τιµών 

σκυροδέµατος. 

και οµόφωνα αποφάσισε στη βάση του άρθρου 17(2) του Νόµου να καταρτίσει Εκθέσεις 

Αιτιάσεων αναφορικά µε τις εν λόγω εκ πρώτης όψεως παραβάσεις.» 

Σε ό,τι αφορά τον καθορισµό του τερµατισµού της παράβασης, η Επιτροπή επισηµαίνει 

ότι προκειµένου να αποδείξει η κάθε συµµετέχουσα στη σύµπραξη ότι έθεσε τέρµα στη 

συµµετοχή της, πρέπει να παρέχει επαρκείς αποδείξεις περί απόσυρσης ή 

αποστασιοποίησης από τη σύµπραξη ή έστω αποδείξεις ότι κατήγγειλε την παράνοµη 

συµπεριφορά.78 

9. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

9.1 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 ∆ηµοκρατίας, 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. 

                                                             
78 Βλ.. Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού, µε αρ. 644/2017, παρ. 244. 
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(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». 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι για να εφαρµοστούν οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις, 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη 

συµφωνιών, αποφάσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών, β) µεταξύ επιχειρήσεων ή 

ενώσεων επιχειρήσεων, και γ) οι οποίες έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την 

παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας.     

9.1.1. Η Έννοια της «επιχείρησης» 

Το άρθρο 2 του Νόµου ορίζει ότι η έννοια «επιχείρηση» «περιλαµβάνει, κάθε φορέα που 

ασκεί οικονοµική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και 

τον τρόπο χρηµατοδότησής του·». Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΕ, η έννοια 

επιχείρηση στο πλαίσιο του ανταγωνισµού συµπεριλαµβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί 

οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νοµική της 

υπόσταση και τον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτείται.79 Περαιτέρω, ο όρος 

«οικονοµικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε προσφορά αγαθών 

ή υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά, ενώ είναι αδιάφορο αν οι δραστηριότητες έχουν 

σκοπό το κέρδος.80 Ο φορέας που ασκεί οικονοµικές δραστηριότητες δεν ταυτίζεται µε 

συγκεκριµένο υποκείµενο δικαίου, αλλά έχει την έννοια οποιουδήποτε φορέα ασκεί 

οικονοµικής φύσης δραστηριότητες.  

Συνεπώς, η έννοια της επιχείρησης κατά το Νόµο καλύπτει κάθε φορέα, ο οποίος ασκεί 

οικονοµική δραστηριότητα - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριµένη αγορά - ανεξάρτητα από το νοµικό 

καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηµατοδότησής του.81 

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη επιχείρησης υπό το πρίσµα του δικαίου του ανταγωνισµού είναι: 

α) αυτονοµία οικονοµικής δράσης και β) πλήρης ανάληψη των οικονοµικών κινδύνων 

                                                             
79 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση C-67/96 Albany 
International BV 21.9.1999; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR 2999. 
80 Ο.π. 
81 ∆ΕΚ µε αριθµ. C-118/85 Commission v. Italy [1987] Συλλ. Νοµολ. 2599, παρ. 7, και C-35/96 Commission 
v. Italy (CNSD) [1998] Συλλ. Νοµολ. I-03851 [εκτελωνιστές - Εθνικό Συµβούλιο Εκτελωνιστών Ιταλίας], 
παρ. 36, C-41/90 Höfner and Elser v. Macrotron [1991] Συλλ. Νοµολ. I -1979, παρ. 21 [∆ηµόσια Υπηρεσία 
Ευρέσεως Εργασίας], C-244/94 Federation Francaise des Societes d’Assurance [1995], Συλλ. Νοµολ. I-
4013, παρ. 14 [Μη κερδοσκοπικός οργανισµός διαχείρισης ασφαλιστικού συστήµατος]. 
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που συνεπάγεται η εκάστοτε οικονοµική δραστηριότητα.82 Ο δηµόσιος ή ιδιωτικός 

χαρακτήρας µίας επιχείρησης, η επιδίωξη κέρδους από αυτήν ή ο τρόπος 

χρηµατοδότησής της, δεν αποτελούν στοιχεία προσδιοριστικά της έννοιας της 

επιχείρησης.83   

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι κατά την εκτίµηση της έννοιας επιχείρησης, είναι σκόπιµη η 

διερεύνηση των διαχειριστικών όψεών της, σχετικά µε το ποιες είναι οικονοµικής φύσης 

και ποιες αµιγώς διοικητικής.84 Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την οικονοµική φύση των 

δραστηριοτήτων µίας επιχείρησης θα πρέπει να διαχωριστεί ποιες είναι στην 

πραγµατικότητα αυτές οι οποίες εφαρµόζονται κατ΄ αυτονοµία από την εξεταζόµενη 

επιχείρηση, και ποιες όχι. Το ∆ΕΕ στην υπόθεση ΜΟΤΟΕ,85 ανέφερε ότι σε περίπτωση 

κατά την οποία ένα νοµικό πρόσωπο δεν θεωρείται για µέρος των δραστηριοτήτων του 

επιχείρηση, λόγω άσκησης προνοµίων δηµόσιας εξουσίας, είναι δυνατόν να θεωρείται 

ως προς άλλες, αν ασκεί οικονοµικές δραστηριότητες ανεξάρτητες όµως από την 

άσκηση προνοµίων δηµόσιας εξουσίας. 

Στην παρούσα υπόθεση, όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής 

και εµπορίας σκυροδέµατος, ήτοι οι Ι&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµική της διαδόχου ALFA BETON, TOP MIX, SKYRAMIX, και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ 

διεξάγουν ή/και διεξήγαγαν οικονοµικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου λογίζονται ως 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισµού. 

9.1.2. Η έννοια της «Σύµπραξης» 

Η Επιτροπή καταγράφει ότι 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.».  

                                                             
82 Βλ. αποφάσεις ∆ΕΕ µε αριθµ. C-118/85 Commission v. Italy [1987] Συλλ. Νοµολ. 2599, παρ. 7, και C-
35/96 Commission v. Italy (CNSD) [1998] Συλλ. Νοµολ. I-03851 [εκτελωνιστές - Εθνικό Συµβούλιο 
Εκτελωνιστών Ιταλίας], παρ. 36, C-41/90 Höfner and Elser v. Macrotron [1991] Συλλ. Νοµολ. I -1979, παρ. 
21 [∆ηµόσια Υπηρεσία Ευρέσεως Εργασίας], C-244/94 Federation Francaise des Societes d’Assurance 
[1995], Συλλ. Νοµολ. I-4013, παρ. 14 [Μη κερδοσκοπικός οργανισµός διαχείρισης ασφαλιστικού 
συστήµατος]. 
83 Υπέρ του τελευταίου σηµείου λειτουργεί η διάταξη του άρθρου 7 του Νόµου, η οποία αναφέρεται ευθέως 
στις δηµόσιες επιχειρήσεις και περιλαµβάνει αυτές ρητά στις ρυθµίσεις για τον ανταγωνισµό.  
84 T-128/98 - Aéroports de Paris κατά Επιτροπής, Συλλ. 2000, σελ. II-03929, σκέψεις 110, 112. 
85 Υπόθεση C-49/07 της 1ης Ιουλίου 2008, πάρα 25. 



  

147 

 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι έννοιες της εναρµονισµένης πρακτικής και 

της συµφωνίας είναι ρευστές και ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται, ως αναφέρεται και 

σε σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.86 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ως «συµφωνίες» νοούνται οι συµβάσεις που δεσµεύουν τα 

συµβαλλόµενα µέρη, ανεξάρτητα από τον τύπο, τον οποίο έχουν περιβληθεί και το 

βαθµό δεσµευτικότητάς τους,  όπως  είναι  π.χ.  οι  συµφωνίες  κυρίων87 και  

ανεξαρτήτως  του  εάν  είναι υπογεγραµµένες ή ανυπόγραφες.88 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.89 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  περιεχόµενο.90 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 αυτών.91 Συνεπώς, για τους σκοπούς 

εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού, αρκεί οι επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει 

την κοινή τους βούληση να συµπεριφερθούν στην αγορά κατά καθορισµένο τρόπο, 

χωρίς να ενδιαφέρει η µορφή της εκδήλωσης της εν λόγω κοινής βούλησής τους.92 Αυτό 

συµβαίνει, για παράδειγµα, κάθε φορά που επιχειρήσεις εκφράζουν κοινή βούληση 

προς επίτευξη επιδιωκοµένων τιµών ή κατανοµής αγορών/πελατείας.93 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, για την ύπαρξη «συµφωνίας» σηµασία έχει η σύµπτωση 

βούλησης των συµβαλλοµένων φυσικών ή νοµικών προσώπων, νοµικώς ή 
                                                             
86 COMMISSION DECISION of 25 June 2008 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty 
and Article 53 of the EEA Agreement (COMP/39.180 – Aluminium fluoride C(2008) 3043 final). 
87 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. 
88 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),  5

 

Σεπτεµβρίου 1979, Υπόθεση IV/29.021 - BP Kemi - DDSF, OJ L 286 της 14.11.1979, σελ. 0032-0052, σκ. 
27 και 45). 
89 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. 
90 Βλ. απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου Τ-25/95 κλπ, Cimentieres CBR κ.άλ., Συλλ. 2000, ΙΙ-491, σκ. 
928. 
91 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. 
92 Βλ. ∆ΕΚ C-74/04 P,Commission v Volkswagen, Συλλ. 2006, Ι 6585, σκ. 37, ΠΕΚ Τ-13/89,ICI κατά 
Επιτροπής, Συλλ.1992 ΙΙ-1021, σκ. 253,συνεκδικαζόµενες ΠΕΚ T-49, 31/02, Brasserie Nationale and 
Others v Commission, Συλλ. 2005 ΙΙ-3033, σκ. 118, ΠΕΚ. Τ-9/99, HFB Holding κατά Επιτροπής, Συλλ.2002 
ΙΙ-1487, σκ. 199, ΠΕΚ Τ-7/89, Hercules κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991 ΙΙ-1711, σκ. 256. 
93Βλ. ενδεικτικά ΠΕΚ T-310/94, Grueber και Weber κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 II-01043, σκ. 85, 87, T-
1/89, Rhône- 
Poulenc κατά Επιτροπής, Συλλ.1991, II-867, σκ.120,Τ-15/89, Chemie Linz κατά Επιτροπής, Συλλ.1992, II-
1275, σκ. 301,και T-310/94, Grueber καιWeber κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 II-01043, σκ. 85, 87. 
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οικονοµικώς διακεκριµένων µεταξύ τους και αρκεί ότι κάθε µέρος εκούσια αναλαµβάνει 

να περιορίσει την ελευθερία του προς δράση σε σχέση µε το άλλο.94 Περαιτέρω, ο 

καθορισµός εκ µέρους των συµµετεχουσών σε µια συνάντηση επιχειρήσεων των 

«κανόνων παιχνιδιού» για τη συµπεριφορά τους στη αγορά συνιστά αναντίρρητα 

«συµφωνία» υπό την έννοια του άρθρου 2 του Νόµου, ακόµα και αν δεν συνάφθηκε 

«τυπική συµφωνία», αλλά απλά εκφράστηκε η επιθυµία ή η ευχή να ακολουθηθεί η 

συγκεκριµένη συµπεριφορά.95 

Επιπλέον, κατά την ενωσιακή νοµολογία,96 ο όρος συµφωνία ενδείκνυται να καλύπτει 

όχι µόνο τους όρους που έχουν συµφωνηθεί ρητώς, αλλά και την εφαρµογή των 

συµφωνηθέντων. Εξάλλου, οι ακριβείς όροι µιας συµφωνίας ενδέχεται να µην έχουν 

διατυπωθεί ποτέ ρητώς, οπότε αυτοί να πρέπει να συναχθούν από το σύνολο των 

περιστάσεων. Επιπλέον, τα αποκλίνοντα συµφέροντα των µελών του καρτέλ ενδέχεται 

επίσης να αποκλείουν την επίτευξη πλήρους ταύτισης απόψεων επί του συνόλου των 

ζητηµάτων, και κάποιο από τα µέρη είναι πιθανό να διατηρεί επιφυλάξεις για τη µία ή 

την άλλη επιµέρους πτυχή της συνολικής ρύθµισης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

συµµετέχει στο κοινό εγχείρηµα. Ορισµένες παράµετροι ενδέχεται να έχουν σκοπίµως 

µείνει ασαφείς ή αδιευκρίνιστες. Είναι πιθανό τα µέρη να συµφωνούν (ρητώς ή 

σιωπηρώς) να υιοθετήσουν ένα κοινό σχέδιο και να είναι υποχρεωµένα να 

συναντιούνται σε διαρκή βάση µε σκοπό την επεξεργασία των λεπτοµερειών, τη 

µεταβολή ή τροποποίηση του σχεδίου από καιρού εις καιρόν ή την επίλυση ιδιαίτερων 

δυσκολιών που ενδεχοµένως ανακύπτουν. Πέραν τούτου, τόσο εξ επόψεως απόδειξης, 

όσο και εξ απόψεως ουσιαστικού δικαίου για να θεωρηθεί ότι δεδοµένη συµφωνία 

πράγµατι υπήρξε, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει ότι καθένα από τα µετέχοντα 

µέλη συµµετείχε, ενέκρινε ρητώς ή έστω γνώριζε όλες ανεξαιρέτως τις επιµέρους 

πτυχές ή εκδηλώσεις του καρτέλ καθόλη τη διάρκεια συµµετοχής του σε αυτό. 

Συνεπώς, η Επιτροπή τονίζει ότι για να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 3 του 

Νόµου, αρκεί να αποδειχθεί ότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις µετείχαν σε συναντήσεις, 

κατά τις οποίες συνάφθηκαν συµφωνίες ή συµφωνήθηκαν εναρµονισµένες πρακτικές 

θίγουσες τον ανταγωνισµό, χωρίς (οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις) να αντιταχθούν 

σαφώς στις συµφωνίες αυτές.  

Όπως τονίζεται, το γεγονός και µόνο ότι µία επιχείρηση ήταν παρούσα στη συνεδρίαση, 

κατά την οποία συνάφθηκε µία συµφωνία, αποτελεί επαρκή απόδειξη για να γίνει δεκτό 

ότι η εν λόγω επιχείρηση µετείχε στη σύµπτωση βουλήσεων και στις αποφάσεις της εν 
                                                             
94 Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εµπορικό ∆ίκαιο, 2003, 391-392, Alison Jones / Brenda Sufrin, EC Competition 
Law,2004, 130. 
95 Βλ. απόφαση  του  ∆ικαστηρίου  της  Ε.Ε  C-204/00,  Aalborg  Portland  κ.αλ.,  σκ.  228-248,  Ε.Α 
369/V/2007, σελ. 47, ∆ΕφΑθ 906/2010, σκ. 7, ∆ΕφΑθ 1682/2009, σκ. 27, καθώς και Ε.Α 492/VI/2010, σελ. 
29 (παρ. 78). 
96 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ευρ. Επιτροπής1999/60/ΕΚ (υπόθεση IV/35.691/Ε-4 - Καρτέλ προµονωµένων 
σωλήνων) σκ.133-134  
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λόγω συνεδρίασης.97 Όταν έχει αποδειχθεί η συµµετοχή των εµπλεκοµένων 

επιχειρήσεων στις εν λόγω συναντήσεις, εναπόκειται στις επιχειρήσεις αυτές  να  

επικαλεστούν  και  να  αποδείξουν  ότι  η  συµµετοχή τους  στις εν λόγω συναντήσεις 

στερείτο κάθε πνεύµατος στρεφόµενου κατά του ανταγωνισµού, όπως συµβαίνει για 

παράδειγµα, όταν είχαν δηλώσει στους ανταγωνιστές τους, ότι µετείχαν στις 

συναντήσεις υπό ένα πρίσµα διαφορετικό. Ακόµα και αν υποτεθεί, ότι οι συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις δεν συµµορφώνονται µε τα αποτελέσµατα των συναντήσεων ή ότι η 

συµπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά δεν ανταποκρίνεται στα συµφωνηθέντα, το 

γεγονός αυτό ουδόλως  επηρεάζει  την  ευθύνη τους για παράβαση του άρθρου 3 του 

Νόµου.98 Συγκεκριµένα, «...η συµµετοχή επιχειρήσεως σε συσκέψεις στρεφόµενες κατά 

του  ανταγωνισµού έχει, εξ αντικειµένου, ως αποτέλεσµα να δηµιουργεί σύµπραξη ή να 

την ενισχύει και ότι το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν θέτει σε εφαρµογή τα αποτελέσµατα 

αυτών των συσκέψεων δεν αποκλείει την ευθύνη της εκ της συµµετοχής της στη 

σύµπραξη, εκτός εάν έχει λάβει δηµόσια τις αποστάσεις της από το περιεχόµενό 

τους»,99 και «…το γεγονός ότι η συµπεριφορά στην αγορά των οικείων επιχειρήσεων 

δεν συνάδει µε τους συµφωνηθέντες «κανόνες παιχνιδιού» ουδόλως επηρεάζει την 

ευθύνη τους λόγω συµµετοχής σε συµφωνία κατά του ανταγωνισµού».100 

Η Επιτροπή συνεπώς παρατηρεί ότι, εάν µία επιχείρηση παρίσταται σε συσκέψεις µε 

έκδηλο σκοπό αντιβαίνοντα προς τον ανταγωνισµό, εάν δεν διαχωρίσει δηµοσίως τη 

θέση της από τα συµφωνηθέντα, θα θεωρηθεί συµβαλλόµενο µέρος των συµφωνιών, 

ακόµη και αν στην  πραγµατικότητα δεν  συµµορφωθεί µε τα  αποτελέσµατα των 

συσκέψεων.101 Σηµειώνεται επίσης, ότι για να υπάρχει παράβαση, δεν είναι αναγκαίο 

να έχουν εκ των προτέρων συµφωνήσει οι συµµετέχοντες σε ένα ολοκληρωµένο κοινό 

σχέδιο.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η έννοια της συµφωνίας στο άρθρο 3 του Νόµου, µπορεί επίσης 

να εφαρµόζεται σε ατελείς συνεννοήσεις, καθώς και σε επιµέρους και υπό όρους 

συµφωνίες σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, οι οποίες οδηγούν στην οριστική 

συµφωνία.102 Ως καθοδηγητική επί αυτού του σηµείου κρίνεται η απόφαση του 

                                                             
97 Βλ. αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε C-204/00 Ρ κ.λπ., σκ. 249 και 291, 323, 330-331, C-49/92 Ρ, 
Anic Partecipazioni, σκ. 95-100 και C-199/92 P, Huls, σκ. 174, 180-183. Βλ και απόφαση Ε.Α 
369/V/2007, σελ. 47επ. 
98 Βλ. απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου Τ-334/94, Sarrio S.A., σκ. 118, η οποία επιβεβαιώθηκε ως προς 
το συγκεκριµένο σηµείο από την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε C-291/98 P, Sarrio και Τ-303/02, 
Westfalen Gassen. 
99 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου Τ-334/94, Sarrio S.A., σκ. 118, η οποία επιβεβαιώθηκε ως προς το 
συγκεκριµένο σηµείο από την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε C-291/98 P, Sarrio, σκ. 50. 
100 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου Τ-334/94Τ-303/02, Westfalen Gassen, σκ. 97. 
101 Βλ. απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου Τ-7/89, Hercules Chemicals, Συλλ. 1999, ΙΙ-1711, σκ. 232 
102 Βλ. Ε.Α 369/V/2007, σελ. 47. 
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∆ικαστήριου της Ε.Ε στην υπόθεση C-49/92P, Επιτροπή κατά Αnnic Partecipazioni 

SpA.103 

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, ενθαρρύνει τη συνέχιση της παράβασης και 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  

συµφωνίας.104 Εξάλλου, η Επιτροπή σηµειώνει ότι 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 

αυτό.105 

9.1.3. Παρεµπόδιση, Περιορισµός ή νόθευση του ανταγωνισµού – χαρακτήρας 

παράβασης αντικείµενο της συµφωνίας 

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

συµφωνία στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, και 

συνεπώς για να κριθεί απαγορευµένη, είναι η πλήρωση του κριτηρίου του περιορισµού 

του ανταγωνισµού,106 και παρατηρεί ότι η διάταξη του άρθρου 3 του Νόµου, εξειδικεύει 

την έννοια της παρεµπόδισης, του περιορισµού και της νόθευσης του ανταγωνισµού, 

προνοώντας ότι οι εν λόγω αντιανταγωνιστικές συνέπειες πρέπει να συνιστούν είτε 

αντικείµενο είτε αποτέλεσµα των κρινόµενων συµφωνιών.  

Στην περίπτωση εξ’ αντικειµένου παραβάσεων του ανταγωνισµού 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, η δράση στην αγορά. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι 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 Επιτροπής,107 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) ΣΛΕΕ.108 Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι «είναι περιττό να εξετάζονται τα 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα µιας συµφωνίας ή απόφασης κάποιας ένωσης 

                                                             
103 Βλ. και Ε.Α 492/VI/2010, σελ. 30. 
104 Βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε C-204/00 Ρ, σκ. 80-87 και 328, και απόφαση του Γενικού 
∆ικαστηρίου Τ-303/02, σκ. 101-103, 124. 
105 Βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε 45/85, Verband, σκ. 35-42. 
106 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 242. 
107∆ΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
108 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 250. 
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επιχειρήσεων, εφόσον είναι προφανές ότι αποσκοπεί στον περιορισµό, την 

παρεµπόδιση ή τη νόθευση του ανταγωνισµού».109  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην περίπτωση σύµπραξης που συνιστά εξ' αντικειµένου 

περιορισµό του ανταγωνισµού, «παρέλκει ως αλυσιτελής, η περαιτέρω έρευνα και 

απόδειξη κινδύνου βλάβης τών καταναλωτών (GlaxoSmithKline (2009), σκ. 59-60, 62-

64) ή επέλευσης άλλων, συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, εν δυνάµει βλαπτικών γιά τον 

ανταγωνισµό (Αποφάσεις ΠΕΚ τής 21.10.2003, General Motors Nederland et Opel 

Nederland κατά Επιτροπής T-368/00, Σ. II-4491, σκ. 104, βλ. και Tate & Lyle κ.α. κατά 

Επιτροπής T-202/98, T-204/98 και T-207/98, Σ. II-1705 σκ. 72, Dalmine κατά 

Επιτροπής T-50/00, Σ. II-2395 σκ.147, 151 και C-407/04 P τής 25.1.2007 Σ. I-829 σκ. 

84, ∆ΕΚ τής 11 .1.1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici κατά ΕπιτροπήςC-277/87, Σ. I-

45 σκ. 15, 17-18, βλ. και της 8.7.1999, C-49/92 Ρ, Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni, 

Σ. Ι-4125, σκ. 99 κ.α.), δεδοµένου ότι πάντως, από την φύση τους δυνητικά µειώνουν ή 

εξαλείφουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις (Γ∆, απόφαση τής 16.6.2011, T-186/06, Solvay 

κατά Επιτροπής, σκ. 113-119, 156- 162).».110  

Συνεπώς, κατά τη σχετική αξιολόγηση του αντικειµένου της σύµπραξης, δεν εξετάζεται 

η υποκειµενική πρόθεση των µερών, αλλά µόνο το περιεχόµενο και ο αντικειµενικός 

σκοπός της συµφωνίας, υπό το φως των αµοιβαίων οικονοµικών σχέσεων εντός των 

οποίων πρέπει να εφαρµοστεί η σχετική συµφωνία. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει 

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 αντι-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 αυτό.111  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι 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 αυτής.112  

                                                             
109 Βλ. απόφαση ∆ΕΚ 45/85 Verband der Sachversicherer κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 39 
110 Απόφαση Συµβουλίου της Επικρατείας Α2780/2012, σκ.4 (ECLI:EL:COS:2012:0723A2780.10E3224)  
111 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. 
112 Ibid. 
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Σχετική είναι η υπόθεση Glaxo Smith Kline Services Unlimited and others κατά 

Επιτροπής,113  όπου κρίθηκε 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.».Έτσι, η διαπίστωση ότι η σύµπραξη έχει 

αντικείµενο περιοριστικό του ανταγωνισµού δεν µπορεί να ανατραπεί ούτε από 

ενδείξεις ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσµα εντός της αγοράς, ή ότι δεν είχε άµεση 

επίδραση επί των τιµών, ούτε από τη διαπίστωση ότι οι ενδιαφερόµενοι εξασφάλισαν 

ταυτόχρονα, δια της πρακτικής αυτής, ορισµένα πλεονεκτήµατα ως προς τον 

ανταγωνισµό.114 

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.115 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι κατά πάγια ενωσιακή νοµολογία πρόδηλους περιορισµούς 

του ανταγωνισµού αποτελούν: (α) ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός τιµών,  (β) ο άµεσος 

ή έµµεσος περιορισµός και έλεγχος της παραγωγής και/ή της διάθεσης των προϊόντων, 

και (γ) ο καταµερισµός αγορών ή πηγών προµήθειας.  

O 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 ανταγωνισµού116 (η 

υπογράµµιση είναι της Επιτροπής). Από τη νοµολογία προκύπτει ότι στην 

απαγορευµένη διάταξη του άρθρου 101 ΣΛΕΕ (αντίστοιχο άρθρο 3 του Νόµου), 

                                                             
113Τ-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited and others κατά Επιτροπής,Συλλογή 2006. 
114 Βλ. Απόφαση Συµβουλίου της Επικρατείας Α2780/2012, σκ.4 
115 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. 
116 Βλέπε ∆ΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 



  

153 

 

εµπίπτει όχι µόνο ο άµεσος καθορισµός τιµών αλλά και κάθε συµφωνία που άµεσα ή 

έµµεσα περιορίζει τον ανταγωνισµό των τιµών.117 

Συνεπώς, η 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. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι 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, τιµών πλαισίων.118 

Ο όρος «τιµές» λαµβάνεται υπό ευρεία έννοια, περικλείοντας και τις εκπτώσεις, 

περιθώρια κέρδους, όρους πίστωσης, ακόµα και συστάσεις περί τιµών, εποµένως για 

τη διαπίστωση, εποµένως, άµεσου  ή  έµµεσου  καθορισµού  τιµών  δεν  απαιτείται  -  

κατά την  έννοια  των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί ανταγωνισµού - ούτε η 

ταύτιση τιµών, ούτε και η τυχόν οµοιόµορφη αύξηση ή αναπροσαρµογή τους. Ο άµεσος 

ή έµµεσος καθορισµός µιας τιµής, ακόµη και τιµής η οποία συνιστά απλώς και µόνο 

επιδιωκόµενο στόχο, επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισµό διότι παρέχει σε όλους τους 

συµβαλλόµενους µιας σύµπραξης τη δυνατότητα να προβλέψουν µε εύλογη βεβαιότητα 

την πολιτική τιµών που θα  ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές  τους.119 

Εκδηλώνοντας την κοινή πρόθεση να εφαρµόσουν ένα δεδοµένο επίπεδο τιµών για τα 

προϊόντα τους, οι συµµετέχουσες στη σύµπραξη επιχειρήσεις παύουν να καθορίζουν 

αυτοτελώς την πολιτική που θα ακολουθήσουν στην αγορά, αντιστρατευόµενοι έτσι την 

αντίληψη που εµπεριέχεται στις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις περί ανταγωνισµού.120 

Συναφώς, 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.121 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι οι συµφωνίες που έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό 

του ανταγωνισµού υπάγονται στην απαγόρευση των άρθρων 3 του Νόµου και του 

                                                             
117 Υπόθεση Τ- 8/72 Vereeningvan Cementshandelaren κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1972-1973, σ. 
223. 
118 Ανακοίνωση της Ε.Ε. Κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς, (2010/C 130/01) παρ. 
48. 
119 Bλ. ενδεικτικά Απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren, σκ. 21. 
120 Bλ. ενδεικτικά Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου T-311/94, BPB de Eendracht, σκ. 192. 
121 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. 
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άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν οι συγκεκριµένες συµβατικές ρήτρες 

εφαρµόστηκαν ή όχι στην πράξη. Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο στην υπόθεση Cascade 

κατά της Επιτροπής,122 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.123 

Επίσης, σύµφωνα µε την πάγια ενωσιακή νοµολογία 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 ανταγωνισµού.124 

Επιπρόσθετα, 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.125 

Επιπλέον, 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.».126 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, και 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 

                                                             
122 Βλέπε υπόθεση T-308/94 Cascades v Commission, Συλλ 1998 ΙΙ-925 
123 Βλέπε C-89 επ/85, Ahlstrom κατά της Επιτροπής, παρ. 175 και παρ.171, 190-191. 
124 Case T-25/95 etc Cinemetaries Vs Commission [2000] ECR II-491. 
125 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 253-254. 
126 Compagnie Royale Asturienne dew Mines and Rheinzink V Commission, Συλλ. 1984, 1679, σκέψη 26. 
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απαγορευτική διάταξη του άρθρου 3(1) του Νόµου, του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ χωρίς να 

είναι απαραίτητη η εξ αποτελέσµατος εξέταση της απόφασης.127 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.128 

Αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο σύγγραµµα Competition 

Law129 του καθηγητή R. Wish, 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 retain the 

business of its established, favoured customers without worrying that they will be 

poached by its competitors.» 

Ως αναφέρει και ο καθηγητής Κατσουλάκος σε σχέση µε τις συµπράξεις µεταξύ 

επιχειρήσεων: «[…] τα Καρτέλ εκµηδενίζουν τον ανταγωνισµό. Για τον λόγο αυτό, τα 

Καρτέλ θεωρούνται ίσως η χείριστη επιχειρησιακή πρακτική κατά της λειτουργίας του 

ελεύθερου ανταγωνισµού και σε παγκόσµιο επίπεδο η πρακτική είναι «απαγορευµένη 

Per Se»». 130  Επίσης, ως αναφέρεται και σε σχετικό σύγγραµµα131  «Cartels have been 

described as the ‘supreme evil of antitrust’ by the US Supreme Court, as a ‘cardinal sin 

by the European Commission, as a ‘direct assault on the principles of competition by 

the ICN and as ‘the most egregious violations of competition law’ by the OECD. 

                                                             
127 Βλέπε π.χ. υπόθεση Nederlande Federative Vereniging voor de  Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied and Technische Unie (FEG and TU)[2000] L39/1. 
128 Βλέπε ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, ∆ηµήτριος Τζουγανάτος, Νοµική Βιβλιοθήκη σελ 297. 
129 Richard Whish, David Baile, Competition Law, Oxford University Press 8th Edition, σελ.571 
130 Γιάννης Κατσουλάκος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών «Είναι η Αντιµετώπιση των 
Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισµού Αποτελεσµατική;» Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ – ΤΑΣΕΙΣ «Η Οικονοµία το 
2009» (http://www.tzouganatoslaw.gr/images/records/1242660711_Kartel_09.pdf). 
131 Ingeborg Simonsson, Legitimacy in EU Cartel Control, Hart Publishing (2010), σελ. 68. 
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Commissioner Neelie Kroes has said that ‘Cartels strike a killer blow at the heart of 

healthy economic activity’». 

Σχετικά είναι και τα όσα αναφέρει ο πρώην Επίτροπος Μάριο Μόντι σε οµιλία του : 

«Fighting cartels is one of the most important areas of activity of any competition 

authority and a clear priority of the Commission. Cartels are cancers on the open 

market economy, which forms the very basis of our Community. By destroying 

competition they cause serious harm to our economies and consumers. In the long run 

cartels also undermine the competitiveness of the industry involved, because they 

eliminate the pressure from competition to innovate and achieve cost efficiencies. […] 

In the words of Adam Smith there is a "tendency for competitors to conspire". This 

tendency is of course driven by the increased profits that follow from colluding rather 

than competing. We can only reverse this tendency through tough enforcement that 

creates effective deterrence. The risk of being uncovered and punished must be higher 

than the probability of earning extra profits from successful collusion. […] Cartels differ 

from most other forms of restrictive agreements and practices by being "naked". They 

serve to restrict competition without producing any objective countervailing benefits. 

[..]Cartels, therefore, by their very nature eliminate or restrict competition. Companies 

participating in a cartel produce less and earn higher profits. Society and consumers 

pay the bill. Resources are misallocated and consumer welfare is reduced. It is 

therefore for good reasons that cartels are almost universally condemned. Of all 

restrictions of competition, cartels contradict most radically the principle of a market 

economy based on competition, which constitutes the very foundation of the 

Community. Even those who sometimes criticise competition law as being a form of 

interventionism into the free play of market forces, accept the prohibition of cartels as 

inevitable. Indeed, it seems that there is nowadays a consensus that "no economy that 

claims to be free can exist without effective deterrence of cartels" to use the words of 

Lipsky in his article on Deterring Cartel Behaviour.».132 

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε τα καρτέλ 

αναφέρει στην ΧΧΧΙΙ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 2002133 τα ακόλουθα: 

«Οι ιδιαίτερα σοβαρές συµπράξεις [hardcore cartels] συγκαταλέγονται µεταξύ των 

σοβαρότερων παραβιάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού. Αυτό που τις διακρίνει 

από τις άλλες πρακτικές που βλάπτουν τον ανταγωνισµό είναι το ότι αυτές αποτελούν 

µυστικές συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ των ανταγωνιστών. Λόγω 

αυτού του χαρακτηριστικού θεωρούνται ως «θανάσιµα αµαρτήµατα». Οι συµπράξεις 

είναι ιδιαίτερα επιζήµιες για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία και τους καταναλωτές. Μειώνουν 

την κοινωνική ευηµερία, προκαλούν αναποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και 
                                                             
132 Βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-00-295_en.htm.  
133 Βλ. http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2002/el.pdf . 
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µεταφέρουν πλούτο από τους καταναλωτές στα µέλη της σύµπραξης µε το να 

τροποποιούν την παραγωγή και / ή τις τιµές, σε σύγκριση µε ό,τι θα συνέβαινε αν οι 

δυνάµεις της αγοράς ήταν ελεύθερες. Οι συµπράξεις είναι επιζήµιες και 

µακροπρόθεσµα. Η συµµετοχή σε συµπράξεις µε σκοπό την αποφυγή των συνεπειών 

του ανταγωνισµού µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία τεχνητών, αντιοικονοµικών και 

ασταθών δοµών στη βιοµηχανία, σε βραδύτερη αύξηση της παραγωγικότητας ή σε 

µικρότερη βελτίωση της τεχνολογίας, και σε διαρκώς υψηλότερες τιµές. Ακόµη, η 

εξασθένιση του ανταγωνισµού οδηγεί σε απώλειας ανταγωνιστικότητας και απειλή κατά 

της διατήρησης των ευκαιριών απασχόλησης.». 

Περαιτέρω, η σοβαρότητα της σύµπραξης µεταξύ επιχειρήσεων σε σχέση µε τις 

δηµόσιες προσφορές διαφαίνεται και από τα όσα καταγράφει ο Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής «ΟΟΣΑ») στην ιστοσελίδα του, 

σύµφωνα µε τα οποία: «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 

tenders)».134 

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».135  

9.2. Αποδεικτικά Μέσα και αποδεικτική αξία αυτών αναφορικά µε τη λειτουργία 

της Σύµπραξης 

Η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο, πριν προβεί στην αξιολόγηση των στοιχείων τα οποία 

έχει ενώπιον της υπό το φως και των θέσεων των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων 

                                                             
134 http://www.oecd.org/daf/competition/cartels.  
135 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&Instru
mentPID =299&Lang=en). 
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αναφορικά µε τη µη αποδεικτική αξία των εγγράφων επί των  οποίων στηρίχθηκε η 

Έκθεση Αιτιάσεων, αλλά και την υπαγωγή στην απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 

3 του Νόµου, να παραθέσει τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογούνται τα στοιχεία 

απόδειξης µιας σύµπραξης σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία και πρακτική. 

Σε σχέση µε την αποδεικτική αξία των εγγράφων επί των οποίων στηρίχθηκε η Έκθεση 

Αιτιάσεων, οι εταιρείες µεταξύ άλλων ανέφεραν τα ακόλουθα: 

H εταιρεία ALFA CONCRETE ανέφερε ότι τα έγγραφα τα οποία ανευρέθηκαν στα 

γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και πιο συγκεκριµένα οι χειρόγραφες σηµειώσεις 

από το προσωπικό ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. δεν αποδεικνύουν ότι αυτά συντάχθηκαν 

και/ή το περιεχόµενό τους συµφωνήθηκε στην παρουσία των µελών του Συνδέσµου. 

Όπως υποστήριξε, τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής σε σχέση µε τις 

σηµειώσεις που ανευρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ, είναι 

αυθαίρετα και σε καµία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Τέλος, 

σηµειώθηκε ότι εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται να υπήρχε καµία παραβίαση εκ 

µέρους της ALFA CONCRETE. 

Η εταιρεία ALFA BETON, ισχυρίστηκε ότι το όνοµά της δεν αναφέρεται πουθενά και ότι 

η ALFA BETON δεν εµπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε σύµπραξη 

ούτε και είναι µέλος του Συνδέσµου Λεµεσού.  

Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS ανέφερε ότι τα έγγραφα που ανευρέθηκαν στο 

γραφείο του κ. Κ.Κ., και ειδικότερα οι χειρόγραφες σηµειώσεις και το προσωπικό του 

ηµερολόγιο, δεν αποδεικνύουν ότι αυτά συντάχθηκαν και/ή το περιεχόµενο τους 

συµφωνήθηκε στην παρουσία µελών της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει 

οτιδήποτε το οποίο να αποδεικνύει ότι οι σηµειώσεις που περιέχονται στο προσωπικό 

ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. καθώς και οι σηµειώσεις επί των επιστολόχαρτων της εταιρείας 

του, αποτελούν οτιδήποτε άλλο εκτός από προσωπικές σηµειώσεις του ιδίου. 

Ειδικότερα, είναι η θέση της εταιρείας ότι το γεγονός της ύπαρξης αρκετών σηµειώσεων 

σε διάφορες ηµεροµηνίες µε την ένδειξη «Σκυροδέµατα» και/η «Σκυροδέµατα 

Λεµεσού», δεν αποδεικνύει σε καµία περίπτωση ότι σχετίζονταν µε συναντήσεις µεταξύ 

των µελών του Συνδέσµου. 

Όπως ανέφερε, θεωρούν ότι τα συµπεράσµατα της Επιτροπής σε σχέση µε τις 

σηµειώσεις που ανευρέθηκαν στο γραφείο του κ. Κ.Κ., συµπεριλαµβανοµένου και του 

ηµερολογίου του, είναι αυθαίρετα και στηρίζονται σε εικασίες. Ως παράδειγµα τέτοιας 

αυθαιρεσίας παραθέτουν το γεγονός ότι το έγγραφο το οποίο φέρει την 

επωνυµία/λογότυπο της εταιρείας του κ. Κ.Κ., που ανευρέθηκε κατά την αιφνίδια έρευνα 

και στο οποίο αναγράφονται χειρόγραφα οι αριθµοί των τηλεοµοιότυπων κάποιων εκ 

των µελών του Συνδέσµου (Έγγραφο 37), δεν αποδεικνύει ότι έχει ανταλλαχθεί ή 
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αποσταλεί µήνυµα σε αυτές και περαιτέρω εισηγούνται πως κάτι τέτοιο δεν 

τεκµηριώνεται από τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Επιτροπής. 

Περαιτέρω, είναι η θέση της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS, ότι εφόσον η 

εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ υπέβαλε προσφορές στα πλαίσια των ∆ιαγωνισµών µε 

αριθµούς ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 και ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού), όσο και των ∆ιαγωνισµών της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού µε αρ. Ε.ΛΕΜ.Ε 

49/2011, Ε.ΛΕΜ.Ε 50/2011, Ε.ΛΕΜ.Ε 51/2011, Ε.ΛΕΜ.Ε 6/2012, Ε.ΛΕΜ.Ε 7/2012 και 

Ε.ΛΕΜ.Ε 8/2012, η ένδειξη «Προσφορά Επαρχιακής ∆ιοίκησης» στο προσωπικό 

ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  αφορά αποκλειστικά και µόνο την υποβολή των προσφορών 

της εταιρείας του στους πιο πάνω αναφερόµενους διαγωνισµούς και πιθανότατα να 

αποτελεί υπενθύµιση για την υποβολή των εν λόγω προσφορών. Σε καµία περίπτωση 

δεν αποδεικνύεται οποιαδήποτε σύνδεση µεταξύ της σηµείωσης της Πέµπτης 

12/01/2012 «8:30 Σκυροδέµατα» στο προσωπικό ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. και της 

ένδειξης «Προσφορά Επαρχιακής ∆ιοίκησης» αλλά ούτε και υπάρχει οποιαδήποτε 

απόδειξη ότι την ηµεροµηνία εκείνη, ήτοι στις 12/01/2012, πραγµατοποιήθηκε 

οποιαδήποτε συνάντηση µεταξύ των µελών του Συνδέσµου ή ότι η Εταιρεία ήταν 

παρούσα σε τέτοια συνάντηση. 

Σε ό,τι αφορά τις επισηµάνσεις της Επιτροπής αναφορικά µε τις σηµειώσεις στο 

προσωπικό ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. περί συναντήσεων κατά τις ηµεροµηνίες 

21/02/2012, 19/06/2012 αλλά και 26/06/2012, ήτοι λίγες µέρες πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών για τους διαγωνισµούς του 

Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 15/2012 και 54/2012, και πάλι η εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη ή 

µαρτυρία ότι κατά τις εν λόγω αναφερόµενες ηµεροµηνίες πραγµατοποιήθηκε 

οποιαδήποτε συνάντηση µεταξύ των µελών του Συνδέσµου ή ότι η Εταιρεία ήταν 

παρούσα σε τέτοια συνάντηση. Περαιτέρω, ισχυρίζεται πως, έστω και αν 

πραγµατοποιήθηκε τέτοια συνάντηση, ουδεµία απόδειξη υπάρχει ότι υπήρξε 

οποιαδήποτε προσυνεννόηση ή/και συµφωνία σε σχέση µε τον καθορισµό των τιµών 

των προσφορών, γεγονός το οποίο εν πάση περιπτώσει η Εταιρεία αρνείται. 

Η εταιρεία SKYRAMIX σηµείωσε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων δεν µπορούν να 

καταγράψουν µε σιγουριά τις παρατηρήσεις τους επί των εγγράφων του κ. Κ.Κ., εφόσον 

πρόκειται για σηµειώσεις του ιδίου σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρευρέθηκαν. 

Επιπρόσθετα, τέθηκε ο ισχυρισµός ότι δεν γνωρίζουν «εάν πρόκειται για γνήσια 

πρακτικά συνεδριάσεων, εάν έτυχαν της έγκρισης και των υπόλοιπων µελών ή απλώς 

ήταν ιδέες/επιδιώξεις του ιδίου του κύριου Κ.Κ.», ενώ επίσης προβλήθηκε η θέση ότι το 

γεγονός ότι δεν φέρουν την υπογραφή οποιουδήποτε άλλου εµπλεκόµενου, αφαιρεί 

από την εγκυρότητα των εγγράφων αυτών.  
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Ο νοµικός εκπρόσωπος των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN δήλωσε επί τούτου, ότι τα τεκµήρια της Επιτροπής για απόδειξη της κατ’ 

ισχυρισµό παράβασης του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(γ) του Νόµου δεν ικανοποιούν τα 

ελάχιστα πρότυπα απόδειξης, ενώ τονίζει ότι τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της 

Επιτροπής είναι αποτέλεσµα µη δέουσας έρευνας, ανεπαρκούς ή/και πληµµελούς και/ή 

ασαφούς αιτιολόγησης και πλάνης αναφορικά µε τα πραγµατικά γεγονότα που 

συγκροτούν την υπόθεση. 

Σε σχέση µε τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, η Επιτροπή εν 

πρώτοις σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία τα στοιχεία απόδειξης µίας 

σύµπραξης πρέπει να αξιολογούνται ως σύνολο, και όχι µεµονωµένα. ∆εν είναι, έτσι, 

αναγκαίο το κάθε ένα από τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία να ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις απόδειξης κάθε πτυχής (συστατικού στοιχείου) της παράβασης.136 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.137,138.  

Ειδικότερα, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ενωσηςστην υπόθεση AALBORG 

PORTLAND κ.λπ. κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ139 έκρινε τα ακόλουθα: 

«55 ∆εδοµένου 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 λαθραίως οι δραστηριότητες 

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, 

                                                             
136 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2007/2013, σκ. 17, ΣτΕ 1934/2013, και ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4-7 καθώς και ενδεικτικά 
αποφάσεις ∆ΕΚ 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, ∆ΕΚ 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. 
137 Βλ. ΠΕΚ T-67/00 επ. JFE Engineering, σκ. 179 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία. 
138 Βλ. ∆ΕΕ C-407/2008 Knauf Gips κατά Επιτροπής, Συλλ. 2010 I-06375 σκ. 49 και την εκεί παρατιθέµενη 
νοµολογία, ∆ΕΕ C-413/08 Lafarge κατά Επιτροπής, Συλλ. 2010 I-05361, παρ. 22, ∆ΕΚ C-105/04P FEG 
κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 135, ∆ΕΚ συνεκδικασθείσες C-403/04P και C-405/04P Sumitomo Metal 
Industries και Nippon Steel κατά Επιτροπής, σκ. 51, ∆ΕΚ 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. 
139 ΑΠΟΦΑΣΗ της 7.1.2004 — ΣΥΝΕΚ∆ΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ 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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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 

Επιτροπής) 

Περαιτέρω, η Επιτροπή, κρίνει σκόπιµο να παραθέσει τα όσα καταγράφηκαν στην 

υπόθεση Hitachi and Others v Commission,140 ήτοι ότι: 

«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 ανταγωνισµού (βλ. απόφαση Dresdner Bank κ.λπ. κατά 

Επιτροπής, σκέψη 57 ανωτέρω, σκέψεις 64 και 65 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία).» 

(η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

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 

                                                             
140 ΑΠΟΦΑΣΗ της 12.7.2011 — ΥΠΟΘΕΣΗ T-112/07 HITACHI κ.λπ. κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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αποδείξεων.141 Χαρακτηριστικά στην απόφαση Dalmine κατά Επιτροπής, το ∆ικαστήριο 

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 Επιτροπής) 

Συνεπώς, έστω και αν το νόµιµο βάρος αποδείξεως τής παραβάσεως φέρει η 

Επιτροπή, όπως αναφέρει το Συµβούλιο της Επικρατείας142: «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 (∆ΕΚ, 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.». 

Σε σχέση την αποδεικτική αξία των επιµέρους εγγράφων, η Επιτροπή τονίζει ότι η 

ορθότητα και η αξιοπιστία ενός αποδεικτικού στοιχείου εξαρτάται από την προέλευσή 

του, τον βαθµό της λεπτοµέρειας που έχει και τον σκοπό για τον οποίο 

δηµιουργήθηκε.143 Πιο συγκεκριµένα, κατά πάγια πρακτική και νοµολογία, οι άµεσες 

έγγραφες αποδείξεις που προέρχονται από έναν ή περισσότερους συµµετέχοντες σε 

συναντήσεις µε περιοριστικό του ανταγωνισµού περιεχόµενο, συνιστούν αξιόπιστα 

                                                             
141 Βλ. Απόφαση του Πρωτοδικείου της 8ης Ιουλίου 2004, T-50/00, Dalmine κατά Επιτροπής, Συλλογή 
2004, σ. II-2395, σκέψη 72 
142Απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 7 
143 Βλ.και Jonathan Faull and Ali Nikpay, “The EU Law of Competition”, Third Edition, Oxford, 2014, 
σκ.8.487. 
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αποδεικτικά µέσα για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης.144 (Η υπογράµµιση είναι της 

Επιτροπής) 

Ειδικότερα, αποδεικτικά 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 

µαρτυρίες προσώπων που είχαν άµεση γνώση των πραγµατικών περιστατικών έχουν, 

καταρχήν, ιδιαίτερα µεγάλη αποδεικτική αξία.145 

Σε σχέση µε την αξία των αποδεικτικών στοιχείων, ιδιαίτερα καθοδηγητική είναι η 

απόφαση Siemens146 όπου καταγράφεται ότι: 

 «51. Εποµένως, η διαφορετική εξήγηση των πραγµατικών περιστατικών έχει σηµασία 

µόνον όταν η Επιτροπή στηρίζεται αποκλειστικά στη συµπεριφορά των εµπλεκοµένων 

επιχειρήσεων στην αγορά. Αντιθέτως, η εξήγηση αυτή καθίσταται άνευ σηµασίας όταν η 

παράβαση δεν συνάγεται απλώς, αλλά αποδεικνύεται µε αποδεικτικά στοιχεία. Εξάλλου, 

βάσει της προαναφερθείσας στην προηγούµενη σκέψη αρχής της ελεύθερης εκτιµήσεως 

των αποδείξεων, η παράβαση µπορεί να αποδειχθεί µε κάθε αποδεικτικό µέσο, οπότε η 

ύπαρξη εναλλακτικής εξηγήσεως καθίσταται άνευ σηµασίας όταν η παράβαση έχει 

αποδειχθεί επαρκώς κατά νόµο µε αποδεικτικά στοιχεία πέραν των εγγράφων (βλ., 

συναφώς, απόφαση του Πρωτοδικείου της 20ής Απριλίου 1999, T-305/94 έως 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, 

Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-931, σκέψεις 

727 και 728).» 

[…]  

«το µόνο πρόσφορο κριτήριο προς εκτίµηση των προσκοµιζόµενων αποδείξεων έγκειται 

στην αξιοπιστία τους (βλ. απόφαση του Πρωτοδικείου της 8ης Ιουλίου 2004, T-44/00, 

Mannesmannröhren-Werke κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. II-2223, σκέψη 84 και 

εκεί παρατιθέµενη νοµολογία, αποφάσεις Dalmine κατά Επιτροπής, σκέψη 50 ανωτέρω, 

σκέψη 72, και JFE Engineering κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 49 ανωτέρω, σκέψη 273). 

Σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες που διέπουν την απόδειξη, η αξιοπιστία και, 

συνεπώς, η αποδεικτική αξία ενός εγγράφου εξαρτάται από την προέλευσή του, τις 

περιστάσεις υπό τις οποίες καταρτίστηκε, τον αποδέκτη του και την αξιοπιστία του 
                                                             
144 Βλ. απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού, µε αριθµό Απόφασης 644/2017 
145 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. 
146 ΥΠΟΘΕΣΗ T-110/07 SIEMENS κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [2011], ECR II-477, παρ.54 
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περιεχοµένου του (απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Μαρτίου 2000, T-25/95, T-

26/95, T-30/95 έως T-32/95, T-34/95 έως T-39/95, T-42/95 έως T-46/95, T-48/95, T-

50/95 έως T-65/95, T-68/95 έως T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 και T-104/95, 

Cimenteries CBR κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. II-491, σκέψη 1053, 

προτάσεις του δικαστή B. Vesterdorf, ασκήσαντος καθήκοντα γενικού εισαγγελέα στην 

υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου της 24ης Οκτωβρίου 

1991, Τ-1/89, Rhône Poulenc κατά Επιτροπής, Συλλογή 1991, σ. ΙΙ-867, ΙΙ-869, II-956). 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει το αν το έγγραφο έχει καταρτιστεί σε άµεση χρονική συνάφεια µε 

τα πραγµατικά περιστατικά (αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 11ης Μαρτίου 1999, T-

157/94, Ensidesa κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-707, σκέψη 312, και της 16ης 

∆εκεµβρίου 2003, T-5/00 και T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 

Groothandel op Elektrotechnisch Gebied και Technische Unie κατά Επιτροπής, 

Συλλογή 2003, σ. II 5761, σκέψη 181) ή από µάρτυρα που έχει άµεση γνώση των εν 

λόγω περιστατικών (απόφαση JFE Engineering κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 49 

ανωτέρω, σκέψη 207). Εξάλλου, οι δηλώσεις που αντίκεινται στα συµφέροντα του 

δηλούντος πρέπει, καταρχήν, να θεωρούνται ως ιδιαιτέρως αξιόπιστα αποδεικτικά 

στοιχεία (απόφαση JFE Engineering κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 49 ανωτέρω, 

σκέψεις 207, 211 και 212).». 

 […] 

«176. ∆ιευκρινίζεται, πάντως, ότι η κατανοµή αυτή του βάρους αποδείξεως µπορεί παρά 

ταύτα να διαφοροποιηθεί, εφόσον η µία πλευρά επικαλείται πραγµατικά στοιχεία τα 

οποία είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να παράσχει εξήγηση ή αιτιολογία, 

ελλείψει της οποίας τεκµαίρεται ότι η απόδειξη έχει προσκοµισθεί (απόφαση Peróxidos 

Orgánicos κατά Επιτροπής, σκέψη 65 ανωτέρω, σκέψη 53· συναφώς, βλ., επίσης, 

απόφαση Aalborg Portland κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 48 ανωτέρω, σκέψη 79). 

Συγκεκριµένα, εφόσον, όπως εν προκειµένω, η Επιτροπή απέδειξε την ύπαρξη 

συµφωνίας, εναπόκειται στην επιχείρηση που µετείχε στη συµφωνία να αποδείξει ότι 

αποστασιοποιήθηκε από τη συµφωνία, προσκοµίζοντας αποδεικτικά στοιχεία από τα 

οποία να προκύπτει µε σαφήνεια η βούλησή της να απέχει από την εν λόγω συµφωνία 

και η γνωστοποίηση της βουλήσεως αυτής στις λοιπές µετέχουσες επιχειρήσεις 

(απόφαση του Πρωτοδικείου της 27ης  Σεπτεµβρίου 2006, T-168/01, GlaxoSmithKline 

Services κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. II-2969, σκέψη 86· βλ. επίσης, συναφώς, 

αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της 6ης Ιανουαρίου 2004, C-2/01 P και C-3/01 P, BAI και 

Επιτροπή κατά Bayer, Συλλογή 2004, σ. I-23, σκέψη 63, και Aalborg Portland κ.λπ. κατά 

Επιτροπής, σκέψη 48 ανωτέρω, σκέψεις 81 έως 84).»  (Η υπογράµµιση είναι της 

Επιτροπής) 
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Αξίζουν να σηµειωθούν και όσα ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Vesterdorf,147 στις 

προτάσεις του στην υπόθεση RHÔNE-POULENC κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, όπου κατέγραψε, 

µεταξύ άλλων, ότι «Under the general rules of evidence, the fact that the documents 

were drawn up immediately after the meetings and clearly without any thought for the 

fact that they might fall into the hands of third parties must be regarded as having great 

significance. An overall evaluation of the contents of the reports of the meetings shows, 

in my view, that they were drawn up with care by persons who were fully acquainted 

with the matters they were describing, setting out in concise, measured and matter-of-

fact language what the person or persons who drafted the reports understood from the 

meetings. They are clear and logical and do not bear any impression that the persons 

in question may have seriously misunderstood or misinterpreted what took place. It 

must also, of course, be regarded as improbable that large industrial undertakings 

would send their employees to meetings which the undertakings certainly considered 

important if those employees were not capable of reporting what happened at the 

meetings in a sensible and reliable way.». (Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Συνεπώς, από την ενωσιακή νοµολογία προκύπτει ότι έγγραφα (πρακτικά και 

σηµειώσεις) συναντήσεων, στις οποίες υιοθετήθηκαν συµφωνίες/πρακτικές θίγουσες 

τον ανταγωνισµό, θεωρούνται αυξηµένης αποδεικτικής ισχύος, όταν ο συντάκτης τους 

είχε µετάσχει αυτοπροσώπως στις εν λόγω συναντήσεις.148 Η απουσία ηµεροµηνίας ή 

υπογραφής από ένα έγγραφο, ή το γεγονός ότι είναι κακογραµµένο ή περιληπτικό, δεν 

αφαιρεί από το εν λόγω έγγραφο αποδεικτική ισχύ, εφόσον η προέλευσή του, η πιθανή 

χρονολογία του και το περιεχόµενό του µπορούν να καθοριστούν µε αρκετή 

βεβαιότητα.149 Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι δυνατόν να συναχθεί κατά 

προσέγγιση η ηµεροµηνία κατά την οποία συντάχθηκε µε βάση το περιεχόµενό του, για 

παράδειγµα ένα ανυπόγραφο έγγραφο, το οποίο όµως φέρει ηµεροµηνία ήταν κρίσιµο 

στην απόφαση Coats (fasteners).150 

Συγκεκριµένα, το Γενικό ∆ικαστήριο στην υπό αναφορά απόφασή του151 κατέληξε ότι 

«[…], επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η αξιοπιστία του εν λόγω εγγράφου δεν µειώνεται 

λόγω του αυτό ότι είναι ανυπόγραφο. Πρώτον, το γεγονός ότι το έγγραφο αυτό είναι 

ανυπόγραφο δεν προξενεί έκπληξη, δεδοµένου ότι πρόκειται για σηµείωµα σχετικά µε 

µια συνάντηση της οποίας το αντιβαίνον προς τους κανόνες του ανταγωνισµού 

                                                             
147 Βλ. Προτάσεις του Γεν. Εισαγγελέα Β. Vesterdorf της 10ης Ιουλίου 1991 — υιοθετήθηκαν στις συνεκδ. 
υποθέσεις Τ-1/89 κλπ. Rhone-Poulenc SA κ.αλ. κατά Επιτροπής, σελ.  956 
148 Βλ.ενδεικτικά απόφαση ΠΕΚ συνεκδικασθείσες T-67/00, T-68/00, T-71/00 και T-78/00, JFE Engineering 
και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλ. 2004 II-0250, σκ. 207. 
149 Βλ. ΠΕΚ T-305/94 κλπ. Limburgse Vinyl Maatschaapij κ.αλ. κατά Επιτροπής ( PVC II), σκ. 667, ΠΕΚ Τ-
56/99 Marlines κατά Επιτροπής, Συλλ. 2003 II-05225 σκ. 57, ΠΕΚ Τ-11/89 Shell κατά Επιτροπής Συλλ. 
1992 II-00757 σκ. 86 και ΕΑ 563/VII/2013 παρ. 95. 
150 Βλ. Fernando Castillo de la Torre, Eric Gippini Fournier, “Evidence, Proof and Judicial Review in EU 
Competition Law”, Edward Elgar Publishing Limited, 2017, p.4.034 
151 T-439/07 - Coats Holdings v Commission, Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (τρίτο τµήµα) της 27ης 
Ιουνίου 2012, παρ.67 
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αντικείµενο δικαιολογούσε την επιδίωξη του συντάκτη του να αφήσει όσο το δυνατόν 

λιγότερα ίχνη (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Μαρτίου 

1992, T-11/89, Shell κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, σ. II-757, σκέψη 86). ∆εύτερον, η 

αναγραφόµενη επί του εγγράφου ηµεροµηνία [...] επιτρέπει να συναχθεί ότι το εν λόγω 

έγγραφο καταρτίστηκε κατά τον χρόνο των πραγµατικών περιστατικών (βλ., υπό την 

έννοια αυτή, απόφαση Bolloré κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 48 ανωτέρω, σκέψη 173). 

Τρίτον, στο µέτρο που το έγγραφο αυτό περιέχει ειδικές πληροφορίες που αντιστοιχούν 

σε εκείνες που περιέχονται σε άλλα έγγραφα, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα στοιχεία αυτά 

αλληλενισχύονται (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση JFE Engineering κ.λπ. κατά 

Επιτροπής, σκέψη 39 ανωτέρω, σκέψη 275). Τέταρτον, όπως το Πρωτοδικείο 

επισήµανε µε την απόφαση της 20ής Απριλίου 1999, T-305/94 έως 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, Limburgse Vinyl 

Maatschappij κ.λπ. κατά Επιτροπής (Συλλογή 1999, σ. II-931, σκέψη 715), για να 

υπάρχει συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, πρέπει και αρκεί 

οι οικείες επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει την κοινή βούλησή τους να συµπεριφερθούν 

στην αγορά κατά καθορισµένο τρόπο.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι καµία διάταξη ή γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου δεν 

απαγορεύει στις αρχές ανταγωνισµού να επικαλούνται εναντίον µιας επιχείρησης τυχόν 

δηλώσεις άλλων υπό διερεύνηση επιχειρήσεων152. Αν δεν ίσχυε αυτό, το βάρος της 

απόδειξης των συµπεριφορών που αντιβαίνουν στους κανόνες ανταγωνισµού, το οποίο 

φέρουν οι αρχές ανταγωνισµού, θα ήταν δυσβάστακτο και ασυµβίβαστο προς την 

αποστολή της επιτήρησης της καλής εφαρµογής των διατάξεων αυτών, που τους έχει 

ανατεθεί.153 Στο ίδιο πλαίσιο, έγγραφα στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 

επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στα γραφεία µίας επιχείρησης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως απόδειξη κατά άλλης επιχείρησης, ακόµη κι αν η τελευταία δεν 

µνηµονεύεται ρητώς στο σχετικό έγγραφο.154 Συναφώς, το γεγονός ότι τα εις βάρος µίας 

επιχείρησης έγγραφα δεν βρέθηκαν στους χώρους της δεν θέτει υπό αµφισβήτηση την 

αποδεικτική τους αξία.155 

                                                             
152 Βλ. Απόφαση  Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού µε Αριθµό.590/2014, παρ. 258 
153 Βλ. ενδεικτικά απόφαση ΠΕΚ T-305/94 κλπ.Limburgse Vinyl Maatschaapij κ.αλ. κατά Επιτροπής ( PVC 
II), σκ. 109 και 512 (επιβεβαιώθηκε από το ∆ΕΚ, απόφαση C-238/99 P), καθώς και ΠΕΚ Τ-67/00 JFE 
Engineering Corp κατά Επιτροπής, σκ. 192. 
154 Βλ. απόφαση ΠΕΚ Τ-59/99 Ventouris Group Enterprises SA κατά Επιτροπής, σκ. 91 (όπου και 
παραποµπές σε ενωσιακή νοµολογία). Οµοίως, το γεγονός ότι δεν γίνεται µνεία της επωνυµίας µιας 
επιχειρήσεως σε ένα έγγραφο που αφορά συµφωνία δεν συνεπάγεται την άρνηση της συµµετοχής της στη 
συµφωνία αυτή, εφόσον η εν λόγω συµµετοχή αποδείχθηκε ήδη µε άλλα έγγραφα και εφόσον αυτή η 
έλλειψη µνείας δεν µπορεί να προσδώσει διαφορετική έννοια στις άµεσες έγγραφες αποδείξεις που 
χρησιµοποίησε η Επιτροπή για να αποδείξει τη συµµετοχή της επιχειρήσεως στη συµφωνία. 
155 Βλ. ενδεικτικά Τ-56/99 Marlines κατά Επιτροπής, σκ. 57 (όπου και παραποµπές σε εκτενέστερη 
νοµολογία). Οι αρχές ανταγωνισµού µπορεί να στηριχθούν, προς απόδειξη της συµπεριφοράς µιας 
επιχείρησης, στην αλληλογραφία µεταξύ τρίτων και, συνεπώς, είναι αδιάφορο το εάν κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν στους χώρους της επιχείρησης δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο αποσταλέν από 
αυτήν: υπό αυτή την έννοια βλ. απόφαση ΠΕΚ T-305/94 κλπ. Limburgse Vinyl Maatschappij κ.αλ. κατά 
Επιτροπής, σκ. 667. Βλ. απόφαση ΕΑ 563/2013. 
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H Επιτροπή σηµειώνει ότι κατά πάγια νοµολογία, η αναγραφή σε έγγραφα π.χ. 

πρακτικά, χειρόγραφες σηµειώσεις, ηλεκτρονικά µηνύµατα κ.λπ. της ηµεροµηνίας της 

στρεφόµενης εξ αντικειµένου κατά του ανταγωνισµού συνεδρίασης και των 

επιχειρήσεων που συµµετείχαν σε αυτή αποτελεί απόδειξη τόσο της συµµετοχής των 

επιχειρήσεων αυτών στη συνεδρίαση όσο και της λήψης των στρεφόµενων κατά του 

ανταγωνισµού αποφάσεων.156 

Σε αυτό το σηµείο, κρίνεται κρίσιµο να παρατεθεί απόσπασµα από τις προτάσεις του 

Γενικού Εισαγγελέα Jean Mischo,157 στην υπόθεση Hoechst AG κατά Επιτροπής, στις 

οποίες καταγράφεται ότι:  

«22. Αν το µόνο δικαίωµα των επιθεωρητών της Επιτροπής ήταν να ζητούν την επίδειξη 

των συνήθων φακέλων που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση, όπως οι φάκελοι 

αλληλογραφίας ή τα επίσηµα πρακτικά των διευθυντικών οργάνων µιας επιχείρησης, 

προφανώς δεν θα µπορούσαν ποτέ να βρουν ούτε καν ενδείξεις για παράνοµη 

σύµπραξη. Τέτοιες ενδείξεις ανευρίσκονται µάλλον σε « µεµονωµένα φύλλα », συχνά 

χειρόγραφα, όπως οι σηµειώσεις που κρατούνται σε µυστικές συνεδριάσεις που γίνονται 

εκτός της επιχείρησης, ενίοτε σε ξενοδοχείο κείµενο σε χώρα µη µέλος της Κοινότητας, 

οι οποίες περιέχουν συγκεκοµµένες λέξεις ή κωδικές αναφορές.». 

Η Επιτροπή µε βάση τα όσα έχουν καταγραφεί ανωτέρω, και κρίνοντας ως ιδιαίτερα 

καθοδηγητική την προπαρατεθείσα νοµολογία, προχωρεί στην εξέταση των 

πραγµατικών περιστατικών της παρούσας υπόθεσης υπό το φως των θέσεων των 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων . 

Εν προκειµένω, η Επιτροπή στήριξε την Έκθεση Αιτιάσεων που απηύθυνε στις 

εταιρείες σε αριθµό εγγράφων, τα οποία ανευρέθηκαν στο πλαίσιο των αιφνίδιων 

ερευνών κυρίως στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ, τα όποια, όπως σηµείωσε 

στην εκ πρώτης όψεως κατάληξη της, καταγράφουν τη βούληση των εταιρειών I&S 

KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & 

POULLAS, ALFA CONCRETE, TOP MIX, SKYRAMIX και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ να συµπράξουν 

ή/και εναρµονίσουν την συµπεριφορά τους στην αγορά κατά την έννοια του άρθρου 2 

του Νόµου.  

Στα εν λόγω έγγραφα, όπως διαπιστώθηκε εκ πρώτης όψεως, καταγράφεται η κοινή 

βούληση των εταιρειών για κοινή τιµολογιακή πολιτική µέσω της εφαρµογής όµοιων 

αυξήσεων στις τιµές του σκυροδέµατος και τη διασφάλιση ενός ποσοστού κέρδους της 

τάξης του 10-15%, για τον καθορισµό των τιµών σκυροδέµατος που θα εφάρµοζαν 

µεταξύ τους στις περιπτώσεις διµερών συµφωνιών για την αγορά σκυροδέµατος, για τη 

                                                             
156 Βλ. ενδεικτικά απόφαση ΠΕΚ T-303/02, ό.π., σκ. 99-114 
157 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. MISCHO της 21ης Φεβρουαρίου 1989 — ΣΥΝΕΚ∆ΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
46/87 και 227/88 Hoechst AG κατά Επιτροπής 



  

168 

 

δηµιουργία εταιρείας σκυροδέµατος και τη δηµιουργία εταιρείας διαχείρισης αντλιών, 

τον περιορισµό και έλεγχο της παραγωγής σκυροδέµατος, καθώς και τη συζήτηση νέων 

έργων και τον καταµερισµό αυτών. Οι εταιρείες επίσης για σκοπούς συµµόρφωσης και 

εφαρµογής των συµφωνηθέντων καθόρισαν συντονιστές, ενώ αποφάσισαν και την 

επιβολή κυρώσεων (penalties) για όσους δεν συµµορφώνονταν. 

Μερικά από τα έγγραφα στα οποία στηρίχθηκε η Επιτροπή για να καταλήξει στην εκ 

πρώτης όψεως κατάληξη της θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν, υπό το φως και των 

θέσεων που προβλήθηκαν από τις  εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Το Έγγραφο 1, το 

οποίο ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και χαρακτηρίστηκε από 

την Επιτροπή ως Συµφωνητικό Έγγραφο αναφορικά µε το πλαίσιο λειτουργίας της 

πιθανολογούµενης της σύµπραξης και συµφωνία καθορισµού τιµών του σκυροδέµατος 

και των αντλιών, τον καταµερισµό πελατών, καθώς και του ελέγχου της παραγωγής 

διάθεσης σκυροδέµατος, κατά την κρίση της Επιτροπής καθορίζει ουσιαστικά την 

έναρξη και το πλαίσιο της συνεργασίας και σύµπραξης των εταιρειών I&S KRITONIS, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, 

ALFA CONCRETE, TOP MIX και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ. 

• Σύσταση και Λειτουργία της Σύµπραξης υπό την οµπρέλα του Συνδέσµου 

Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Το πλαίσιο συνεργασίας τους σύµφωνα µε την εκ πρώτης όψεως κατάληξη της  

Επιτροπής εστιάζεται στην κοινή προσέγγιση (συµπαιγνία), αναφορικά µε την 

τιµολογιακή πολιτική των εταιρειών στο σκυρόδεµα και στις αντλίες, τον τρόπο 

αντιµετώπισης των πελατών που έχουν εκκρεµείς οφειλές, τον καταµερισµό των 

πελατών, τον έλεγχο της παραγωγής σκυροδέµατος, καθώς και στις εργασίες και 

τιµολογιακή πολιτική των Λατοµείων που είτε ανήκουν στις υπό αναφορά εταιρείες είτε 

στους οµίλους εταιρειών τους. 

Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της και αξιολόγησε ενδελεχώς στο Έγγραφο 1 το 

οποίο ανευρέθηκε κατά την αιφνίδια έρευνα στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ. Τα 

όσα καταγράφονται σε αυτό είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας. 

Σύµφωνα µε το εν λόγω έγγραφο: «ο σκοπός που γίνεται αυτή η προσπάθεια είναι να 

δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός και να συµφωνηθεί ένας τρόπος παρακολούθησης 

των δεδοµένων κάθε Εταιρείας ούτως ώστε µέσα από τη συνολική εικόνα να 

διασφαλίζονται τα συµφέροντα όλων των συµµετεχόντων. ∆εν είναι σκοπός η 

κακόβουλη χρησιµοποίηση της δύναµης της συµφωνίας προς τους πελάτες µας ή τον 

κλάδο γενικά  αλλά η διακοπή της χρησιµοποίησης και του εµπαιγµού που δέχονται 

στην πλύστη των περιπτώσεων. ∆εν επιζητούµε τα υπερκέρδη αλλά ένα εύλογο 

κέρδος της τάξης του 10-15% όπως κάθε υγιής επιχείρηση. 
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[…] 

«θα πρέπει άµεσα να βρεθεί ένας γραφειακός χώρος (όχι µεγαλύτερος από 100 m2 ) 

που µπορεί να είναι ένα διαµέρισµα δύο υπνοδωµατίων στο οποίο θα στεγαστεί ο 

Υπεύθυνος Συντονισµού (ΥΣ)», ενώ στο σηµείο αυτό υπάρχουν χειρόγραφες 

σηµειώσεις µε ονόµατα. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «το γραφείο θα πρέπει να είναι 

σε πολύ διακριτικό χώρο και όσο το δυνατό θα πρέπει να είναι µυστική η 

τοποθεσία του. Ο ΥΣ θα έχει στην κατοχή του ένα portable ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και ένα εκτυπωτή. ∆εν θα υπάρχει φαξ για ευνόητους λόγους. Οι 

πληροφορίες και η περαιτέρω ενηµέρωση των συµµετασχόντων εταιρειών θα 

γίνεται επί τόπου.  Η κάθε εταιρεία πρέπει να ορίζει ένα υπεύθυνο άτοµο 

επικοινωνίας το οποίο θα ενηµερώνεται για όλα τα θέµατα και θα έχει την ευθύνη 

να τα εφαρµόσει στην Εταιρεία του. Τα άτοµα αυτά θα πρέπει τουλάχιστο στα 

αρχικά στάδια εφαρµογής της συµφωνίας να συναντώνται καθηµερινά για 

µονόωρη συνάντηση στο γραφείο για καλύτερο συντονισµό της προσπάθειας και 

σε κατοπινό στάδιο τουλάχιστο µια φορά την εβδοµάδα.  Με αυτό τον τρόπο θα 

αρχίσει να καλλιεργείται η εµπιστοσύνη µεταξύ των συµµετασχόντων και το κλίµα 

θα βελτιώνεται. Η περαιτέρω διεύρυνση της αρχικής συµφωνίας θα πρέπει να 

είναι δέσµευση όλων των εταιρειών. 

[...] 

H Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πλαίσιο της συµπαιγνίας, συµφωνήθηκε η σύσταση 

ενός Συνδέσµου αποτελούµενου από τις ίδιες ως Εταιρείες Κατασκευής Έτοιµου 

Σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού. (Έγγραφα 2 και 3) 

Όπως προκύπτει από τα όσα καταγράφονται στο εν λόγω έγγραφο, οι εταιρείες 

αποφάσισαν να εφαρµόζουν µια γενική αύξηση από τις 21/3/2011, ενώ κατάρτισαν 

κατάλογο µε τις τιµές του σκυροδέµατος καθώς και κατάλογο µε τις ελάχιστες τιµές που 

θα πρόσφεραν σε ορισµένους πελάτες τους. 

«Να αποφασιστεί η γενική αύξηση που θα εφαρµοστεί από τις 21 Μαρτίου 2011. 

Σύµφωνα µε τις αυξήσεις του τσιµέντου € 6.00/τόνο, αύξηση του πετρελαίου 

(υπολογισµός µόνο από 15/6/2010 µέχρι σήµερα), παράλληλη αύξηση και των 

µεταφορικών, αύξηση στα εργατικά (υπολογισµός µόνο από 1/1/2010 µέχρι σήµερα).  

Το κόστος αυτών των αυξήσεων είναι €4.50/m3.  

Εισήγηση η γενική αύξηση να είναι €5.00/m». 

Η φράση «Εισήγηση η γενική αύξηση να είναι €5.00/m», έχει µπει, χειρόγραφα σε 

πλαίσιο και δίπλα υπάρχει (χειρόγραφα) το σύµβολο  √ και δίπλα χειρόγραφη σηµείωση 
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«ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ €5,50/m3» (αρχικά φαίνεται ότι το ποσό ήταν €5,00 

και µετά διαµορφώθηκε €5,50.) 

Στο υπό αναφορά έγγραφο καταγράφονται επίσης τα ακόλουθα:: 

«Να γίνει νέος τιµοκατάλογος τιµών µετά από την αύξηση π.χ. 

C15 65.00  

C20 67.00  

C25 69.00  

C30 71.00 + διαφορετική158 

C35 73.00  

C40 75.00  

Θα καθοριστούν min τιµές για κάθε είδος σκυροδέµατος που θα µπορεί µια 

Εταιρεία να δίνει προσφορά για πελάτη άλλη Εταιρείας π.χ. 

C15 62.00 63.00159 

C20 64.00 64,50 

C25 66.00 66,00 

C30 68.00 68,50 

C35 70.00 71,50 

C40 77.00 74,50 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι καθορίστηκε επίσης το πλαίσιο αλληλοενηµέρωσης των 

επιχειρήσεων αναφορικά µε τις προσφορές που θα έδιναν στους πελάτες τους. 

Συγκεκριµένα το υπό αναφορά έγγραφο αναφέρει τα εξής: 

«Πριν την ετοιµασία µιας προσφοράς η κάθε Εταιρεία θα επικοινωνεί µε τον ΥΣ 

ούτως ώστε να ενηµερώνεται  εάν ο πελάτης που ζητά προσφορά είναι πελάτης 

άλλης εταιρείας.  

Ο ΥΣ µετά που θα έχει τις λίστες στην κατοχή του θα πρέπει να εντοπίσει πελάτες 

οι οποίοι προµηθεύονται από δύο ή περισσότερες Εταιρείες.  

Εναπόκειται στην κάθε εταιρεία ξεχωριστά να εφαρµόσει την αύξηση των €5.00/m³ 

σε όλους τους πελάτες, δηλαδή εάν κάποιος πελάτης σήµερα  έχει τιµή χρέωσης 

για το C25 €62.00 και µε την εφαρµογή της αύξησης €5.00m³ το C25 θα γίνει 

€67.00 και θα υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί από την min προσφορά άλλης 

                                                             
158 Χειρόγραφη σηµείωση. 
159 Η τελευταία στήλη από δεξιά είναι χειρόγραφη.  



  

171 

 

εταιρείας δηλ. €66.00 τότε επιλεκτικά αυτούς τους πελάτες µπορεί να µην επιβάλει 

το συνολικό ποσό της αύξησης αλλά πχ €3.00m³. Με αυτό τον τρόπο θα 

µεγιστοποιήσουµε την συνολική αύξηση που θα πετύχουµε.» 

 […] 

Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή σηµείωσε ότι η συµπαιγνία των εταιρειών 

επεκτάθηκε και στις χρεώσεις των αντλιών που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση 

του σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα: 

«Αντλίες 

«Θα πρέπει να γίνει άµεσα αναθεώρηση των τιµών χρέωσης των αντλιών ούτως 

ώστε να ανταποκρίνεται στο µέγεθος του µηχανήµατος και στο κόστος αγοράς 

τους.  

Να ξεχωριστούν κατηγορίες σε σχέση µε το µέγεθος τους 

Minimum χρεώσεις 1-25m3 

Pumi:  150 

26-32: 170 

32-38: 200 

38-42:  240 

+42: €300/ώρα 

Πέραν των 25m3: €5.50/m3 

Οι χρεώσεις αυτές πρέπει να συνδυάζονται και µε τον χρόνο χρησιµοποίησης της 

Αντλίας, Ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για ξεκινήσει να γίνεται χρέωση επιπλέον 

χρόνου είναι 2 ώρες. Μετά θα πρέπει να γίνεται χρέωσης ανά ώρα π.χ. 

€70,00.160» 

Επισηµαίνεται ότι αρχικά το ποσό που αναγραφόταν ήταν €50,00. Χειρόγραφα 

διορθώθηκε σε €70,00. Αυτό υποδηλώνει ότι η αρχική συµφωνία ήταν µε τιµή €50 και η 

µετέπειτα συµφωνία αύξησε αυτή σε €70. 

Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία του εγγράφου προκύπτει ότι η λειτουργία του καρτέλ είχε 

ως στόχο να επεκταθεί και σε άλλα ζητήµατα όπως συνεργασία σε νέα έργα: 

«Άλλα θέµατα τα οποία πρέπει να συζητηθούν; 

 Νέα έργα, […], ποσοστά συµµετοχής σε πιθανή διεύρυνση της συµφωνίας» 

                                                             
160 Αρχικά το ποσό ήταν €50,00. Χειρόγραφα διορθώθηκε σε €70,00. Αυτό υποδηλώνει ότι η αρχική 
συµφωνία ήταν µε τιµή €50 και η µετέπειτα συµφωνία αύξησε αυτή σε €70. 
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Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στις γραπτές και προφορικές τους θέσεις ενώπιον της 

Επιτροπής, σε σχέση µε τις Αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί εναντίον τους, υποστήριξαν 

τα εξής σε σχέση µε το Έγγραφο 1:  

H εταιρεία ALFA BETON υποστήριξε ότι το γεγονός ότι κάποιος έγραψε χειρόγραφα µια 

ηµεροµηνία στο εν λόγω δακτυλογραφηµένο έγγραφο, δεν σηµαίνει ότι η ηµεροµηνία 

σύνταξης του είναι η 15/02/2011 και εσφαλµένα η Επιτροπή κατέληξε ότι το εν λόγω 

έγγραφο αποτελεί συµφωνία, η οποία συνοµολογήθηκε στις 15/02/2011. Περαιτέρω, 

καταγράφηκε ότι το έγγραφο αυτό «δεν φέρει υπογραφή, δεν αναγνωρίζεται ποιος είναι 

ο συντάκτης του ούτε και ποιον αφορά», ενώ σηµειώθηκε επίσης ότι η Επιτροπή δεν 

µπορεί να γνωρίζει το πλαίσιο (context) στο οποίο δηµιουργήθηκε το εν λόγω έγγραφο, 

ούτε ποιος ήταν ο αποδέκτης του, αλλά ούτε και αν το ανέγνωσε οποιοσδήποτε άλλος 

εκτός από τον συντάκτη του. 

Επιπρόσθετα, η ALFA BETON υποστήριξε ότι το έγγραφο αυτό µπορεί «κάλλιστα να 

είναι οι προσωπικές σηµειώσεις του κ. Κ.Κ., µπορεί να είναι ένα έγγραφο στο οποίο ο 

συντάκτης του καταγράφει απλώς τις σκέψεις του χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση να τις 

θέσει σε εφαρµογή. Ως αποτέλεσµα, η αποδεικτική αξία του εν λόγω εγγράφου είναι 

µηδαµινή και σίγουρα δεν µπορεί να αποτελέσει τη βάση εξαγωγής συµπεράσµατος ότι 

καταγράφει τους όρους οποιασδήποτε «συµφωνίας» κατά την έννοια που της αποδίδει ο 

Νόµος.». Είναι η θέση της ALFA BETON ότι η απόφαση της Επιτροπής να το 

«αποκαλέσει και να το αντιµετωπίσει ως δήθεν το ανεπίσηµο καταστατικό του 

Συνδέσµου ή/και συµφωνητικό έγγραφο δεν δικαιολογείται σε καµία περίπτωση και είναι 

αυθαίρετη και εσφαλµένη.». 

Τέλος, επισηµάνθηκε από την ALFA BETON ότι το εν λόγω έγγραφο δεν εµπλέκει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο την ALFA BETON αλλά ούτε και οποιαδήποτε από τις άλλες 

επιχειρήσεις, ενώ υποστηρίζεται ότι τα σχετικά συµπεράσµατα της Επιτροπής είναι 

αυθαίρετα, αναιτιολόγητα και βασίζονται σε εικασίες. Συνεπώς, σε σχέση µε το εκ 

πρώτης όψεως συµπέρασµα της Επιτροπής ότι από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει η 

κοινή βούληση των εταιρειών, αναφέρθηκε ότι δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο από το 

περιεχόµενο του Εγγράφου 1. 

Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS, υποστήριξε ότι η ύπαρξη του εν λόγω 

εγγράφου δεν αποδεικνύει σε καµία περίπτωση ότι τα όσα περιέχονται σε αυτό είναι 

προϊόν συµφωνίας και/ή συνάντησης µεταξύ των υπό διερεύνηση εταιρειών, και ότι δεν 

αποδεικνύει ότι η εν λόγω εταιρεία συµµετείχε σε συνάντηση και/ή συναίνεσε µε 

οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρµογή των όσων καταγράφονται σε αυτό. Η εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS αρνείται και απορρίπτει κατηγορηµατικά ότι υπήρξε 

συµµέτοχη της στην δηµιουργία καρτέλ, και ότι περαιτέρω υπήρξε συµµέτοχη σε 

οποιαδήποτε συµπαιγνία, επισηµαίνοντας ότι αγνοούσε παντελώς την ύπαρξη του 
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Εγγράφου 1, καθώς και του περιεχοµένου του. Σηµείωσε επίσης ότι η έκφραση 

εκτίµησης από ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως απόδειξη 

ύπαρξης συµφωνίας και/ή συναίνεσης µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων εταιρειών, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ίδιας. 

Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ στις θέσεις της ηµεροµηνίας 1/3/2016, υποστήριξε ότι «στο 

έγγραφο αυτό καταγράφονται σκέψεις και εισηγήσεις του κ. Κ.Κ. για αντιµετώπιση, 

µεταξύ άλλων, προβληµάτων του κλάδου, της µάστιγας των λεγοµένων 

«κακοπληρωτών» µε τη δηµιουργία µαύρης λίστας πελατών […] οι οποίοι […] 

µετέβαιναν από τη µια εταιρεία στην άλλη χωρίς να τακτοποιούν τις οικονοµικές τους 

υποχρεώσεις, γεγονός που δυσχέραινε σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση των 

εταιρειών σκυροδέµατος, ιδιαίτερα και ειδικότερα ενόψει των αυξήσεων του κόστους 

παραγωγής, όπως π.χ. του τσιµέντου, του πετρελαίου, εργατικών κλπ, αλλά και του 

γεγονότος ότι όλες οι εν λόγω εταιρείες λειτουργούσαν προς ζηµιά τους. 

Οι σκέψεις και ο προβληµατισµός του κ. Κ.Κ. επεκτάθηκαν και στην αντιµετώπιση της 

ζηµιάς που προκαλείται στις εταιρείες από τον «εξαναγκασµό» τους να υποκύπτουν στις 

απαιτήσεις πελατών τους, ιδιαίτερα των developers/εργολάβων, όπως αντί πληρωµής 

να ανταµείβονται σε είδος µε διαµερίσµατα ή άλλου είδους υποστατικά (αντιπαροχές), τα 

οποία πολλές φορές είτε δεν ολοκληρώνονται είτε δεν τους παραδίδονται είτε δεν 

εξασφαλίζεται αυτοτελής τίτλος ιδιοκτησίας για να µπορούν να τα µεταπουλήσουν, 

γεγονός που σε συνδυασµό µε τη στασιµότητα που παρατηρείται στον τοµέα της 

οικοδοµικής βιοµηχανίας τα τελευταία 4-5 χρόνια, δηµιουργεί ακόµα περισσότερα 

προβλήµατα ρευστότητας αλλά και επιβίωσης […] στις επιχειρήσεις.» 

Οι σκέψεις και προβληµατισµοί του κ. Κ.Κ., όπως υποστηρίζεται παρέµειναν στο 

θεωρητικό επίπεδο και δεν αποτέλεσαν αντικείµενο συµφωνίας ή έστω ατελούς 

συµφωνίας ή πρακτικής των υπολοίπων εταιρειών, ενώ περαιτέρω προβάλλεται ο 

ισχυρισµός ότι εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ανέµενε εύλογα κάποιος το εν λόγω 

έγγραφο να είχε βρεθεί ή κοινοποιηθεί ή έστω διαρρεύσει σε κάποια άλλη από τις 

εταιρείες στις οποίες έγινε έλεγχος.  

Επιπρόσθετα, υπογράµµισε ότι «ο καθορισµός ελάχιστης τιµής πώλησης σκυροδέµατος 

όχι µόνο δεν αντικατοπτρίζεται στο εν λόγω έγγραφο αλλά δεν αποτέλεσε ούτε καν 

σκέψη ή προβληµατισµό στον µυαλό του κ. Κ.Κ., ο οποίος περιορίστηκε σε πιθανή 

εισήγηση για συµπερίληψη υπό µορφή αύξησης στις όποιες τιµές πώλησης 

χρησιµοποιούσαν οι εταιρείες, του ελάχιστου ποσού πραγµατικής αύξησης του κόστους 

παραγωγής του σκυροδέµατος. Το εν λόγω έγγραφο δεν αποτελεί χειραγώγηση τιµών 

αλλά ούτε και η εισήγηση κάποιου (ακόµα και να γινόταν µια τέτοια εισήγηση) για 

συµπερίληψη στις όποιες τιµές πώλησης χρησιµοποιούσαν οι εταιρείες, ενός ελάχιστου 

ποσού που αντικατοπτρίζει την πραγµατική αύξηση του κόστους αποτελεί χειραγώγηση, 
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δηλ. καθοδήγηση σε επιλογές κατά τρόπο που δεσµεύει ή περιορίζει την ελευθερία του ή 

την αυτενέργειά του. 

Όλα όσα αναφέρονται στο πιο πάνω παράρτηµα, κάθε άλλο παρά καρτέλ είχαν σαν 

στόχο τους, διότι η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ποτέ δεν πίστεψε ή πιστεύει ότι η 

βιωσιµότητα µια εταιρείας µπορεί να στηριχτεί σε τέτοιου είδους πρακτικές και 

συστήµατα.». 

Οι εταιρείες BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, οι οποίες εκπροσωπούνται από 

τους ίδιους νοµικούς εκπροσώπους µε την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, στις θέσεις τους 

ηµεροµηνίας 1/3/2016, είχαν την ίδια θέση µε την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ήτοι 

υποστήριξαν ότι όλα όσα αναγράφονται στο εν λόγω έγγραφο ενδεχοµένως αποτελούν 

σκέψεις και µελέτες του κ. Κ.Κ. . Κάποιες από αυτές, όπως η σκέψη για αντιµετώπιση 

της µάστιγας των λεγοµένων «κακοπληρωτών» µε τη δηµιουργία µαύρης λίστας 

πελατών, όπως αναφέρουν είχαν όντως συζητηθεί, «ενώ κάποιες άλλες σκέψεις του κ. 

Κ.Κ. ήταν ακατανόητες και ηµιτελείς, όπως πχ. η σύσταση κοινής εταιρείας/εργοταξίου 

µεταξύ των εταιρειών σκυροδέµατος ή και η σύσταση εταιρείας τσιµέντου/αντλιών, οι 

οποίες παρέµειναν στο θεωρητικό επίπεδο και δεν προχώρησαν όχι µόνο στην 

υλοποίησή τους αλλά ούτε καν στην εξασφάλιση µελέτης βιωσιµότητας/σκοπιµότητας 

εκτός από την πρόθεση για δηµιουργία νέας εταιρείας για τη διαχείριση του κόστους 

παραγωγής των εργοστασίων σκυροδέµατος για την οποία και ζητήθηκε και ετοιµάστηκε 

προκαταρκτική παρουσίαση µελέτης για την οικονοµική και λειτουργική αποτύπωσή της 

προτιθέµενης δηµιουργίας της εν λόγω εταιρείας σε επιχειρηµατικό σχέδιο 3 σταδίων µε 

τελευταίο εκείνο της υποβολής του αιτήµατος προς έγκριση από τις αρµόδιες αρχές, 

συµπεριλαµβανοµένης της ΕΠΑ. Πέραν της παρουσίασης της προκαταρκτικής µελέτης, 

το όλο θέµα δεν προχώρησε έχοντας παραµείνει στις «Ελληνικές καλένδες».» 

Οι εταιρείες BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ επιπρόσθετα σηµείωσαν ότι, ο 

καθορισµός ελάχιστης τιµής πώλησης σκυροδέµατος όχι µόνο δεν αντικατοπτρίζεται 

στο εν λόγω έγγραφο αλλά δεν φαίνεται να αποτέλεσε ούτε καν σκέψη ή 

προβληµατισµό στον µυαλό του κ. Κ.Κ.. Είναι η θέση των υπό αναφορά εταιρειών ότι το 

υπό αναφορά έγγραφο «δεν αποτελεί ούτε και µπορεί να χαρακτηριστεί σαν έγγραφη 

απόδειξη χειραγώγησης τιµών αλλά ούτε και η εισήγηση κάποιου (ακόµα και να γινόταν 

µια τέτοια εισήγηση) για συµπερίληψη στις όποιες τιµές πώλησης χρησιµοποιούσαν οι 

εταιρείες, ενός ελάχιστου ποσού που αντικατοπτρίζει την πραγµατική αύξηση του 

κόστους µπορεί να θεωρηθεί ως χειραγώγηση, δηλ. καθοδήγηση σε επιλογές κατά 

τρόπο που δεσµεύει ή περιορίζει την ελευθερία του ή την αυτενέργειά του.». 

Όπως τονίζουν και οι τρεις εταιρείες: «Το εν λόγω έγγραφο ούτε δηµιούργησε ούτε και 

χρησιµοποιήθηκε σαν η βάση δηµιουργίας και λειτουργίας καρτέλ, ενώ τα όσα 

αναφέρονται σε σχέση µε το εν λόγω έγγραφο πέραν του ότι ουδέποτε υλοποιήθηκαν, 
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αποτελούν ένα υποθετικό σενάριο το οποίο προώθησε και στο οποίο στηρίχτηκε η 

Υπηρεσία.». 

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, όσον αφορά στις 

σηµειώσεις που αφορούν τον επίµαχο χρόνο της δηµιουργίας και σύστασης του 

Συνδέσµου Κατασκευαστών Ετοίµου Σκυροδέµατος Λεµεσού και το γενικό πλαίσιο 

συνεργασίας των εταιρειών, καταρχάς εκτιµά ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελεί 

αποδεικτικό στοιχείο µε σηµαντική αποδεικτική αξία αφενός λόγω της λεπτοµέρειας 

αυτού (γίνεται αναφορά στα θέµατα που συζητήθηκαν) µε αυξηµένο βαθµό ακριβείας, 

και της έκτασης αυτού (τέσσερις σελίδες δακτυλογραφηµένο κείµενο όπου 

σηµειώνονται οι εισηγήσεις που έγιναν, και µε χειρόγραφο τρόπο είναι 

καταγεγραµµένες οι τελικές αποφάσεις) και αφετέρου λόγω του ότι σε αυτό το 

δακτυλογραφηµένο κείµενο υπάρχουν χειρόγραφες σηµειώσεις (ηµεροµηνία, 

διορθώσεις) που δείχνουν ότι τα θέµατα που αναγράφονται σε αυτό συζητήθηκαν και 

επί αυτών λήφθηκαν αποφάσεις, προφανώς κατά την ηµεροµηνία που τιτλοδοτήθηκε το 

εν λόγω έγγραφο. Η αξιοπιστία του εν λόγω εγγράφου επιβεβαιώνεται και από το 

γεγονός ότι µέρος των συµφωνηθέντων (ήτοι θέµατα γενικών Αυξήσεων, ελάχιστων 

τιµών έτοιµου σκυροδέµατος για τους πελάτες άλλης εταιρείας, τον διορισµό 

Υπεύθυνου Συντονισµού (ΥΣ)) έχουν υλοποιηθεί. 

Η Επιτροπή σε αυτό το σηµείο καταγράφει ότι ειδικότερα έχει κριθεί ότι «είναι περιττό να 

εξετάζονται τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα µιας συµφωνίας ή απόφασης κάποιας 

ένωσης επιχειρήσεων, εφόσον είναι προφανές ότι αποσκοπεί στον περιορισµό, την 

παρεµπόδιση ή τη νόθευση του ανταγωνισµού».161 Συναφώς, στην περίπτωση 

σύµπραξης που συνιστά εξ' αντικειµένου περιορισµό του ανταγωνισµού, «παρέλκει ως 

αλυσιτελής, η περαιτέρω έρευνα και απόδειξη κινδύνου βλάβης των καταναλωτών ή 

επέλευσης άλλων, συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, εν δυνάµει βλαπτικών για τον 

ανταγωνισµό».162 Έτσι, η διαπίστωση ότι η σύµπραξη έχει αντικείµενο περιοριστικό του 

ανταγωνισµού δεν µπορεί να ανατραπεί ούτε από ενδείξεις ότι δεν είχε κανένα 

αποτέλεσµα εντός της αγοράς, ή ότι δεν είχε άµεση επίδραση επί των τιµών, ούτε από 

τη διαπίστωση ότι οι ενδιαφερόµενοι εξασφάλισαν ταυτόχρονα, δια της πρακτικής 

αυτής, ορισµένα πλεονεκτήµατα ως προς τον ανταγωνισµό.163 

Σύµφωνα µε το Έγγραφο 1, δηµιουργείται ένας µηχανισµός και συµφωνείται ένας 

κοινά αποδεκτός τρόπος παρακολούθησης των δεδοµένων έκαστης εταιρείας που 

λαµβάνει µέρος µε απώτερο στόχο, όχι τα υπερκέρδη αλλά ένα εύλογο κόστος της 

τάξης του 10-15%.  

                                                             
161 Βλ. απόφαση ∆ΕΚ 45/85 Verband der Sachversicherer κατά Επιτροπής, Συλλ. 1987 405, σκ. 39. 
162 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4 (όπου και παραποµπές σε ενωσιακή νοµολογία). 
163 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4 (όπου και παραποµπές σε ενωσιακή νοµολογία). 
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Επί τούτου, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι στην απόφασή Coats κατά Επιτροπής,164  το 

Γενικό ∆ικαστήριο ξεκαθάρισε ότι «[…], επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η αξιοπιστία του 

εν λόγω εγγράφου δεν µειώνεται λόγω του αυτό ότι είναι ανυπόγραφο. Πρώτον, το 

γεγονός ότι το έγγραφο αυτό είναι ανυπόγραφο δεν προξενεί έκπληξη, δεδοµένου ότι 

πρόκειται για σηµείωµα σχετικά µε µια συνάντηση της οποίας το αντιβαίνον προς τους 

κανόνες του ανταγωνισµού αντικείµενο δικαιολογούσε την επιδίωξη του συντάκτη του να 

αφήσει όσο το δυνατόν λιγότερα ίχνη (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση του 

Πρωτοδικείου της 10ης Μαρτίου 1992, T-11/89, Shell κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, 

σ. II-757, σκέψη 86). ∆εύτερον, η αναγραφόµενη επί του εγγράφου ηµεροµηνία [...] 

επιτρέπει να συναχθεί ότι το εν λόγω έγγραφο καταρτίστηκε κατά τον χρόνο των 

πραγµατικών περιστατικών (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση Bolloré κ.λπ. κατά 

Επιτροπής, σκέψη 48 ανωτέρω, σκέψη 173). Τρίτον, στο µέτρο που το έγγραφο αυτό 

περιέχει ειδικές πληροφορίες που αντιστοιχούν σε εκείνες που περιέχονται σε άλλα 

έγγραφα, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα στοιχεία αυτά αλληλενισχύονται (βλ., υπό την 

έννοια αυτή, απόφαση JFE Engineering κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 39 ανωτέρω, 

σκέψη 275). Τέταρτον, όπως το Πρωτοδικείο επισήµανε µε την απόφαση της 

20ής Απριλίου 1999, T-305/94 έως 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, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά 

Επιτροπής (Συλλογή 1999, σ. II-931, σκέψη 715), για να υπάρχει συµφωνία κατά την 

έννοια του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, πρέπει και αρκεί οι οικείες επιχειρήσεις να 

έχουν εκφράσει την κοινή βούλησή τους να συµπεριφερθούν στην αγορά κατά 

καθορισµένο τρόπο.». 

Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι σύµφωνα µε την ενωσιακή 

νοµολογία ακόµη και οι «προπαρασκευαστικές σηµειώσεις» θεωρούνται  αποδείξεις 

καταχρηστικών συµπεριφορών καθώς και το γεγονός ότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

είχαν πρόθεση να συζητήσουν µεταξύ τους και να αποφασίσουν επί συγκεκριµένων 

θεµάτων, αποτελούν από µόνες τους στοιχεία ότι η συµπεριφορά πράγµατι υφίστατο. 

Ειδικότερα, το ∆ικαστήριο το Γενικό ∆ικαστήριο στην απόφαση GDF Suez κατά 

Επιτροπής165 αναφορικά µε την αποδεικτική αξία των προπαρασκευαστικών εγγράφων 

έκρινε ότι, «µολονότι το στοιχείο αυτό ενδεχοµένως µετριάζει την αποδεικτική αξία των 

ως άνω εγγράφων, πάντως δεν εµποδίζει την Επιτροπή να επικαλεσθεί τα έγγραφα 

αυτά ως επιβαρυντικά στοιχεία προς επιβεβαίωση των συµπερασµάτων της που 

βασίζονται σε άλλα έγγραφα. Ειδικότερα, το γεγονός ότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

είχαν την πρόθεση να συζητήσουν ορισµένα θέµατα σχετικά µε τη µεταξύ τους κατανοµή 

των αγορών συνιστά ένδειξη ότι η κατανοµή αυτή πράγµατι υφίστατο (βλ., συναφώς και 

                                                             
164 T-439/07 - Coats Holdings v Commission, Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (τρίτο τµήµα) της 27ης 
Ιουνίου 2012, παρ.67 
165 Υπόθεση T-370/09, Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (πέµπτο τµήµα) της 29ης Ιουνίου 2012, GDF 
Suez SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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κατ’ αναλογίαν, απόφαση JFE Engineering κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 70 ανωτέρω, 

σκέψη 231). Τα έγγραφα αυτά δεν στερούνται συνεπώς αποδεικτικής αξίας και είναι ως 

εκ τούτου χρήσιµα, παρά τα όσα υποστηρίζει η προσφεύγουσα.» 

H Επιτροπή υπογραµµίζει ακόµα ότι η λεπτοµέρεια µε την οποία συντάχθηκε το εν 

λόγω Έγγραφο 1, καταδεικνύει µε µεγάλο βαθµό αξιοπιστία ότι σκοπός ήταν η 

δηµιουργία µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των 

δεδοµένων κάθε εταιρείας ούτως ώστε µέσα από τη συνολική εικόνα να διασφαλίζονται 

τα συµφέροντα όλων των συµµετεχόντων, ότι πρέπει να βρεθεί ένας γραφειακός 

χώρος, στον οποίο θα στεγαστεί ο Υπεύθυνος Συντονισµού (ΥΣ) και ότι το γραφείο 

αυτό «θα πρέπει να είναι σε πολύ διακριτικό χώρο και όσο το δυνατό θα πρέπει να είναι 

µυστική η τοποθεσία του».  

Επιπλέον, καθορίζεται ότι ο Υπεύθυνος Συντονισµού θα έχει στην κατοχή του «ένα 

portable ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα εκτυπωτή», και ότι «∆εν θα υπάρχει φαξ για 

ευνόητους λόγους. Οι πληροφορίες και η περαιτέρω ενηµέρωση των συµµετεχόντων 

εταιρειών θα γίνεται επί τόπου. Η κάθε εταιρεία πρέπει να ορίζει ένα υπεύθυνο άτοµο 

επικοινωνίας το οποίο θα ενηµερώνεται για όλα τα θέµατα και θα έχει την ευθύνη να τα 

εφαρµόσει στην Εταιρεία του. Τα άτοµα αυτά θα πρέπει τουλάχιστο στα αρχικά στάδια 

εφαρµογής της συµφωνίας να συναντώνται καθηµερινά για µονόωρη συνάντηση στο 

γραφείο για καλύτερο συντονισµό της προσπάθειας και σε κατοπινό στάδιο τουλάχιστο 

µια φορά την εβδοµάδα.  Με αυτό τον τρόπο θα αρχίσει να καλλιεργείται η εµπιστοσύνη 

µεταξύ των συµµετεχόντων και το κλίµα θα βελτιώνεται. Η περαιτέρω διεύρυνση της 

αρχικής συµφωνίας θα πρέπει να είναι δέσµευση όλων των εταιρειών.» 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι προαναφερόµενες στο υπό αναφορά 

έγγραφο ρυθµίσεις δεικνύουν ότι ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τα µέρη που συµµετείχαν 

σε αυτές τις συναντήσεις, όπως αυτές παραµείνουν µυστικές. Όπως προκύπτει, έγινε 

ιδιαίτερα επιµελής προσπάθεια να αποκρυβούν οι οποιεσδήποτε κινήσεις, βλ. επιλογή 

γραφειακού χώρου σε µυστική τοποθεσία, ενώ προσπάθησαν επίσης να διασφαλίσουν 

ότι δεν θα υπήρχαν οποιαδήποτε ίχνη, βλ. φορητό υπολογιστή, όχι τηλεοµοιότυπο, 

ενηµέρωση θα γίνεται επί τόπου κτλ.   

Συνακόλουθα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχυρισµοί που προβλήθηκαν από την εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ήτοι ότι στο εν λόγω έγγραφο καταγράφονται σκέψεις και 

προβληµατισµοί του κ. Κ.Κ., ή/και εισηγήσεις αυτού οι οποίοι παρέµειναν στο 

θεωρητικό επίπεδο και δεν αποτέλεσαν αντικείµενο συµφωνίας ή έστω ατελούς 

συµφωνίας ή πρακτικής των υπολοίπων εταιρειών, είναι καθαρά εκ των υστέρων 

προσχηµατικοί. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από τα όσα οι εµπλεκόµενες εταιρείες 

δήλωσαν ενώπιον της Επιτροπής, στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν θέµατα 

τα οποία συµπεριλαµβάνονταν στο εν λόγω έγγραφο όπως είναι η δηµιουργία µαύρης 
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λίστας και δηµιουργία εταιρείας διαχείρισης αντλιών. 

Εξάλλου από τα ενώπιον της Επιτροπή στοιχεί προκύπτει ότι οι εταιρείες α) KRITONIS, 

β) ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, γ) BETOMAN, δ) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ε) ATHINODOROU & 

POULLAS, στ) ALFA CONCRETE, ζ) TOP MIX, και η) ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ κατά ή περί το 

2011, πραγµατοποίησαν µεταξύ τους συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων 

συζήτησαν, µεταξύ άλλων, το ενδεχόµενο σύστασης Συνδέσµου υπό την επωνυµία 

«Σύνδεσµος Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού». (Βλέπε Έγγραφα 1-5 

και 7) 

Η Επιτροπή, υπογραµµίζει ότι όλες οι πιο πάνω αναφερόµενες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, ήτοι στην αγορά παραγωγής, προµήθειας και 

τοποθέτησης έτοιµου σκυροδέµατος και είναι ανταγωνιστές µεταξύ τους σε ό,τι αφορά 

την προµήθεια και τοποθέτηση αυτού στην επαρχία Λεµεσού. Είναι επίσης σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι οι υπό αναφορά εταιρείες συνεργάζονται µεταξύ τους και σε ό,τι 

αφορά την προµήθεια αδρανών υλικών για την παρασκευή έτοιµου σκυροδέµατος, 

αφού αγοράζουν υλικά από µητρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες των ανταγωνιστών τους. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα και µε τα στοιχεία που δόθηκαν από τις εταιρείες, η εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, προµηθευόταν αδρανή υλικά, µεταξύ άλλων, από την εταιρεία 

SKYRA VASAS (µητρική των εταιρειών TOP MIX και SKYRAMIX), την εταιρεία 

SKYRAMONT (συνδεδεµένη εταιρεία της ATHINODOROU & POULLAS) και τις 

εταιρείες MEDCON QUARRIES και CHAPO. Επίσης, οι εταιρείες ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ και 

ALFA CONCRETE, µεταξύ άλλων, προµηθεύονταν αδρανή υλικά από την εταιρεία 

SKYRAMONT (συνδεδεµένη εταιρεία της ATHINODOROU & POULLAS).  

Κατά δεύτερο σηµειώνει τα όσα οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις τόσο στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας αλλά και στις γραπτές τους θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων 

δήλωσαν σε σχέση µε τη σύσταση και λειτουργία του Συνδέσµου Κατασκευαστών 

Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού: 

(α) Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ανέφερε ότι ο Σύνδεσµος Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού δηµιουργήθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2011 και έλαβαν µέρος οι εταιρείες 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΛΛΑΣ, TOP MIX, I&S KRITONIS, 

BETOMAN, ALFA CONCRETE και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ.  

(β) Η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ανέφερε επίσης ότι οι συζητήσεις για τη 

σύσταση του συνδέσµου ξεκίνησαν περί τις αρχές του 2011 και εν τέλει ο 

Σύνδεσµος συστάθηκε τον Ιούλιο του 2012 µε µέλη τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ALFA CONCRETE, Α∆ΕΛΦΟΙ ΚΡΙΤΩΝΗ, 

ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ.  
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(γ) Η εταιρεία ALFA CONCRETE, ανέφερε ότι οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στις 

συζητήσεις για τη δηµιουργία του Συνδέσµου είναι αυτές που αναφέρονται στο 

καταστατικό του συνδέσµου.    

(δ) Η εταιρεία TOP MIX, κατά την προκαταρκτική έρευνα, ανέφερε ότι συµµετείχε 

στις συζητήσεις µαζί µε τις υπόλοιπες εταιρείες τις οποίες αναφέρει και η 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ για τη δηµιουργία Συνδέσµου µέσω του Γενικού ∆ιευθυντή της, αλλά η 

εταιρεία είχε διακόψει τις εργασίες της πριν την επίσηµη εγγραφή του Συνδέσµου 

(Ιούνιος 2012). Ο νοµικός εκπρόσωπος της, στις γραπτές του θέσεις αναφορικά µε 

τις Αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον της ανέφερε ότι από το αποδεικτικό υλικό 

προκύπτει ότι η εταιρεία έλαβε µέρος στις συζητήσεις για την δηµιουργία του 

Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος που είχαν αρχίσει περί το έτος 2011 µέσω του 

Γενικού της ∆ιευθυντή, όµως δεν περιλαµβανόταν µέσα στα ιδρυτικά µέλη του 

Συνδέσµου, αφού ο Σύνδεσµος ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου Σωµατείων και 

Ιδρυµάτων τον Ιούλιο του 2012, (σε περίοδο κατά την οποία η TOP MIX δεν 

ασκούσε ουδεµία δραστηριότητα). 

(ε) Η εταιρεία ATHINODOROU ΚΑΙ POULLAS κατά την προκαταρκτική έρευνα 

ανέφερε ότι στις συζητήσεις είχαν λάβει µέρος και εκπρόσωποι της εταιρείας 

SKYRAMIX. Στις γραπτές της θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων ανέφερε ότι «οι 

συζητήσεις για την δηµιουργία του Συνδέσµου άρχισαν περί τις αρχές του 2011», 

και σε αυτές έλαβαν µέρος εταιρείες που ασχολούνται µε την παραγωγή 

σκυροδέµατος στην επαρχία Λεµεσού, και πιο συγκεκριµένα οι εταιρείες 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ALFA CONCRETE, SKYRAMIX ΚΑΙ Ι&S 

KRITONIS και ATHINODOROU & POULLAS. Όπως υποβλήθηκε, η εταιρεία είναι 

εκ των ιδρυτικών µελών του Συνδέσµου, ενώ ένας εκ των ∆ιευθυντών της, ο κ. 

Γ.Κ., είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. 

(στ) Η εταιρεία SKYRAMIX στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε ότι 

ουδέποτε εγγράφηκε ως µέλος του Συνδέσµου, καθότι µετά από πρόσκληση ο 

Γενικός διευθυντής της παρευρέθηκε σε µία ή δύο συνεδριάσεις του Συνδέσµου 

αλλά δεν πείστηκε να την εγγράψει ως µέλος. Στις γραπτές της θέσεις αναφορικά 

µε τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον της, η SKYRAMIX δήλωσε ότι δεν 

πραγµατοποίησε οποιεσδήποτε συναντήσεις κατά ή περί το 2011 µε οποιεσδήποτε 

άλλες εταιρείες κατασκευής έτοιµου σκυροδέµατος, ούτε έγινε ποτέ µέλος του 

Συνδέσµου αλλά ούτε και συµµετείχε στις συνεδρίες του, εκτός από 2-3 

συνεδριάσεις κατά τις οποίες προσκλήθηκε να παρευρεθεί για συγκεκριµένο λόγο 

(ενδεχόµενο δηµιουργίας κοινής εταιρείας αντλιών). 

Σύµφωνα µε τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία µέλη του Συνδέσµου Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού ήταν τα ακόλουθα νοµικά και φυσικά πρόσωπα: 
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• Η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ως νοµικό πρόσωπο και ο ∆ιευθυντής της κ. 

Μ.Ι. και ο κ. {…}. εργαζόµενος στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

• Η εταιρεία BETOMAN, ως νοµικό πρόσωπο, και ο ∆ιευθυντής της, κύριος Μ.Ι., 

ως φυσικό πρόσωπο.  

• Η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ ως νοµικό πρόσωπο καθώς και ο ∆ιευθυντής και 

µέτοχος της εταιρείας κύριος Χ.Ψ. 

• Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ο ∆ιευθυντής αυτής, κύριος Κ.Κ. καθώς και οι 

κύριοι {…} και {…}., υπάλληλοι της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. 

• Η εταιρεία TOP MIX, ως νοµικό πρόσωπο, καθώς και ο κ. Γ.Ν., ο οποίος ήταν 

διευθυντής της TOP MIX κατά το 2012. To 50% των µετόχων της εταιρεία TOP 

MIX διατηρούσαν την εταιρεία SKYRAMIX, η οποία άρχισε να 

δραστηριοποιείται ενεργά στο στον τοµέα παραγωγής σκυροδέµατος το 2012.  

• Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS ως νοµικό πρόσωπο και ο κύριος Γ.Κ., 

∆ιευθυντής της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS. 

• Η εταιρεία I &S KRITONIS ως νοµικό πρόσωπο και οι ∆ιευθυντές της, κύριοι 

Α.Α., Ι.Κ, Σ.Κ και Χ.Α..Με βάση όλα τα ενώπιον της στοιχεία, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι οι εταιρείες I&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE, 

TOP MIX και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, κατά ή περί το 2011 αποφάσισαν τη σύσταση και 

λειτουργία Συνδέσµου υπό την επωνυµία «Σύνδεσµος Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού», συµφώνως των όσων καταγράφονται στην τελευταία 

σελίδα Έγγραφο 1, καθώς και στο Έγγραφο 2. 

Επίσης, από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας, προκύπτει ότι στις 7/4/2011 

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση κατά την οποία αποφασίστηκε η επικοινωνία µε το 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΕΒΕ) Λεµεσού αναφορικά µε τη σύσταση του 

Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού και η επικοινωνία µε το 

Υπουργείο Εσωτερικών για εγγραφή του Συνδέσµου και έγκριση του ονόµατός του 

(Έγγραφο 4). Περαιτέρω, από τα στοιχεία προκύπτει ότι κατά την εν λόγω συνάντηση 

αποφασίστηκε η επικοινωνία µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος ώστε να επιτευχθεί η έγκριση και λήψη απόφασης από τον Πρόεδρο του 

Συνδέσµου κύριο Ν. ότι δεν υπάρχει ένσταση.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 

(Καταστατικό του Σωµατείου) υποβλήθηκαν στον Έφορο Ιδρυµάτων και Σωµατείων 

στις 2/11/2011. Η αίτηση για εγγραφή του Συνδέσµου ως Σωµατείο υπογράφεται από 

τους κ.κ. Μ.Ι., Α.Α., Γ.Ν., Κ.Κ., Γ.Κ. και Χ.Ψ, ενώ το καταστατικό υπογράφεται από όλα 
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τα µέλη του (Έγγραφο 36). Επισηµαίνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ο Σύνδεσµος αποτελεί εγγεγραµµένο Σύνδεσµο στο Μητρώο 

του Εφόρου Σωµατείων και Ιδρυµάτων και η ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού 

Εγγραφής του Συνδέσµου ήταν η 12/7/2012. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή απορρίπτει τη θέση της εταιρείας TOP MIX ότι ο Γενικός της 

∆ιευθυντής, δεν περιλαµβανόταν στα ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου, αφού ο Σύνδεσµος 

ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου Σωµατείων και Ιδρυµάτων τον Ιούλιο του 2012. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 

(Καταστατικό του Σωµατείου) υποβλήθηκαν στον Έφορο Ιδρυµάτων και Σωµατείων 

στις 2/11/2011, ενώ η αίτηση συνυπογράφεται από τον κύριο Γ.Ν., ο οποίος κατά εν 

λόγω περίοδο εκτελούσε χρέη Γενικού ∆ιευθυντή στη εταιρεία TOP MIX. 

Σε σχέση µε την εµπλοκή του κ. Γ.Ν., η Επιτροπή καταρχάς παρατηρεί ότι το 

∆ικαστήριο στις αποφάσεις του Mustique Diffusion franchise κ.λπ. κατά της 

Επιτροπής166και Slovenska Sporitelna,167 οι οποίες αφορούσαν υποθέσεις στις οποίες 

επιχειρήσεις εµπλέκονταν εξαιτίας ενεργειών των υπαλλήλων τους, έκρινε ότι ο 

υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα του για λογαριασµό και υπό τη διεύθυνση της 

επιχείρησης στην οποία εργάζεται και εποµένως, θεωρείται ότι εντάσσεται στην 

οικονοµική οντότητα την οποία αποτελεί η επιχείρηση αυτή.168  Όπως αναφέρεται και 

στην απόφαση του ∆ικαστηρίου ηµεροµηνία 21/7/2016 στην υπόθεση C-542/14169: 

«Προκειµένου να διαπιστωθούν παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού της 

Ένωσης, οι ενέργειες υπαλλήλου οι οποίες θίγουν, ενδεχοµένως, τον ανταγωνισµό 

αποδίδονται συνεπώς στην επιχείρηση στην οποία ανήκει , καθόσον η τελευταία 

θεωρείται, καταρχήν, υπεύθυνη για αυτές.» 

Κατά δεύτερο η Επιτροπή καταγράφει ότι, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της TOP MIX σε ένορκη δήλωσή του, o Γενικός ∆ιευθυντής της 

ΤOP MIX (κ. Γ.Ν.) καθόριζε, µεταξύ άλλων, την τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας, και 

προέβαινε σε πράξεις αναφορικά µε τη λειτουργία της, όπως λ.χ. λάµβανε τεύχη και 

προκηρύξεις δηµοσίων διαγωνισµών, συνέτασσε και υπέβαλε προσφορές εκ µέρους 

της και γενικότερα, προέβαινε σε ενέργειες που αφορούσαν τις συνήθεις εργασίες της 

TOP MIX.  Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία διαπιστώνει ότι ο κύριος Γ.Ν. 

συµµετείχε σε αριθµό συναντήσεων του Συνδέσµου και προκύπτει ότι εφάρµοζε τα όσα 

αποφασίζονταν σε αυτές, αφού η εταιρεία TOP MIX όπως προκύπτει από επιστολή της 

                                                             
166 C-100/80 έως 103/80, EU: C 1983: 158 ηµεροµηνίας 7/6/1983 
167 C-68/12, EU:C2013/71, ηµεροµηνίας 7/2/2013 Becu κλπ C-22/98 EU:C 1999:419, σκέψη 26. 
168 Βλέπε επίσης την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπϊκής Ένωσης ηµεροµηνίας 16/9/1999 
169 Αντικείµενο της απόφασης είναι η αίτηση για προδικαστική απόφαση δυνάµει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ την 
οποία υπέβαλε το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Λετονίας. 
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προς την εταιρεία Loizos Iordanou Constructions Ltd ηµεροµηνίας 10/6/2011170, προέβη 

στην εφαρµογή της αύξησης που είχε αποφασιστεί στις 15/2/2011 (βλέπε Έγγραφο 1). 

Στην εν λόγω επιστολή, η εταιρεία TOP MIX ενηµερώνει την εταιρεία Loizos Iordanou 

Constructions Ltd ότι παραµένει η θέση της ότι οι συµφωνηθείσες τιµές ηµεροµηνίας 

8/12/2010 αυξάνονται κατά 5 ευρώ από τις 21/3/2011 (Έγγραφο 25). Αξιοσηµείωτο 

είναι το γεγονός  ότι η υπό αναφορά επιστολή της TOP MIX προς την εταιρεία Loizos 

Iordanou Constructions Ltd είχε ανευρεθεί στα γραφεία της εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία, 

και ειδικότερα την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Guardian Industries and 

Guardian Europe v Commision,  το περιεχόµενο της πρώτης συνάντησης στην οποία 

συµµετείχε η υπό αναφορά εταιρεία ήταν αρκετό να την καθιστούν υπεύθυνη για την 

διαπραχθείσα παράβαση, ξεκινώντας από την ηµεροµηνία της εν λόγω συνάντησης.171 

Εν προκειµένω όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, προκύπτει ότι ο κύριος Γ.Ν. συµµετείχε σε 

αριθµό συναντήσεων του Συνδέσµου, και η εταιρεία TOP MIX εφάρµοζε τα όσα 

αποφασίζονταν σε αυτό.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή απορρίπτει τη θέση της εταιρείας TOP MIX ότι ουδέποτε 

ενηµερώθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή σε σχέση µε το περιεχόµενο των συζητήσεων 

που είχε µε τις λοιπές εταιρείες που συµµετείχαν στις συναντήσεις για τη σύσταση του 

Συνδέσµου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα όσα αναφέρθηκαν από τους νοµικούς 

εκπροσώπους της εταιρείας αφορούν µεταγενέστερους προσχηµατισµούς. 

Σε ότι αφορά το Σύνδεσµο, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε το Έγγραφο 2 το 

οποίο ανευρέθηκε κατά τη διάρκεια της αιφνίδιας έρευνας ηµεροµηνίας 22/10/2013, ο 

εν λόγω Σύνδεσµος δεν έχει κινητή ή ακίνητη περιουσία ενώ θα ενοικιάζει υποστατικό 

το οποίο βρίσκεται στην οδό {…} Μέσα Γειτονιά, Λεµεσός. Πρόεδρος του Συνδέσµου 

ορίστηκε ο κύριος ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ(εκ µέρους της ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ), 

Αντιπρόεδρος ο κύριος Α.Α. (εκ µέρους της ALFA CONCRETE), Γραµµατέας ο κύριος 

Γ.Ν. (εκ µέρους της TOP MIX), Ταµίας ο κύριος Κ.Κ. (εκ µέρους της ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ) και 

Μέλη του οι κύριοι Γ.Κ. (εκ µέρους της ATHINODOROU & POULLAS) και Χ.Ψ. (εκ 

µέρους της ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ). Στα πρόσωπα που υπογράφουν εκ µέρους του Συνδέσµου 

συµπεριλαµβάνεται ο κύριος Ι.Κ. εκ µέρους της εταιρείας I & S KRITONIS (Έγγραφο 

2). 

Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στην 

Επιτροπή από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις (βλέπε θέσεις της εταιρείας SKYRAMIX) 

                                                             
170 Η εν λόγω επιστολή ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Φαίνεται να στάληκε στην 
ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ µε τηλεοµοιότυπο στις 20/6/2011. Αποδεικνύει την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών 
µεταξύ των εταιρειών (στοιχεία τιµολόγησης πελατών) (Έγγραφο 25) 
171 Βλέπε απόφαση Τ-82/08 Guardian Industries and Guardian Europe v Commission, EU 2012:494 παρ. 
47-50. 
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οι εταιρείες κατέβαλαν µηνιαίως χρηµατικά ποσά, ενδεχοµένως ως «συνδροµή», ένα 

σηµαντικό ποσό για σκοπούς κάλυψης τόσο των εξόδων λειτουργία του γραφείου που 

διατηρούσε ο Σύνδεσµος όσο και για σκοπούς κάλυψης της µισθοδοσίας του κύριου 

Σ.Π. 

Επίσης, από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας και τις δηλώσεις των 

εκπροσώπων των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων προκύπτει ότι κατά τη διεξαγωγή 

προκαταρκτικής έρευνας, οι παρευρισκόµενοι αποφάσιζαν την ηµεροµηνία και την ώρα 

της επόµενης συνάντησης, ενώ δεν καθοριζόταν η ηµερήσια διάταξη των θεµάτων.  

Επί τούτου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στις γραπτές δηλώσεις του, στο πλαίσιο του 

αιφνίδιου ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στις 22/10/2013, ο κύριος Κ.Κ. δήλωσε ότι: 

«Με όλες τις Εταιρείες που αναφέρονται στην έρευνα έχουµε συναντηθεί είτε στον 

Παγκύπριο Σύνδεσµο είτε στο Σύνδεσµο Λεµεσού», «Συναντηθήκαµε σε πάρα πολλές 

περιπτώσεις και σε προσωπικό επίπεδο. Η συχνότητα είναι απροσδιόριστη και οι χώροι 

συνάντησης ήταν σε καφετέριες σε γραφεία ιδιωτικά σε συναντήσεις/συνεδριάσεις των 

Συνδέσµων κλπ.». Επίσης, δήλωσε ότι συναντήθηκαν «Πάρα πολλές φορές, µε όλους, 

για διάφορους λόγους.». Σκοπός των συναντήσεων, όπως ανέφερε στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS, ήταν η συζήτηση 

θεµάτων/προβληµάτων που αφορούν τη λειτουργία του συνδέσµου στον κλάδο 

παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, κάτι που επαναλήφθηκε και στις γραπτές της 

θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, στις οποίες αναφέρθηκε επίσης η προώθηση και 

προστασία του κλάδου έτοιµου σκυροδέµατος, και η σύσταση και εγγραφή του 

Συνδέσµου.  

H εταιρεία ALFA CONCRETE στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ανέφερε ότι 

σκοποί των συναντήσεων ήταν αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού, και 

στις γραπτές της θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων ανέφερε ότι η εταιρεία κατά και/ή 

περί το έτος 2011 «συµµετείχε σε συζητήσεις για την ίδρυση ενός συνδέσµου, ο οποίος 

είχε ως στόχο την επίλυση διαφόρων προβληµάτων που αντιµετώπιζε ο κλάδος έτοιµου 

σκυροδέµατος και ταλαιπωρούσαν τόσο την καθ’ ης η αίτηση όσο και τις πλείστες 

εταιρείες που ασχολούνταν µε τον εν λόγω κλάδο», και απότοκος των πιο πάνω 

συζητήσεων ήταν η δηµιουργία του συνδέσµου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού» και «οι όποιες συναντήσεις είχαν πραγµατοποιηθεί αφορούσαν 

τη σύσταση και εγγραφή του σωµατείου αφενός και αφετέρου την επίλυση των 

διαφόρων προβληµάτων που ανέκυπταν και αφορούσαν το συγκεκριµένο κλάδο.».  

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN κατέγραψαν στις 

θέσεις τους ότι οδηγήθηκαν στην ίδρυση ενός Συνδέσµου, ο οποίος σαν συλλογικό 

σώµα, µε µια φωνή καλείτο να βοηθήσει στην επίλυση των προβληµάτων, λόγω της 
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ανάγκης αντιµετώπισης και επίλυσης δυσβάστακτων προβληµάτων που ταλανίζουν τον 

κλάδο ετοίµου σκυροδέµατος και λόγω των πολλών ζηµιών που είχαν οι εταιρείες.  

Σύµφωνα µε τα όσα είχαν αναφέρει οι εταιρείες ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ΤΟP MIX, ALFA 

CONCRETE, ATHINODOROU & POULLAS, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ο κύριος Α.Π. και ο κύριος Σ.Π. ενεγράφησαν 

ως µέλη του συνδέσµου. Οι εταιρείες ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ανέφεραν, 

αναφορικά µε τον πρώτο, ότι λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας του στο χώρο των 

δικαστηρίων µετά τη συνταξιοδότηση του, κρίθηκε ότι θα µπορούσε να βοηθήσει τον 

Σύνδεσµο µε νοµικά ζητήµατα, και ότι επίσης θα ήταν δυνατή η παρακολούθηση 

διαφόρων διαδικαστικών θεµάτων σε διάφορα κυβερνητικά τµήµατα. Ο κύριος Σ.Π. ως 

πρώην {…} θεωρήθηκε ότι θα µπορούσε να αναλάβει τα γραµµατειακά και οργανωτικά 

θέµατα του Συνδέσµου. 

Η εταιρεία TOP MIX κατά την προκαταρκτική έρευνα ανέφερε ότι στόχος των 

συναντήσεων πέραν των διαδικαστικών θεµάτων της δηµιουργίας Συνδέσµου, ήταν να 

συζητηθούν και να αντιµετωπιστούν θέµατα που απασχολούσαν τις εταιρείες και τον 

κλάδο όπως ταχογράφοι, αξονικά φορτία, θέµατα ποιότητας, εργασιακά, συντεχνιακά, 

προβλήµατα που δηµιουργούνταν ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και της 

µείωσης των εργασιών και προσπάθεια εύρεσης τρόπων ανάπτυξης συνεργασιών 

προς την κατεύθυνση της µείωσης του κόστους και της αύξησης της παραγωγικότητας.  

Ο νοµικός εκπρόσωπος της TOP MIX στο πλαίσιο των γραπτών και προφορικών του 

θέσεων, σε σχέση µε τις Αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί εναντίον των πελατών του 

υποστήριξε ότι: «από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι η TOP MIX έλαβε µέρος στις 

συζητήσεις για την δηµιουργία του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος που είχαν αρχίσει 

περί το έτος 2011 µέσω του Γενικού της ∆ιευθυντή», όµως η TOP MIX «δεν 

περιλαµβανόταν µέσα στα ιδρυτικά µέλη του, αφού ο Σύνδεσµος ενεγράφη στο Μητρώο 

του Εφόρου Σωµατείων και Ιδρυµάτων τον Ιούλιο του 2012, ήτοι σε περίοδο κατά την 

οποία η TOP MIX δεν ασκούσε καµία δραστηριότητα, και συνεπώς δεν ήταν σε θέση 

ούτε να διεκδικήσει ούτε και να προσπαθήσει να αποκτήσει οποιοδήποτε αντάλλαγµα 

ένεκα της νόθευσης του ανταγωνισµού, όπως της καταλογίζεται µέσω της Ε/Α.». 

Αναφορικά µε την εκ πρώτης όψεως κατάληξη της Επιτροπής ότι «Σύνδεσµος 

Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού» προσέφερε στις εταιρείες µέλη του, 

που είναι µεταξύ τους ανταγωνιστές, µια πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των 

επιχειρήσεων, και ότι οι δραστηριότητες του Συνδέσµου και/ή των Μελών του δεν 

περιορίζονταν αποκλειστικά στα όσα καταγράφονται στο επίσηµο Καταστατικό και 

Ιδρυτικό έγγραφο του Συνδέσµου, οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στις γραπτές τους 

θέσεις, αλλά και σε ένορκες δηλώσεις εκπροσώπων τους αρνήθηκαν ότι οι 

οποιεσδήποτε συναντήσεις τους είχαν σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισµού.  
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Χαρακτηριστικά, οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, στις 

θέσεις τους επί της Έκθεσης Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 1/3/2016, κατέγραψαν ότι η 

συµµετοχή των εταιρειών/µελών στις συναντήσεις των µελών του Συνδέσµου στερείτο 

κάθε πνεύµατος στρεφοµένου κατά του ανταγωνισµού «ενώ σε αυτές και στις εκεί 

ανταλλαγείσες σκέψεις ή και συζητήσεις, ουδόλως εκφράζεται µε σαφή και άµεσο τρόπο 

η όποια βούληση των εν λόγω εταιρειών να συντονίσουν παράνοµα και/ή αντί-

ανταγωνιστικά την δράση τους στην αγορά βάσει συγκεκριµένων όρων και δράσεων 

ενώ σε καµιά περίπτωση οι εν λόγω συναντήσεις δεν είχαν στόχο την εκµετάλλευση των 

πελατών αλλά ούτε και την δηµιουργία οποιουδήποτε µονοπωλίου στον κλάδο 

σκυροδέµατος[..]».  

Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS στις γραπτές της θέσεις ανέφερε ότι «ουδέν 

µεµπτόν υπάρχει σε σχέση µε την δηµιουργία του Συνδέσµου», ενώ συνέχισε 

καταγράφοντας ότι «δεν πραγµατοποιούνταν συχνές συναντήσεις» και ότι «το γεγονός 

της ύπαρξης αρκετών σηµειώσεων σε διάφορες ηµεροµηνίες µε την ένδειξη 

«Σκυροδέµατα» και/η «Σκυροδέµατα Λεµεσού», δεν αποδεικνύει σε καµία περίπτωση ότι 

σχετίζονταν µε συναντήσεις µεταξύ των µελών του Συνδέσµου.». 

Η εταιρεία ALFA CONCRETE στις γραπτές της θέσεις κατέγραψε ότι «[…] τονίζεται ότι 

στις µεταξύ τους συναντήσεις και/ή συζητήσεις σε καµία περίπτωση εκφράζεται η όποια 

βούληση των εταιρειών «να συντονίζουν παράνοµα και/ή αντί- ανταγωνιστικά τη δράση 

τους στη βάση των συγκεκριµένων διαγωνισµών και/ή κάποια απτή απόδειξη υπάρχει 

περί των ανωτέρω».». Η εταιρεία ALFA BETON στις γραπτές της θέσεις κατέγραψε ότι 

η εταιρεία δεν είναι µέλος του Συνδέσµου Λεµεσού, και ότι τα όσα σηµείωσε η 

Επιτροπή σε σχέση µε τη συχνότητα των συναντήσεων του Συνδέσµου δεν έχουν 

σηµασία, καθότι οι σκοποί δεν ήταν παράνοµοι, αλλά ούτε και η Επιτροπή είναι σε θέση 

να γνωρίζει την ηµερήσια διάταξη των συναντήσεων ή/και το περιεχόµενο των 

οποιωνδήποτε συζητήσεων. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο κ. Μ.Ι. εκπροσωπούσε στο Σύνδεσµο τόσο την BETOMAN 

όσο και την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ως διευθυντής και µέτοχος αυτών. 

Σε σχέση µε τα όσα δήλωσαν ανωτέρω οι εταιρείες, η Επιτροπή από τα στοιχεία της 

έρευνας και ειδικότερα  από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., το οποίο ανευρέθηκε και 

λήφθηκε αντίγραφο του κατά τη διάρκεια του αιφνίδιου ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε 

στις 25/2/2015 (Έγγραφο 34), προκύπτει ότι την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2012 

έως και το ∆εκέµβριο του 2012 πραγµατοποιούνταν πολύ συχνές συναντήσεις µεταξύ 

των Μελών του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, οι οποίες περιγράφονται 

είτε ως «Σκυροδέµατα», είτε «Σκυροδέµατα Λ/σου», «Συνδέσµου Λ/σου» και 

«Σύνδεσµος Σκυροδέµατα Λ/σου», ενώ προκύπτει ότι πραγµατοποιούνταν και κατ’ 

ιδίαν συναντήσεις µε µεµονωµένες εταιρείες, οι οποίες είναι Μέλη του Συνδέσµου. 
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Ενδεικτικά όπως προκύπτει από τα στοιχεία διαπιστώθηκε τόσο από το ηµερολόγιο 

όσο και από τις χειρόγραφες σηµειώσεις του κ. Κ.Κ. ότι εντός του 2012, 

πραγµατοποιηθήκαν περίπου 66 συναντήσεις µεταξύ των υπό αναφορά εταιρειών. 

Συνεπώς διαπιστώνεται ότι οι συναντήσεις που πραγµατοποιούνταν ήταν πολύ συχνές, 

ενώ πέραν των χειρόγραφων σηµειώσεων του κύριου Κ.Κ. δεν ανευρέθηκαν ούτε 

προσκοµίστηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις επίσηµα πρακτικά του Συνδέσµου 

σε σχέση µε το αντικείµενο των συζητήσεων που λάµβαναν χώρα κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων του Συνδέσµου.  

Η Επιτροπή αφού εξέτασε το επαγγελµατικό ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  αλλά και τα 

υπόλοιπα στοιχεία τα οποία έχουν ανευρεθεί κατά τη διάρκεια των αιφνίδιων ερευνών, 

κατέγραψε στον πίνακα που ακολουθεί τις διάφορες συναντήσεις που όπως προκύπτει 

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των εταιρειών.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝ∆ΕΙΞΗ  Πηγή 

15/2/2011  Τρίτη   Σηµειώσεις Συνάντησης  (Έγγραφο 1) 

7/4/2011  Πέµπτη   

Χειρόγραφες σηµειώσεις που 

φέρουν τον τίτλο 

«Συνάντηση» 

(Έγγραφο 4) 

28/6/2011  Τρίτη   

Χειρόγραφες σηµειώσεις που 

φέρου τον τίτλο «Συνεδρίαση 

Σκυροδεµάτων» 

(Έγγραφο 5) 

29/11/2011  Τρίτη   
Χειρόγραφες σηµειώσεις 

συνάντησης  
(Έγγραφο 10) 

12/1/2012 Πέµπτη 8:30  «Σκυροδέµατα» 

 Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

17/1/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ. Κ. 

24/1/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ..Κ. 

26/1/2012 Πέµπτη  

«Επαρχιακή ∆ιοίκηση 

Προφορική προσφορά 2 

€85» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ..Κ. 
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31/1/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ. Κ. 

7/2/2012 Τρίτη 
4:00-

4:30 

«{..} ALFA BETON για Mix 

Design» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

21/2/2012 Τρίτη 8:30 
«Σύνδεσµος Σκυροδέµατος 

Λεµεσού» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

28/2/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

21/3/2012 Τετάρτη 8:30 «Σύνδεσµος Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ. Κ. 

27/3/2012 Τρίτη 8:30 
«Συνάντηση Σκυροδέµατα 

Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

3/4/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

5/4/2012 Πέµπτη 8:30 
«Συνάντηση Γ.Κ/Μ.Ι για 

VCW» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

{....} {....} {....} {....} 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

25/4/2012 Τετάρτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

2/5/2012 Τετάρτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

9/5/2012 Τετάρτη 8:30 «Σκυροδέµατα» Επαγγελµατικό 
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Ηµερολόγιο 

κύριου Κ..Κ. 

15/5/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

15/5/2012 Τρίτη 11:30 «Ματθαίος» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

15/5/2012 Τρίτη 0:00 «Ψαρούδης» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

17/5/2012 Πέµπτη   «Skyra Vassa: Γιάννος» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

22/5/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λεµεσού» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

23/5/2012 Τετάρτη 20:00 «Σύνδεσµος/Χαρουπόµυλος» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

29/5/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

1/6/2012  Παρασκευή   

Χειρόγραφες σηµειώσεις που 

φέρουν τον τίτλο «Σύνδεσµος 

Σκυροδέµατος» 

(Έγγραφο 11) 

8/6/2012 Παρασκευή 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

12/6/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

14/6/2012 Πέµπτη 8:30 «Σκυροδέµατα/Βουλή» 
Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 
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κύριου Κ.Κ. 

19/6/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

26/6/2012 

  

Τρίτη 

  

8:30 «Σκυροδέµατα» Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ.  10:00 

«Υπουργείο Εργασίας/ 

Σύνδεσµος       Νέες τιµές 

χρεώσεις» 

2/7/2012 ∆ευτέρα 

 
 «FAX ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ»  

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

(Με το Έγγραφο 

37) 

10:30 

Μ.Ι 

 

«{…}, νέες τιµές» 

3/7/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

10/7/2012 

  

Τρίτη 

  

8:30 

  

«Σκυροδέµατα Λεµεσού 

(Προφορικές Προσφορές)» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

 

18/7/2012 

  

Τετάρτη 

  

  

  

«X.Ψ.Γραφείο 

Τιµοκατάλογοι √» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

 

4/9/2012 Τρίτη   «Μ.Ι» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

5/9/2012 Τετάρτη   
«Ψαρούδης arrange to meet 

all at office» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

11/9/2012 Τρίτη 8:00 «Σκυροδέµατα» Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 
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κύριου Κ.Κ. 

13/9/2012 Πέµπτη 5:00 

«(Προσφορά Επαρχιακής 

∆ιοίκησης) 

Μ.Ι» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

18/9/2012 Τρίτη 10:00 «Σκυροδέµατα Λεµεσού» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

Σχετικό έιναι και 

το Εγγραφο 12 

που αποτελούν 

χειρόγραφες 

σηµειώσεις του 

Κ.Κ.  για τα όσα 

λέχθηκαν στη 

συνάντηση 

(Έγγραφο 12) 

21/9/2012 Παρασκευή 8:00 «Καφέ στο Σύνδεσµο» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

Σύµφωνα µε το 

έγγραφο 12, η 

συνάντηση είχε 

προγραµµατιστεί 

από τις 

18/9/2012 

24/9/2012 ∆ευτέρα 11:00 «Skyra Vassa» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

25/9/2012 Τρίτη 8:00 «Σύνδεσµος Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

28/9/2012 Παρασκευή 8:00 «Σύνδεσµος Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 
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3/10/2012 Τετάρτη   
«Κατάσταση µεταξύ 

Εταιρειών για Σκυρόδεµα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

9/10/2012 Τρίτη 8:00 «Συνάντηση Σκυροδέµατα» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

17/10/2012 Τετάρτη 8:00 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

22/10/2012 ∆ευτέρα   «ALFA CONCRETE» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

23/10/2012 Τρίτη 9:00 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

      «Kritonis» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

24/10/2012 Τετάρτη   «Alfa,Γ.Κ για Star» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

30/10/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

      «Πρακτικά Συνάντησης» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

2/11/2012 Παρασκευή   «Γ.Κ» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

6/11/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυρόδ Λεµεσού» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 
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20/11/2012 Τρίτη 8:30 «Skyrodemata L/sou» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

27/11/2012 Τρίτη   «meet Μ.Ι/Γ.Κ» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

4/12/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

6/12/2012 Πέµπτη   
«Μ.Ι: Προσφορά. Συνεργασία  

Σ.Π 17,000?» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

7/12/2012 

  

  

  

  

Παρασκευή 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Προσφορά ∆ήµ. Έργων  

∆ΕΝ ΚΑΝΑΜΕ» 

C 15 81,00      70.00 

C20 84.00       72.90 

C25 86,00-     75,90 

C30 88.00      78.90» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

 

  

11/12/2012 Τρίτη 8:30 «Σκυροδέµατα Λ/σου {....}» 

Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

(Ανευρέθηκαν 

χειρόγραφες 

σηµειώσεις της 

Συνάντησης 

Βλέπε Έγγραφο 

13) 

18/12/2012 Τρίτη   «Σκυροδέµατα Λ/σου» 

 Επαγγελµατικό 

Ηµερολόγιο 

κύριου Κ.Κ. 

15/1/2013  Τρίτη   

Χειρόγραφες σηµειώσεις 

/πρακτικά Συνάντησης 

Σκυροδεµάτων Λεµεσού 

(Έγγραφο 14) 
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18/2/2013  ∆ευτέρα   
Χειρόγραφες σηµειώσεις 

Συνάντησης 
(Έγγραφο 15) 

5/3/2013  Τρίτη   

Χειρόγραφες σηµειώσεις 

Συνάντησης στο γραφείο του 

Κ.Κ. στην οποία 

αναγραφονται τα ονόµατα 

των Ψαρούδης, Κριτωνής, 

Αθηνοδώρου, Α.Α, Γ.Κ, {..} 

(Έγγραφο16) 

8/3/2013  Παρασκευή   

Χειρόγραφες σηµειώσεις 

Συνάντησης Σκυροδέµατος 

Λεµεσού 

(Έγγραφο 17) 

6/6/2013  Πέµπτη   
Χειρόγραφες σηµειώσεις 

Συνάντησης 
(Έγγραφο 18) 

 

Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία, διαπιστώνει ότι οι συναντήσεις του 

Συνδέσµου γίνονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα και συνήθως οι συναντήσεις 

πραγµατοποιούνταν την Τρίτη ή την Πέµπτη στις 8:30. 

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, όσον αφορά στις 

χειρόγραφες σηµειώσεις στην ατζέντα/ηµερολόγιο του κύριου Κ.Κ. οι οποίες αφορούν 

στον επίµαχο χρόνο, εκτιµώνται ως άµεσα αποδεικτικά στοιχεία µε µεγάλη αποδεικτική 

αξία, δεδοµένου ότι ο συντάκτης τους είχε συµµετάσχει, όπως προκύπτει από τα 

Έγγραφα 1, 4, 5, 10, 11, 37, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, αυτοπροσώπως στις 

συναντήσεις και έχει άµεση γνώση των πραγµατικών περιστατικών που έλαβαν χώρα 

σ’ αυτές. Οι εν λόγω σηµειώσεις, η περιγραφή των οποίων παρατέθηκε ανωτέρω, 

έχουν αυξηµένο βαθµό ακριβείας, δεδοµένου ότι σηµειώνεται ακόµη και η ώρα της 

συνάντησης και ότι για ορισµένες εξ αυτών ανευρέθηκαν στοιχεία και έγγραφα που 

επιβεβαιώνουν την πραγµατοποίηση τους.  

Συγκεκριµένα, η σηµείωση στο ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  για τη διεξαγωγή συνάντησης 

στις 18/9/2012 µε την ένδειξη «Σκυροδέµατα Λεµεσού», επιβεβαιώνεται από το 

Έγγραφο 12, που συνιστά χειρόγραφες σηµειώσεις που φέρουν ηµεροµηνία 18/9/2012 

και τίτλο «Σύνδεσµος Λεµεσού». Επίσης, η σηµείωση στο ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  για τη 

διεξαγωγή συνάντησης στις 21/9/2012 µε την ένδειξη «Καφέ στο Σύνδεσµο», 

επιβεβαιώνεται και πάλι από το Έγγραφο 12, στο κάτω µέρος του οποίου 

προσδιορίζεται η ώρα και ο χρόνος της συνάντησης «8 πρωί Παρασκευή». 

Επιπρόσθετα, η σηµείωση στο ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. για τη διεξαγωγή συνάντησης 



  

194 

 

στις 11/12/2012 µε την ένδειξη «Σκυροδέµατα Λεµεσού», επιβεβαιώνεται από το 

Έγγραφο 13 αφορά τις χειρόγραφες του σηµειώσεις που φέρουν ηµεροµηνία 

11/12/2012 και τίτλο «Συνάντηση Σκυροδέµατα». 

Επιπλέον, σε σχέση µε τις σηµειώσεις στο ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. στις ηµεροµηνίες 

6/12/2012 και 7/12/2012, έχει διαπιστωθεί ότι στις 7/12/2012 έληγε η προθεσµία 

υποβολής προσφορών του Τ.∆.Ε. για τον ∆ιαγωνισµό 3/2013. Στο εν λόγω ∆ιαγωνισµό 

δεν είχε υποβάλει προσφορά η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Οι τιµές που καταγράφονται 

στην ηµεροµηνία 7/12/2012 δεν απέχουν πολύ από την οικονοµική προσφορά που 

υποβλήθηκε από την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.  

6/12/2012 Πέµπτη 
«Ματθαίος: Προσφορά. Συνεργασία  

Σ.Π 17,000?» 

7/12/2012 

  

  

  

  

Παρασκευή 

  

  

  

  

«Προσφορά ∆ήµ. Έργων  ∆ΕΝ ΚΑΝΑΜΕ» 

C 15 81,00      70.00 

C20 84.00       72.90 

C25 86,00-     75,90 

C30 88.00      78.90» 

 

Όλα τα πιο πάνω αυξάνουν την αξιοπιστία του εγγράφου.172 Εξάλλου, οι σηµειώσεις 

αυτές συντάχθηκαν σε ανύποπτο, και σύγχρονο µε τη διενέργεια των παραβατικών 

συναντήσεων, χρόνο (contemporaneous documents in tempore non suspecto), κάτι 

που µε τη σειρά του αυξάνει την αποδεικτική αξία των εν λόγω σηµειώσεων.173  

Η Επιτροπή περαιτέρω υπογραµµίζει ότι, το γεγονός ότι για ορισµένες συναντήσεις για 

τις οποίες γίνεται αναφορά στο ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., δεν προέκυψαν χειρόγραφα ή 

δακτυλογραφηµένα πρακτικά µε ρητή µνεία σε συνεννοήσεις για καθορισµό τιµών και 

κατανοµής πελατείας, δεν θέτει εν αµφιβόλω τη στοιχειοθέτηση της παράβασης. 

Σχετική επί τούτου είναι και η απόφαση της οµόλογης Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 

µε αριθµό  563/VΙI/2013,174 στην οποία καταγράφεται ότι: 

                                                             
172 Βλ. Γεν ∆ΕΕ Τ-370/09, GDF Suez κατά Επιτροπής, Συλλ. 2012 (αδηµοσίευτή), σκ. 227, Γεν ∆ΕΕ Τ-
82/08, Guardian Industries και Guardian Europe κατά Επιτροπής, Συλλ. 2012 (αδηµοσίευτη), σκ. 39, Βλ.και 
Jonathan Faull and Ali Nikpay, “The EU Law of Competition”, Third Edition , Oxford, 2014, σκ.8.489. 
173 Βλ. απόφαση Ε.Α. 563/VII/2013επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην εγχώρια αγορά της 
κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας για ενδεχόµενη παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77 (ήδη άρθρο 1 ν. 
3959/2011) και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 
174 Απόφαση E.A. ΑΡΙΘΜ. 563/VΙI/2013  επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην εγχώρια αγορά της 
κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας για ενδεχόµενη παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77 (ήδη άρθρο 1 ν. 
3959/2011) και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 
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 «185 […]όπως έχει κριθεί, πρέπει να υπάρχει µια ιδιαίτερα καλή εξήγηση για να πεισθεί 

[µία αρχή ανταγωνισµού ή] ένα δικαστήριο ότι σε µια συγκεκριµένη περίοδο µιας σειράς 

συναντήσεων συνέβησαν γεγονότα που ήταν εντελώς διαφορετικά σε σχέση µε εκείνα 

που είχαν διαµειφθεί σε προηγούµενες ή µεταγενέστερες συναντήσεις, όταν στις εν λόγω 

συναντήσεις συµµετείχαν οι ίδιοι άνθρωποι, υπό παρόµοιες συνθήκες και παρόµοιο 

διακηρυγµένο αντικείµενο / πλαίσιο (εν προκειµένω, τη συζήτηση «εµπορικών» ή 

«οικονοµικών» θεµάτων).175  

186. Ενόψει της πληθώρας των έγγραφων και λοιπών στοιχείων που συνεκτιµήθηκαν εν 

συνόλω […], το γεγονός ότι για ορισµένες (ενδιάµεσες) συναντήσεις, αν και υφίστανται 

σχετικές προσκλήσεις µε παρόµοια ηµερήσια διάταξη, δεν προέκυψαν χειρόγραφα ή 

δακτυλογραφηµένα πρακτικά µε ρητή µνεία σε συνεννοήσεις για καθορισµό τιµών και 

κατανοµής πελατείας, δεν θέτει εν αµφιβόλω τη στοιχειοθέτηση της παράβασης.»176 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όπως προκύπτει, στις εν λόγω τακτικές συναντήσεις µεταξύ 

των µελών, συζητούσαν σωρεία θεµάτων. Ο «Σύνδεσµος Κατασκευαστών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού» προσέφερε στις εταιρείες µέλη του που είναι µεταξύ τους 

ανταγωνιστές, µια πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των επιχειρήσεων, και ότι οι 

δραστηριότητες του Συνδέσµου και/ή των Μελών του δεν περιορίζονταν αποκλειστικά 

στα όσα καταγράφονται στο επίσηµο Καταστατικό και Ιδρυτικό έγγραφο του 

Συνδέσµου. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή από τα ενώπιόν της έγγραφα διαφαίνεται ότι οι 

εταιρείες συντόνιζαν τις συµπεριφορές σου µε στόχο τη διασφάλιση των κερδών τους.  

Εν πρώτοις, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να επαναλάβει ότι ο ίδιος ο κ. Κ.Κ., στο πλαίσιο 

του αιφνίδιου ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στις 22/10/2013, δήλωσε ενώπιον δύο 

Λειτουργών της Υπηρεσίας, ότι οι εταιρείες ενηµερώνονται µεταξύ τους για τις τιµές του 

σκυροδέµατος («γεγονός που είναι λάθος» όπως ο ίδιος δήλωσε), αλλά σκοπός δεν 

είναι να αποκοµίσουν κέρδη αλλά να έχουν ένα κέρδος της τάξης του 10%. Η δήλωση 

του αυτή συνάδει, µε τα όσα καταγράφονται στο Έγγραφο 1, ήτοι ότι «∆εν επιζητούµε 

τα υπερκέρδη αλλά ένα εύλογο κέρδος της τάξης του 10-15% όπως κάθε υγιής 

επιχείρηση.». Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από το Έγγραφο 1 προκύπτει ακόµα ότι 

συµφωνήθηκε µεταξύ των µελών του Συνδέσµου γενική αύξηση €5.50, η οποία θα 

εφαρµοζόταν από τις 21/3/2011. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας 

συλλέχθηκαν οι Γενικοί Τιµοκατάλογοι Έτοιµου Σκυροδέµατος των εταιρειών 

                                                             
175 Βλ. χαρακτηριστικά Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Vesterdorf στις υποθέσεις καρτέλ Πολυπροπυλένιο 
(T-1/89 επ. Συλλ. 1991, σελ. ΙΙ-867 επ.), σελ. ΙΙ-954: στις ανάλογες αυτές υποθέσεις, το κοινό διακηρυγµένο 
αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης των επίµαχων συναντήσεων ήταν η συζήτηση των προβληµάτων του 
σχετικού βιοµηχανικού τοµέα. Βλ. επίσης ενδεικτική εφαρµογή της εν λόγω αρχής στην υπόθεση T-311/94 
Kartonfabriek de Eendracht κατά Επιτροπής, σκ. 201. 
176 Βλ. ενδεικτικά συνεκδ. υποθ. Τ-25/95 κλπ. Cimenteries CBR SA κ.άλ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 
2000, σελ. ΙΙ-491, σκ. 996-998. 
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ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (βλ. Έγγραφο 39), ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (βλ. Έγγραφο 40), 

BETOMAN (βλ. Έγγραφο 41) και ALFA CONCRETE (βλ. Έγγραφο 42), πράγµατι οι 

εταιρείες στις 21/3/2011 κατήρτισαν νέους τιµοκαταλόγους, ενώ η εταιρεία Ψαρούδης 

επίσης κατήρτισε νέο τιµοκατάλογο στις 15/3/2011 (βλ. Έγγραφο 45).  

 Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει ενώπιον της στοιχεία ότι η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ στις 

21/3/2011 προχώρησε σε αύξηση της τιµής του έτοιµου Σκυροδέµατος κατά €5,50, στις 

τιµές του Έτοιµου Σκυροδέµατος (Έγγραφο 39). Σε αύξηση προέβη και η εταιρεία TOP 

MIX, όπως προκύπτει από επιστολή της προς την εταιρεία Loizos Iordanou 

Constructions Ltd ηµεροµηνίας 10/6/2011. Στην εν λόγω επιστολή, η εταιρεία TOP MIX 

ενηµερώνει την εταιρεία Loizos Iordanou Constructions Ltd ότι παραµένει η θέση της ότι 

οι συµφωνηθείσες τιµές ηµεροµηνίας 8/12/2010 αυξάνονται κατά 5 ευρώ από τις 

21/3/2011 (Έγγραφο 25). Παρενθετικά αναφέρεται ότι η εν λόγω επιστολή ανευρέθηκε 

στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, στην οποία φαίνεται να στάληκε µε 

τηλεοµοιότυπο στις 20/6/2011, και αποδεικνύει την ανταλλαγή ευαίσθητων 

πληροφοριών µεταξύ των εταιρειών (στοιχεία τιµολόγησης πελατών).  

 Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

BETOMAN στις επιστολές τους προς τους πελάτες τους αναφέρουν ως λόγο αύξησης 

των τιµών, την αύξηση της τιµής του τσιµέντου, των καυσίµων, της µεταφοράς των 

υλικών και την αύξησης του εργατικού κόστους. Συγκεκριµένα η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 

αναφέρθηκε σε αυξήσεις της τάξης του €5,50 ανά κυβικό µέτρο σε όλες τις κατηγορίες 

από τη ∆ευτέρα 21/3/2011. (Έγγραφο 39-41). Αξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι και η 

εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ µε επιστολή της ηµεροµηνίας 15/3/2011 προς του πελάτες της, 

κοινοποίησε τις νέες µέγιστες και ελάχιστες τιµές έτοιµου σκυροδέµατος.(Έγγραφο 43) 

Η Επιτροπή κρίνει σηµαντικό ότι στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας ηµεροµηνίας 

22/10/2013, συλλέχθηκε από τα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ αντίγραφο της 

επιστολής της προς όλους τους πελάτες της, στην οποία επισυνάπτεται ο Γενικός 

Τιµοκατάλογος µε ισχύ από τις 21/3/2011(Έγγραφο 44). Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι 

στον πίνακα µε τις τιµές στην εν λόγω επιστολή δίπλα από τις νέες τιµές 

(δακτυλογραφηµένες), αναγράφονται χειρόγραφα κάποιες άλλες τιµές. Μετά από 

αντιπαραβολή των τιµών αυτών µε το Έγγραφο 1, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι τιµές 

αυτές είναι οι τιµές που αναγράφονται στο Έγγραφο 1 κάτω από το σηµείο «Θα 

καθοριστούν min τιµές για κάθε είδος σκυροδέµατος που θα µπορεί µία εταιρεία να δίνει 

προσφορά, για πελάτη άλλης εταιρείας». Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι ίδιες τιµές που 

αναγράφονται χειρόγραφα στην εν λόγω επιστολή, οι οποίες ταυτίστηκαν µε τις τιµές 

που αναγράφονται στο Έγγραφο 1, αναγράφονται επίσης χειρόγραφα στο Έγγραφο 

43 διπλά από τις τιµές της εταιρείας ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ. 
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Η Επιτροπή επισηµαίνει και υπογραµµίζει επίσης ότι στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης υπάρχει πρακτικό συνάντησης της εταιρείας Top Mix, M.S (Skyra) Vassas 

Ltd και Iacovou Brothers (Concrete) Ltd ηµεροµηνίας 23/3/2011, κατά την οποία όπως 

προκύπτει διαµορφώθηκε ο Νέος Γενικός Τιµοκατάλογος Έτοιµου Σκυροδέµατος. Στο 

εν λόγω πρακτικό υπάρχει η φράση «Νέος Τιµοκατάλογος ως εξής» και ακολουθεί ένας 

πίνακας µε τρεις στήλες µε τίτλους «Είδος Σκυροδέµατος» «Ελάχιστη τιµή» και «Μέσος 

Όρος Τιµής», στον οποίο αναγράφονται οι ελάχιστες τιµές και ο µέσος όρος τιµών κατά 

κατηγορία σκυροδέµατος, ενώ µετά από τον πίνακα στα ίδια πρακτικά καταγράφεται ότι 

αυξήσεις ύψους 6.00 ευρώ έχουν ήδη ενσωµατωθεί από τις 21/3/2011, ως αποτέλεσµα 

των αυξήσεων στην τιµή του τσιµέντου (Έγγραφο 45). Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι 

ελάχιστες τιµές οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο τιµοκατάλογο, ο οποίος 

περιλαµβάνει τις νέες τιµές µε ενσωµατωµένες τις αυξήσεις στην τιµή του τσιµέντου, 

είναι για µία ακόµα φορά οι ίδιες µε αυτές που σηµειώνονται χειρόγραφα στα σχετικά 

έγγραφα των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ (Έγγραφα 43-44), και 

ταυτίζονται µε τα όσα καταγράφηκαν στο Έγγραφο 1. 

Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς των νοµικών συµβούλων των εταιρειών ότι οι Γενικές 

Αυξήσεις δεν εφαρµόστηκαν ή και δεν υιοθετήθηκαν από όλες τις εταιρείες, όπως στην 

περίπτωση της BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι «είναι περιττό 

να εξετάζονται τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα µιας συµφωνίας ή απόφασης κάποιας 

ένωσης επιχειρήσεων, εφόσον είναι προφανές ότι αποσκοπεί στον περιορισµό, την 

παρεµπόδιση ή τη νόθευση του ανταγωνισµού».177 Συναφώς, η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι η σύµπραξη που συνιστά εξ' αντικειµένου περιορισµό του ανταγωνισµού, δεν 

µπορεί να ανατραπεί από ενδείξεις ότι δεν είχε άµεση επίδραση επί των τιµών.178 

Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε συναντήσεις, στις οποίες 

ανταλλάσσονται πληροφορίες µεταξύ ανταγωνιστών που αφορούν, µεταξύ άλλων, την 

τιµολογιακή πολιτική που αυτοί σκοπεύουν να υιοθετήσουν στην αγορά, όχι µόνο 

σκοπεύουν στην εξάλειψη της προηγούµενης αβεβαιότητας ως προς τη µελλοντική 

συµπεριφορά των ανταγωνιστών, αλλά και δεν µπορούν παρά να λάβουν, άµεσα ή 

έµµεσα, υπόψη τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων αυτών κατά τον καθορισµό της µελλοντικής εµπορικής τους πολιτικής. Το 

συµπέρασµα αυτό εφαρµόζεται ακόµα και στις περιπτώσεις που η συµµετοχή µίας ή 

περισσότερων επιχειρήσεων σε συναντήσεις µε αντι-ανταγωνιστικό σκοπό περιορίζεται 

στην απλή λήψη πληροφοριών που σχετίζονται µε τη µελλοντική συµπεριφορά των 

ανταγωνιστών τους.179  

                                                             
177 Βλ. απόφαση ∆ΕΚ 45/85 Verband der Sachversicherer κατά Επιτροπής, Συλλ. 1987 405, σκ. 39. 
178 Βλ. απόφαση ΣτΕ 2780/2012, σκ. 4 (όπου και παραποµπές σε ενωσιακή νοµολογία). 
179 Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις ΠΕΚ T-202/98 Tate & Lyle κατά Επιτροπής, σκ. 58, ΠΕΚ T-7/89 
Hercules κατά Επιτροπής, ΠΕΚ T-1/89 Rhône Poulenc κατά Επιτροπής, και ΠΕΚ T-25/95 κλπ. 
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Συνακόλουθα, η Επιτροπή απορρίπτει τις θέσεις των εταιρειών ότι η µη εφαρµογή των 

Γενικών Αυξήσεων από όλες τις εταιρείες καταδεικνύει ότι καµία συµφωνία δεν είχε γίνει 

στα πλαίσια του Συνδέσµου για εφαρµογή των συγκεκριµένων αυξήσεων που είχαν 

αποφασιστεί στη διάρκεια της Συνάντησης ηµεροµηνίας 15/2/2011. Αντιθέτως, από τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι οι εταιρείες είχαν συζητήσει θέµατα 

τιµολόγησης προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος τόσο ως προς τις γενικές τιµές που θα 

ίσχυαν σε πελάτες του γενικά (Γενικούς Τιµοκαταλόγους), όσο και ως προς τις 

ελάχιστες τιµές χρέωσης προς τους πελάτες άλλων εταιρειών που ήταν Μέλη του 

Συνδέσµου και κατ’ επέκταση Μέλη της σύµπραξης. 

Περαιτέρω, σε σχέση και πάλι µε τη θέση ότι τα όσα καταγράφονται στο Έγγραφο 1, 

αποτελούν απλά σκέψεις και προβληµατισµούς του κ. Κ.Κ., οι οποίοι ποτέ δεν τέθηκαν 

σε εφαρµογή, η Επιτροπή παραπέµπει σε έγγραφο που φέρει τον τίτλο «Συνεδρίαση 

Σκυροδεµάτων», το οποίο, αποτελεί πρακτικά συνάντησης µε ηµεροµηνία 28/6/2011 

(Έγγραφο 5), όπου φαίνεται να συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν κατοχύρωση 

συνεργασίας, εισπράξεις, µείωση δουλειάς, τσιµέντα και ενοικίαση µπετονιέρας. Στην εν 

λόγω συνάντηση ήταν παρόντες εκπρόσωποι των εταιρειών ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, 

ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, ALFA CONCRETE και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σε αυτά τα πρακτικά ή/και σηµειώσεις αναγράφονται οι 

θέσεις των εταιρειών για συµφωνία ως προς τα ποσοστά παραγωγής που θα 

πραγµατοποιεί η κάθε εταιρεία και η δηµιουργία εταιρείας τσιµέντου, ενώ όπως 

προκύπτει, ο κύριος Γ.Κ. της ATHINODOROU & POULLAS ζήτησε να συµφωνηθούν 

και τα «Νέα Έργα». 

Σε ό,τι αφορά τη θέση του κύριου Γ.Κ., για να συµφωνηθούν τα νέα έργα, σηµειώνεται 

ότι στην αρχική σελίδα των σηµειώσεων καταγράφονται έξι σηµεία ως ακολούθως: 

� Κυριάκος Cybeton 

� Επιταγή εγγύηση 

� Κατάλογο για χωριά 

� Πρόστιµο €10/M3 + €200 αντλία πληρωµή από παρανοµούνταν extra ένα 

όχι τότε θα αφαιρείτε από εγγύηση 

� Τσιµέντο δεδοµένα 

� Παρασκευή 

Η Επιτροπή, µε βάση τα όσα καταγράφονται στο υπό αναφορά έγγραφο, σηµειώνει ότι 

εκ πρώτης όψεως είχε καταλήξει ότι στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης 

συµφωνήθηκε η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών σε συχνή και τακτική βάση, 
                                                                                                                                                                                    
Cimenteries CBR κλπ. κατά Επιτροπής. 
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µεταξύ τους όπως είναι η παραγωγή σκυροδέµατος, ώστε να υπάρχει έλεγχος και ο 

περιορισµός της παραγωγής σκυροδέµατος λόγω της µείωσης των εργασιών, καθώς 

και ο καταµερισµός των νέων έργων µεταξύ των εταιρειών. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN στις θέσεις τους 

υποστήριξαν ότι το υπό αναφορά έγγραφο καταγράφει µε πρωτοβουλία του κ. Κ.Κ. τα 

όσα γενικώς διηµείφθησαν σε συνάντηση των εκεί αναφεροµένων προσώπων,180 

«όπου εξετάστηκε το ενδεχόµενο δηµιουργίας κοινής εταιρείας παραγωγής 

σκυροδέµατος προς µείωση έτσι του κόστους παραγωγής και η οποία θα µπορούσε να 

διαπραγµατευόταν καλύτερες τιµές αναφορικά µε τα διάφορα υλικά παραγωγής, 

συµπεριλαµβανοµένου τσιµέντου, µε εισηγήσεις ως προς την τιµή πώλησης των 

διαφόρων κατηγοριών σκυροδέµατος από την κοινή εταιρεία προς τις συµµετέχουσες 

εταιρείες, τιµή που ενδεχοµένως θα συµφωνείτο τελικά όταν και εφόσον η εν λόγω 

εισήγηση θα υλοποιείτο, µε τελικό αποδέκτη του ούτω µειωµένου κόστους παραγωγής 

τον καταναλωτή». Όπως υποστηρίχθηκε και από τις τρεις εταιρείες, οι εν λόγω σκέψεις 

και εισηγήσεις παρέµειναν στο θεωρητικό επίπεδο, αφού οι εν λόγω σκέψεις δεν 

υλοποιήθηκαν είτε µε τη σύσταση εταιρείας ή ακόµα µε την κοινή παραγωγή 

σκυροδέµατος από ένα εργοτάξιο από το οποίο και θα προµηθεύονταν σκυρόδεµα οι εν 

λόγω εταιρείες. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, από τις εν λόγω εταιρείες στην εν λόγω 

συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόβληµα όλων των εταιρειών, «δηλ. των 

κακοπληρωτών και του τρόπου αντιµετώπισής τους µε τη µη εξυπηρέτησή τους εκτός 

εάν εξοφλούσαν το λαβείν εκάστης εταιρείας.».  

Η Επιτροπή αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, κρίνει ότι έχει 

ιδιαίτερη σηµασία να τονίσει ότι στο Έγγραφο 5 καταγράφεται ότι: «όσοι πελάτες ήταν 

πριν την 1/11/10 θα ονοµάζονται νέοι πελάτες και θα χρεώνονται, C15:63.00, 

C20:64.50, C25: 66.00, C30:68.50 ΚΑΙ C35: 71.50. Αντλία 160 1-25m³ και 5.50 για > 

25m³». «Καθυστερήσεις : Μεταφορά κάτω των 5m³ €50.00 , καθυστέρηση εκφόρτωσης 

πέραν των 30’ : €/Hr , 6-9m³ πέραν των 60’ το ίδιο, Max ώρα αντλίας 2 ώρες για Max 

25m³ πέραν αυτού €90/Hr» 

Στη συνέχεια υπάρχει το θέµα «Παραγγελία από νέο πελάτη» όπου ορίζεται ότι: 

«Παραγγελία από νέο πελάτη. Αµέσως πληροφόρηση από Στέφανο για το ποιού 

είναι ο πελάτης, αν υπάρχει υπόλοιπο µε άλλον συνάδελφο. Αν όχι, τότε οι πιο 

πάνω τιµές. Αν υπάρχει υπόλοιπο µε άλλο συνάδελφο εξόφληση πρώτα και µετά να 

εξυπηρετηθεί» και τέλος όσον αφορά τους κοινούς πελάτες σηµειώνεται ότι «Κοινοί 

                                                             
180 Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ στις θέσεις της αναφέρει επίσης ότι στην εν λόγω συνάντηση ανταλλάχθηκαν 
απόψεις/εισηγήσεις προς αντιµετώπιση της σηµαντικής µείωσης των εργασιών όλων των εταιρειών 
σκυροδέµατος. 
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πελάτες δεν θα γίνονται από άλλο συνάδελφο εκτός αυτών που είναι στη λίστα τους. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα των πελατών αυτών, θα συµφωνούνται µεταξύ αυτών που 

τον εξυπηρετούν.». 

Σε αυτό το σηµείο η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να αναφέρει ότι στα γραφεία της 

εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ανευρέθηκε κατάλογος µε τους κοινούς πελάτες που έχει η 

εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ µε τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, 

ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE, Ι&S KRITONIS, TOP MIX και 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, οι οποίες είναι µέλη του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού. (Έγγραφο 8) 

Από τα όσα καταγράφονται στο εν λόγω έγγραφο, προκύπτει ότι σε συνάντηση η οποία 

δεν αµφισβητείται σε καµιά περίπτωση ότι έλαβε χώρα (βλ. θέσεις ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN), και από τα πρακτικά της οποίας φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι συµµετείχαν αλλά και τοποθετήθηκαν επί διαφόρων θεµάτων 

εκπρόσωποι των εταιρειών ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, 

ALFA CONCRETE και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ συζητήθηκε το θέµα των ελαχίστων τιµών για 

κάθε είδος σκυροδέµατος που θα µπορεί µία εταιρεία να δίνει προσφορά, για πελάτη 

άλλης εταιρεία (το οποίο εντοπίστηκε στο Έγγραφο 1). 

Η Επιτροπή, πιο συγκεκριµένα, παρατηρεί ότι στο Έγγραφο 5, προκύπτει ξεκάθαρα ο 

τρόπος εφαρµογής της µεταξύ τους ρύθµισης, ήτοι ότι, ο Σ.Π. θα πληροφορεί την 

εκάστοτε εταιρεία η οποία λαµβάνει παραγγελία από νέο πελάτη, ποιου είναι ο πελάτης 

αυτός και αν υπάρχει οποιοδήποτε υπόλοιπο. Αν δεν υπάρχει υπόλοιπό τότε θα 

χρεώνουν τις τιµές που συµφωνήθηκαν, ήτοι C15:63.00, C20 :64.50, C25: 66.00, 

C30:68.50 και C35: 71.50, οι οποίες είναι οι τιµές που καταγράφηκαν στο Έγγραφο 1, 

και εάν υπάρχει υπόλοιπο θα πρέπει πρώτα να εξοφληθεί η άλλη εταιρεία και µετά να 

εξυπηρετηθεί ο πελάτης. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στο Έγγραφο 1, καταγράφεται 

ότι «πριν την ετοιµασία µιας προσφοράς, η κάθε Εταιρεία θα επικοινωνεί µε τον ΥΓ 

ούτως ώστε να ενηµερώνεται εάν ο πελάτης που ζητά προσφορά είναι πελάτης άλλης 

εταιρείας». 

Συνεπώς, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, διαπιστώνεται ότι οι εταιρείες 

συµφώνησαν µεταξύ τους και τη σύσταση ή/και δηµιουργία ενός µηχανισµού 

παρακολούθησης των συµφωνηθέντων. Σχετικά είναι τα Έγγραφα 1 και 5 τα οποία 

αποτελούν τις σηµειώσεις ή/και τα πρακτικά στα οποία καταγράφονταν τα όσα 

συζητούσαν και συµφωνούσαν µεταξύ τους τα µέλη του Συνδέσµου. Ενώ αρχικά 

φαίνεται ότι ο «υπεύθυνος συντονισµού» ως αυτός αποκαλείτο από τις εταιρείες ήταν ο 

«{…}» (προφανώς αναφέρονται στον Γ.Ν., ∆ιευθυντή της εταιρείας TOP MIX181) 

                                                             
181 Στις σηµειώσεις από τη συνάντηση ηµεροµηνίας 7/4/2011 και 28/6/2011, ο Γ.Κ δηλώνεται ότι 
εκπροσωπεί την TMC δηλαδή την εταιρεία TOP MIX. 
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ακολούθως φαίνεται ότι οι εταιρείες εργοδοτούσαν ένα πρόσωπο µε το όνοµα «Σ.Π»182, 

ο οποίος φαίνεται επίσης να αποτελούσε και µέλος του Συνδέσµου (Σ.Π.).183 Το 

πρόσωπο αυτό ήταν υπεύθυνο για το συντονισµό των εταιρειών και για τον έλεγχο 

συµµόρφωσής τους µε τα συµφωνηθέντα. Η εργοδότηση του εν λόγω προσώπου και ο 

ρόλος του επιβεβαιώνεται και από τα όσα ανέφερε ο κ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ στη 

συνάντηση ηµεροµηνίας 5/3/2013: «Να ελέγχεται η αύξηση. Παρακολούθηση πελατών, 

είσπραξη εξόφληση υπολοίπων- όπως ήταν παλιά µε το Στέφανο! […]»(ως 

καταγράφεται στο Έγγραφο 16).  

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό που προωθήθηκε ότι οι εν λόγω τιµές είναι «η τιµή πώλησης 

των διαφόρων κατηγοριών σκυροδέµατος από την κοινή εταιρεία προς τις 

συµµετέχουσες εταιρείες, τιµή που ενδεχοµένως θα συµφωνείτο τελικά όταν και εφόσον 

η εν λόγω εισήγηση θα υλοποιείτο, µε τελικό αποδέκτη του ούτω µειωµένου κόστους 

παραγωγής τον καταναλωτή», η Επιτροπή απορρίπτει αυτόν, καθώς από το κείµενο 

του Εγγράφου 5 καθίσταται ξεκάθαρο ότι οι εν λόγω τιµές αφορούν τις τιµές, οι οποίες 

θα δίνονταν σε πελάτες και όχι στις εταιρείες.  

Η Επιτροπή, οµόφωνα καταλήγει ότι από όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία τα οποία 

καταγράφηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι, έχοντας ως έναυσµα/αφορµή την αύξηση του 

τσιµέντου που αγοράζουν για σκοπούς παρασκευής του σκυροδέµατος καθώς και 

άλλων γενικών αυξήσεων, στις 15/2/2011 τα Μέλη του Συνδέσµου συµφώνησαν το 

ύψος της αύξησης που θα εφάρµοζαν. Συγκεκριµένα ενώ το κόστος των αυξήσεων 

ανέρχονταν σε €4,50/ m3 (όπως προκύπτει από το Έγγραφο 1), οι εταιρείες 

συµφώνησαν και πράγµατι επέβαλαν αύξηση της τάξης των €5,00-5,50/m3, δηλαδή 

αύξηση ύψους 9% στις τιµές των Τιµοκαταλόγων. Περαιτέρω, από τα Έγγραφα 43-45, 

του προκύπτει ότι πράγµατι είχαν εφαρµοστεί τα όσα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ τους για 

το ύψος της αύξησης και των ελάχιστων τιµών που θα µπορούσε να προσφέρει η κάθε 

εταιρεία, για πελάτη άλλης εταιρείας (Έγγραφα 1 και 5) 

Η Επιτροπή περαιτέρω υπογραµµίζει ότι το Έγγραφο 5 θεωρείται ως άµεσο 

αποδεικτικό στοιχείο, µε ιδιαίτερα µεγάλη αποδεικτική αξία δεδοµένου ότι ο συντάκτης 

του, κ. Κ.Κ. είχε συµµετάσχει αυτοπροσώπως στην εν λόγω συνάντηση184 και είχε 

άµεση γνώση των πραγµατικών περιστατικών που έλαβαν χώρα σε αυτή.185 Τα 

πρακτικά (χειρόγραφες σηµειώσεις) τα οποία παρατίθενται αυτούσια στην παρούσα 

απόφαση, όπως προκύπτει είναι ιδιαιτέρα λεπτοµερή (γίνεται πλήρης καταγραφή των 

θεµάτων συζήτησης, των ονοµάτων των συµµετεχόντων που έλαβαν τον λόγο και τι 

                                                             
182 Βλέπε τα Έγγραφα 4, 5, 11 και 13. 
183 Βλέπε το Έγγραφο 3. 
184 Βλ. ενδεικτικά απόφαση ΠΕΚ συνεκδικασθείσες T-67/00, T-68/00, T-71/00 και T-78/00, JFE Engineering 
και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλ. 2004 II-0250, σκ. 207. 
185 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. 
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ανέφεραν ακριβώς) µε αυξηµένο βαθµό ακρίβειας και αυτό αυξάνει ακόµα περισσότερο 

την αξιοπιστία του εγγράφου. Επιπλέον, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι το γεγονός ότι 

οι σηµειώσεις αυτές συντάχθηκαν σε ανύποπτο και σύγχρονο µε τη διενέργεια των 

παραβατικών συναντήσεων χρόνο, αυξάνει επιπλέον την αποδεικτική αξία των εν λόγω 

σηµειώσεων στα πρακτικά. 

Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε τα όσα καταγράφονται στο Έγγραφο 1 συγκλίνουν µε 

τις σηµειώσεις στο Έγγραφο 5,  σε σηµεία που είναι καθοριστικά (βλέπε ελάχιστες 

τιµές, τις οποίες θα χρεώνουν οι εταιρείες τους πελάτες άλλων εταιρειών) και εποµένως, 

τα παραπάνω στοιχεία αλληλοενισχύονται.  

Επιπλέον, αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το Έγγραφο 1, 

υπήρχε βούληση από µέρους των εταιρειών και σχετική συµφωνία για καταµερισµό 

πελατών, καθότι σύµφωνα µε τα όσα καταγράφονται σε αυτό: «Εναπόκειται στην κάθε 

εταιρεία ξεχωριστά να εφαρµόσει την αύξηση των €5.00/m³ σε όλους τους πελάτες, 

δηλαδή εάν κάποιος πελάτης σήµερα  έχει τιµή χρέωσης για το C25 €62.00 και µε την 

εφαρµογή της αύξησης €5.00m³ το C25 θα γίνει €67.00 και θα υπάρχει πιθανότητα να 

επηρεαστεί από την min προσφορά άλλης εταιρείας δηλ. €66.00 τότε επιλεκτικά αυτούς 

τους πελάτες µπορεί να µην επιβάλει το συνολικό ποσό της αύξησης αλλά πχ €3.00m³. 

Με αυτό τον τρόπο θα µεγιστοποιήσουµε την συνολική αύξηση που θα πετύχουµε.». 

Σε σχέση µε το Έγγραφο 1, η Επιτροπή θεωρεί ότι αξίζει ακόµα να αναφερθεί και το 

γεγονός ότι στην επιχείρηση ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ έχουν ανευρεθεί µηνιαίες καταστάσεις 

αναφορικά µε την αγορά τσιµέντου από το Βασιλικό για τις εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, I&S 

KRITONIS και ALFA CONCRETE (Έγγραφα 19 και 20) καθώς και στοιχεία για την 

παραγωγή σκυροδέµατος από τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, BETOMAN, ALFA, 

TOP MIX, Ι&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS για την 

περίοδο 2009 έως 2011 και υπολογισµός µεριδίων, µέση τιµή πώλησης, εκθέσεις 

πωλήσεων ανά προϊόν (sales by item report)  (Έγγραφο 21).  

Σε σχέση µε αυτά τα έγγραφα, η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ανέφερε ότι τα εν λόγω 

έγγραφα «αποτελούν έγγραφα που απασχόλησαν τις σκέψεις του κ. Κ.Κ. αναφορικά µε 

τη δυνατότητα για δηµιουργία εταιρείας για αγορά τσιµέντου.», και πιο συγκεκριµένα ότι 

όλα όσα καταγράφονται στο Έγγραφο 19 έχουν να κάνουν µε υπολογισµούς και την 

αντιµετώπιση του ανταγωνισµού µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της 

εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ενώ όσα αναφέρονται στα Έγγραφα 20 και 21 αποτελούν 

στοιχεία που θα βοηθούσαν στην εξαγορά ή συγχώνευση κάποιας εταιρείας µέσα στα 

πλαίσια του Νόµου. Οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN ανέφεραν ότι 

δεν γνωρίζουν τα εν λόγω έγγραφα ούτε το περιεχόµενό τους. Η εταιρεία SKYRAMIX 

υποστήριξε ότι φαίνεται ότι πηγή των αριθµών που καταγράφονται στο Έγγραφο 19 
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είναι οι τόνοι πώλησης του τσιµέντου από τη Τσιµεντοποιία Βασιλικού, πληροφόρηση 

την οποία θα µπορούσε πολύ εύκολα κάποιος να εξασφαλίσει µέσω κάποιου 

υπαλλήλου της Τσιµεντοποιίας.  

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, και ειδικότερα τους 

ισχυρισµούς της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, αναφέρει εν πρώτοις ότι δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτό ότι τα στοιχεία σε σχέση µε την παραγωγή της κάθε εταιρείας (cub. metr.), 

τον κύκλο εργασιών της κάθε εταιρείας (turnover) και για την µέση τιµή πώλησης (av. 

Sel. Pr) που βρέθηκαν στα γραφεία της ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (Έγγραφο 21) αποτελούν 

στοιχεία που θα βοηθούσαν την εξαγορά ή συγχώνευση κάποιας εταιρείας, ενώ σε 

κάθε περίπτωση επισηµαίνει ότι οι ισχυρισµοί περί εξαγοράς ή συγχώνευσης δεν 

µπορούν να γίνουν αποδεκτοί από την Επιτροπή καθότι είναι γενικοί και αόριστοι, ενώ 

δε συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι 

χειρόγραφες σηµειώσεις στο Έγγραφο 21: «Παραγγελίες – παίρνονται από κάθε µία 

εταιρεία ξεχωριστά, Μαζεύονται αυτόµατα οι πληροφορίες σε κεντρικό computer στο 

γραφείο είσπραξης, Έγκριση από το κεντρικό γραφείο όσο αφορά την εκτέλεση 

παραγγελιών, Τιµολόγηση θα γίνεται από την κάθε εταιρεία κανονικά, όπως σήµερα και 

η είσπραξη θα γίνεται από τον εισπράκτορα της κάθε εταιρείας µετά την ενηµέρωση του 

κεντρικού γραφείου», δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σηµειώσεις για 

οποιαδήποτε επένδυση ή και εξαγορά, αλλά αντίθετα αποτυπώνουν την εφαρµογή των 

όσων συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης µε ηµεροµηνία 15/2/2011 (ως 

προκύπτει από το Έγγραφο 1). 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το γεγονός ότι ανευρέθηκαν τα εν λόγω 

στοιχεία στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, καταδεικνύει ότι οι εταιρείες 

δηµιούργησαν µια πλατφόρµα στην οποία αντάλλασσαν µεταξύ τους ευαίσθητες 

πληροφορίες δηµιουργώντας πλήρη διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητες τους στην 

αγορά του έτοιµου σκυροδέµατος στην οποία ανταγωνίζονταν. Με αυτό τον τρόπο 

υπάρχει οµοιόµορφος τρόπος συµπεριφοράς των εταιρειών και εξαλείφεται η 

οποιαδήποτε αβεβαιότητα µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να αποκοµίζουν τα 

περισσότερα δυνατά οφέλη για τις ίδιες. ∆εδοµένης της φύσης της πληροφόρησης, ήτοι 

ότι αυτή αφορά στοιχεία που σχετίζονται µε τις ποσότητες αγοράς µιας εκ των πρώτων 

υλών για την παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος, η εξήγηση ότι η πληροφόρηση αυτή 

πιθανόν να προήλθε από «κάποιο υπάλληλο της Τσιµεντοποιίας» δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτή και κρίνεται αόριστη και ατεκµηρίωτη.  

Από όσα γράφονται στο Έγγραφο 1, η Επιτροπή οµόφωνα καταλήγει ότι προκύπτει η 

κοινή βούληση των εταιρειών για την εφαρµογή κοινής τιµολογιακής πολιτικής µέσω της 

εφαρµογής όµοιων αυξήσεων στις τιµές του σκυροδέµατος, και τη διασφάλιση ενός 
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ποσοστού κέρδους της τάξης του 15%, τη δηµιουργία εταιρείας σκυροδέµατος και τη 

δηµιουργία εταιρείας διαχείρισης αντλιών, τον περιορισµό και έλεγχο της παραγωγής 

σκυροδέµατος, καθώς και τη συζήτηση νέων έργων και τον καταµερισµό αυτών. Οι 

εταιρείες επίσης για σκοπούς συµµόρφωσης και εφαρµογής των συµφωνηθέντων 

καθόρισαν συντονιστές. Σύµφωνα µε το Έγγραφο 1, όλα θα γίνονταν µε µυστικότητα 

(βλ. πρόβλεψη για γραφείο σε µυστική τοποθεσία κτλ), και θα υπήρχε παρακολούθηση 

αναφορικά µε την τήρηση των συµφωνηθέντων. Περαιτέρω η Επιτροπή σηµειώνει ότι 

στο ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  υπάρχει σηµείωση «FAX ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ» «{…}.-νέες τιµές», 

ενώ στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ανευρέθηκε έγγραφο µε χειρόγραφες 

σηµειώσεις (Έγγραφο 37), το οποίο δεν φέρει ηµεροµηνία και αναγράφει χειρόγραφα 

τους αριθµούς τηλεοµοιότυπων των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, 

ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, Ι&S KRITONIS και ALFA BETON 

CONCRETE LIMITED από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Στο εν λόγω έγγραφο 

καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«∆εν θα σταλεί επιστολή αύξησης σε κανένα Πελάτη που δεν έπιασε Μπετόν από τον 

Νοέµβριο του 2010 µέχρι σήµερα» 

Σηµειώνεται ότι στο κάτω µέρος του εγγράφου αναγράφονται τα ονόµατα {…} και  {…}.. 

H ALFA BETON σηµείωσε σε σχέση µε το Έγγραφο 37, ότι αυτό φαίνεται να είναι µια 

σηµείωση του κ. Κ.Κ. και τίποτα παραπάνω, και θέτει το ερώτηµα µε ποια λογική 

συµπεραίνει η Επιτροπή ότι η σηµείωση αυτή είχε αποσταλεί µε τηλεοµοιότυπο σε 

άλλες εταιρείες αφού δεν εντόπισε οποιοδήποτε έντυπο επιβεβαίωσης αποστολής 

τηλεοµοιότυπου. Περαιτέρω υποστηρίζεται ότι ούτε µε το συσχετισµό του εν λόγω 

εγγράφου µε το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. µπορεί η Επιτροπή να εξαγάγει τέτοιο 

συµπέρασµα, ενώ σηµειώνεται ότι η φράση “fax νέες τιµές” µπορεί να σηµαίνει 

οτιδήποτε. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN υποστήριξαν ότι το 

υπό αναφορά έγγραφο αναφέρει τα όσα καταγράφονται σ’ αυτό, τίποτα περισσότερο 

τίποτα λιγότερο, και «σίγουρα δεν µπορεί να αποδοθούν στο εν λόγω έγγραφο τα όσα 

επιδιώκεται ή αφήνεται να νοηθεί ότι εµπεριέχει ή και αποτελεί ακόµα και µε τη 

χρησιµοποίηση των αποµακρυσµένων και υποθετικών σεναρίων […]» . Επιπλέον η 

εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, στην οποία ανευρέθηκε το συγκεκριµένο έγγραφο κατέγραψε 

ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχεις τους αριθµούς των φαξ των ανταγωνιστών σου 

ιδιαίτερα µετά την σύσταση του Συνδέσµου. Όσον αφορά το ζήτηµα της κοινοποίησης 

των αυξήσεων, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε µεµπτό στην απόφαση της 

εταιρείας να µην στείλει αυξήσεις σε όσους πελάτες της ήταν αδρανοποιηµένοι για 

µήνες.  
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Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS ανέφερε ότι το γεγονός ότι ανευρέθηκε 

έγγραφο το οποίο φέρει την επωνυµία/λογότυπο της εταιρείας του κ. Κ.Κ., στο οποίο 

αναγράφονται χειρόγραφα οι αριθµοί των τηλεοµοιότυπων κάποιων εκ των µελών του 

Συνδέσµου, δεν αποδεικνύει ότι έχει ανταλλαχθεί ή αποσταλεί µήνυµα σε αυτές και 

περαιτέρω κάτι τέτοιο δεν τεκµηριώνεται από τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή 

της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, και δεδοµένης της 

αποδεικτικής αξίας του ηµερολογίου του κύριου Κ.Κ., ως αυτή αναλύθηκε ανωτέρω, 

κρίνει ότι η σηµείωση «FAX ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ {…}. νέες τιµές» στην ηµεροµηνία 2/7/2012, 

σε συνδυασµό µε τις χειρόγραφες σηµειώσεις (Έγγραφο 37) στις οποίες 

καταγράφονται οι αριθµοί τηλεοµοιότυπων των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ATHINODOROU& POULLAS, TOP MIX, Ι&S KRITONIS και ALFA 

BETON CONCRETE LIMITED από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ δεικνύουν ότι 

ανταλλάχθηκε µήνυµα µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών. Στο εν λόγω έγγραφο 

καταγράφονται τα ακόλουθα: «∆εν θα σταλεί επιστολή αύξησης σε κανένα Πελάτη που 

δεν έπιασε Μπετόν από τον Νοέµβριο του 2010 µέχρι σήµερα», και στο κάτω µέρος του 

εγγράφου αναγράφονται µεταξύ άλλων το όνοµα του {…}., ως αναγράφεται και στο 

ηµερολόγιο του κύριου Κ.Κ., δείχνουν την πρόθεση των εταιρειών να συντονίσουν την 

συµπεριφορά τους ως προς την τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθούσαν. 

Η Επιτροπή, σε σχέση µε τα όσα ανέφεραν οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ότι είναι 

«φυσιολογικό να έχεις τους αριθµούς των φαξ των ανταγωνιστών σου ιδιαίτερα µετά την 

σύσταση του Συνδέσµου», δεν θεωρεί φυσιολογικό, υπό τις περιστάσεις, να δοθεί άλλη 

ερµηνεία και εξήγηση, που να δικαιολογεί ότι η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ετοίµασε 

έγγραφο µε την πρόταση «∆εν θα σταλεί επιστολή αύξησης σε κανένα Πελάτη που δεν 

έπιασε Μπετόν από τον Νοέµβριο του 2010 µέχρι σήµερα» έχοντας ως αποδέκτες όλες 

τις εταιρείες Μέλη του Συνδέσµου, πέραν της πρόθεσης του για συντονισµό µε τις 

υπόλοιπες εταιρείες που είναι µέλη του Συνδέσµου. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι η ερµηνεία του εν λόγω εγγράφου δεν πρέπει να γίνεται αποσπασµατικά, 

δεδοµένου ότι από το Έγγραφο 1, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, προκύπτει προσπάθεια 

των Μελών του Συνδέσµου για καθορισµό των ελάχιστων τιµών και καταρτισµό Γενικού 

Καταλόγου Τιµών στη βάση των συµφωνηµένων αυξήσεων. Το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν αποδεικτικά αποστολής του τηλεοµοιότυπου δεν σηµαίνει ότι αυτό δεν είχε 

σταλεί στις εταιρείες, εφόσον κάτι τέτοιο θα έπρεπε να τηρηθεί «µυστικό». 

Σε ό,τι αφορά το Έγγραφο 7 το οποίο συνιστά χειρόγραφες σηµειώσεις που 

ανευρέθηκαν στο γραφείο του κ. Κ.Κ., οι οποίες είναι χωρίς ηµεροµηνία, και ανάµεσα σε 

άλλα εντοπίζονται οι ακόλουθες φράσεις: «Απόφαση: για όρκο τιµής» και Gentlemen 
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agreement –Λάθη θα διορθώνονται όταν γίνονται», η ALFA BETON στις θέσεις της εν 

πρώτοις έθεσε το ερώτηµα πως προκύπτει ότι οι χειρόγραφες σηµειώσεις «ενδέχεται 

να καταγράφηκαν τον Απρίλιο του 2011», επισηµαίνοντας ότι η κατάληξη της 

Επιτροπής δεν δικαιολογείται αλλά ούτε και αιτιολογείται επαρκώς ή/ και καθόλου. 

Επιπλέον, όπως επισηµαίνουν «αναφορικά, µε τις εγγυητικές οι οποίες ανυπόστατα 

ισχυρίζεται η Επιτροπή ότι «φαίνεται να εκδόθηκαν υπό µορφή επιταγών», σηµειώνεται 

ότι δεν εντοπίστηκαν από την Επιτροπή κατά την διενέργεια των αιφνίδιων ερευνών και 

αφού διενεργήθηκε πρόσβαση στους φακέλους της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχουν πουθενά στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης»,  κατά συνέπεια, είναι η θέση 

τους ότι «δεν υπάρχει ίχνος µαρτυρίας για να υποστηρίξει την θεωρία της Επιτροπής 

περί επιβολής κυρώσεων στα ανυπάκουα µέλη του κατ’ ισχυρισµό καρτέλ και την 

έκδοση εγγυητικών.». 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN ισχυρίστηκαν ότι τα 

όσα αναφέρονται στο υπό αναφορά έγγραφο αποτελούν και πάλι σκέψεις του κ. Κ.Κ. 

εντός του πλαισίου αντιµετώπισης των κακοπληρωτών και της δηµιουργία κοινής 

εταιρείας παραγωγής σκυροδέµατος κτλ.186  Όπως υποστηρίζεται, εάν τα όσα 

αναφέρονται στην Έκθεση Αιτιάσεων αποτελούσαν πραγµατικά σενάρια είτε 

αντικείµενο «συµφωνίας» και όχι σχέδια ή σκέψεις του κ. Κ.Κ., θα ανέµενε κανείς ότι οι 

ανάλογες σηµειώσεις θα ανευρίσκονταν σε µια έστω από τις πολλές εταιρείες στις 

οποίες απεύθυνε η Επιτροπή Έκθεση Αιτιάσεων ή µε την δηµιουργία της εν λόγω 

εταιρείας στην πράξη και την θέση της σε λειτουργία, κάτι που δεν συνέβη στη 

συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης, οι εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι στο υπό αναφορά 

έγγραφο, γίνεται σκόπιµη επιλογή των εκεί σηµειώσεων, ενώ αφήνονται πίσω άλλα 

γραφόµενα όπως ΕΠΑ, Φ.Σ. κ.λπ., τα οποία αν ληφθούν υπόψη «σίγουρα 

διαφοροποιούν το φανταστικό σενάριο της Υπηρεσίας.». Όπως υποστηρίχθηκε από την 

εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, µετά τη συγχώνευση των δύο τσιµεντοποιείων Μονής και 

Βασιλικού, για να αντιµετωπιστεί η µονοπωλιακή κατάσταση του τσιµέντου (βασικό 

κόστος στο σκυρόδεµα), γίνονταν σκέψεις από τον κ. Κ.Κ. να προτείνει τη δηµιουργία 

εταιρείας µε µετόχους όλους τους κατασκευαστές ετοίµου σκυροδέµατος η οποία ν' 

αγοράζει η ίδια τσιµέντο και να εξασφαλίζει έτσι τη µεγαλύτερη δυνατή έκπτωση (µε το 

επιχείρηµα ότι σε ενάντια περίπτωση η εν λόγω εταιρεία θα προχωρούσε µε εισαγωγή 

τσιµέντου). Οι εταιρείες BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ανέφεραν ότι 

ενδεχοµένως οι εν λόγω σκέψεις του κ. Κ.Κ. «στόχευαν στην αντιµετώπιση της 

µονοπωλιακής κατάστασης του τσιµέντου που είναι βασικό κόστος στο σκυρόδεµα µε τη 

δηµιουργία κοινής εταιρείας αγοράς τσιµέντου µε τη µεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και τη 

                                                             
186 Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ αναφέρει επίσης ότι ήταν σκέψεις αναφορικά µε τους τρόπους πιστής 
εφαρµογής της όποιας συµφωνίας επί των εν λόγω θεµάτων ήθελε καταρτιστεί καθώς και της 
αναγκαιότητας ύπαρξης µηχανισµού των όποιων διαφορών. 
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µεταπώλησή του στις εταιρείες έτοιµου σκυροδέµατος προς όφελος του τελικού 

καταναλωτή». 

Όπως ανέφεραν και οι τρεις προαναφερθείσες εταιρείες, το πρόβληµα, εάν και εφόσον 

υλοποιείτο η εν λόγω σκέψη, «ήταν ότι κάποια εταιρεία σκυροδέµατος ενδεχοµένως να 

αγόραζε τσιµέντο και να το µεταπουλούσε σε άλλη εταιρεία άλλης επαρχίας και ένας 

τρόπος αντιµετώπισης του εν λόγω ενδεχοµένου ήταν µέσω εγγυητικών ή επιταγών υπό 

µορφή πέναλτι. Από την άλλη εάν επιλεγόταν η εισαγωγή τσιµέντου από τις γειτονικές 

χώρες - απόφαση εξίσου δύσκολη αφού το κόστος είναι µεγάλο - οι συµµετέχουσες 

εταιρείες ελλείψει επαρκών κεφαλαίων και/ή χρηµάτων για σκοπούς 

εγγύησης/προσήλωσής τους σε µια τέτοια ενδεχόµενη συµφωνία, συµφώνησαν και/ή 

δεσµεύτηκαν µε όρκο τιµής σε περίπτωση που υλοποιείτο το εν λόγω ενδεχόµενο.». 

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, σηµειώνει ότι οι 

χειρόγραφες σηµειώσεις φαίνεται να καταγράφηκαν τον Απρίλιο του 2011, δεδοµένου 

ότι το περιεχόµενο αυτών συνάδει µε το περιεχόµενο των χειρόγραφων σηµειώσεων 

του Εγγράφου 4, όπου σύµφωνα µε τον τρόπο που τιτλοποιήθηκε προκύπτει ότι είχε 

πραγµατοποιηθεί συνάντηση στις 7/4/2011. Η περίοδος αναφοράς συγγραφής των 

χειρόγραφων σηµειώσεων προκύπτει και από την ένδειξη «1/4/2011» η οποία 

συνοδεύεται από κάποιους υπολογισµούς στην τέταρτη σελίδα του Εγγράφου 7.  

Η Επιτροπή περαιτέρω τονίζει ότι η χρονική τοποθέτηση της ετοιµασίας του στοιχείου 

αυτού τον Απρίλιο του 2011 έγινε µε πάσα επιφύλαξη, αφού όπως καταγράφεται κατά 

λέξη στην εκ πρώτης όψεως απόφασή της, οι σηµειώσεις «ενδέχεται να καταγράφηκαν 

τον Απρίλιο του 2011» και παρατηρεί ότι η ακρίβεια του χρονικού σηµείου στο οποίο 

καταγράφηκαν δεν έχει µεγάλη σηµασία στην παρούσα περίπτωση. Σύµφωνα µε την 

ενωσιακή νοµολογία η απουσία ηµεροµηνίας ή υπογραφής από ένα έγγραφο, ή το 

γεγονός ότι είναι κακογραµµένο ή περιληπτικό, δεν αφαιρεί από το εν λόγω έγγραφο 

αποδεικτική ισχύ, εφόσον η προέλευσή του, η πιθανή χρονολογία του και το 

περιεχόµενό του µπορούν να καθοριστούν µε αρκετή βεβαιότητα.187 

Η Επιτροπή περαιτέρω κρίνει σηµαντικό να υπογραµµίσει ότι στο Έγγραφο 7, γίνεται 

για ακόµα µια φορά λόγος για λίστες πελατών, σηµειώνεται η αύξηση 5.50/m3, και 

επίσης σηµειώνονται οι φράσεις «κοινοί πελάτες» «µαύρη λίστα πελάτες», θέµατα 

αναφορικά µε τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν αποδείξεις από το Έγγραφο 

1 ότι οι εταιρείες συµφώνησαν να ακολουθήσουν κοινή πρακτική. 

                                                             
187 Βλ. ΠΕΚ T-305/94 κλπ. Limburgse Vinyl Maatschaapij κ.αλ. κατά Επιτροπής ( PVC II), σκ. 667, ΠΕΚ Τ-
56/99 Marlines κατά Επιτροπής, Συλλ. 2003 II-05225 σκ. 57, ΠΕΚ Τ-11/89 Shell κατά Επιτροπής Συλλ. 
1992 II-00757 σκ. 86 και ΕΑ 563/VII/2013 παρ. 95. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο γραφείο του κύριου Κ.Κ. ανευρέθηκαν 

χειρόγραφες σηµειώσεις από τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 29/11/11, 

µεταξύ των κ. Γ.Κ (εκ µέρους της ATHINODOROU & POULLAS), Α.Α. (εκ µέρους της 

ALFA CONCRETE), Top Mix, Ι.Κ (εκ µέρους της I&S KRITONIS), Χ.Ψ. (εκ µέρους της 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ), Μ.Ι. (εκ µέρους της ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ΒΕΤΟΜΑΝ) και Κ.Κ. (εκ 

µέρους της K. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ), όπου και πάλι όπως σηµείωσε η Επιτροπή στην εκ 

πρώτης όψεως απόφασή της, προκύπτει ότι θέµα της συνάντησης ήταν η οµοιόµορφη 

εφαρµογή τιµών και η τήρηση των συµφωνηθέντων στη βάση του «όρκου τιµής» και 

«της συµφωνίας κυριών» (Έγγραφο 10). Ειδικότερα, η Επιτροπή επεσήµανε ότι στις 

σηµειώσεις αναφέρεται - ανάµεσα σε άλλα- ότι ο κ. Κ.Κ. είχε την προσωπική θέση 

«τέλος χρόνου να διαλυθεί/οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να έρθουν σε κοινή γραµµή για 

να γίνει ένα από τα σενάρια», ενώ ο εκπρόσωπος της TOP ΜIX δήλωσε ότι οι «τιµές 

πρέπει να γίνουν από όλους το ίδιο/να παραµείνουµε όπως είµαστε και να 

προχωρήσουµε». Επίσης ο κ. Χ.Ψ. σηµείωσε ότι «δεν τηρείται ότι συµφωνήσαµε/ 

διάφορες προτάσεις αλλά χωρίς συνέχεια». Τέλος, ο κ. Μ.Ι. δήλωσε ότι για το «Καλό 

συµφέρον επαγγέλµατος των Εταιρειών, να γίνουν µικρές παραχωρήσεις από 

όλους για να συνεχίσει, πίεση καλύτερες εισπράξεις, µη µετακίνηση, γενικά να 

συνεχίσουµε.» Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όπως προκύπτει, διατυπώθηκε η θέση αυτό 

που συνέβαινε, να διατηρηθεί και να συνεχισθεί.  

Αναφορικά µε το Έγγραφο 10 οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN, δήλωσαν ότι σε αυτό καταγράφονταν µε πρωτοβουλία του κ. Κ.Κ. τα όσα 

γενικώς διηµείφθησαν σε συνάντηση που έγινε την 29/11/2011 - 5 ολόκληρους µήνες 

µετά τη συνάντηση της 28/6/2011 (βλ. Έγγραφο 5), στην οποία ανταλλάχθηκαν 

απόψεις και σκέψεις για το ενδεχόµενο δηµιουργίας κοινής εταιρείας παραγωγής 

σκυροδέµατος ή και τσιµέντου – συνάντηση, στην οποία το µοναδικό αποτέλεσµα που 

συνάγεται ήταν ότι οι συζητήσεις για την δηµιουργία της εν λόγω κοινής εταιρείας 

παρέµεναν στο επίπεδο της συζήτησης χωρίς να υπάρξουν οποιαδήποτε διαβήµατα για 

υλοποίηση προς απογοήτευση του κ. Κ.Κ. όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο ίδιο το 

έγγραφο αλλά και στην συνέχεια της συνέχισης της ανταλλαγής απόψεων και σκέψεων 

αναφορικά µε την εν λόγω κοινή εταιρεία. Οι εν λόγω εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι η  

αναφορά στο θέµα των τιµών αφορά την τιµή πώλησης του τσιµέντου από τη νέα 

εταιρεία προς τις εταιρείες µετόχους της, έτσι όπως δείχνει η σχηµατική αποτύπωση 

στο πίσω µέρος του εν λόγω εγγράφου. 

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, εν πρώτοις 

υπογραµµίζει ότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις δεν αρνήθηκαν το γεγονός της 

πραγµατοποίησης συνάντησης τόσο στις 29/11/2011 όσο και στις 28/6/2011. 
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Επιπρόσθετα, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι, από µια ανάγνωση των χειρόγραφων 

σηµειώσεων (Έγγραφο 10) του κ. Κ.Κ. αναφορικά µε τα όσα λέχθηκαν και 

συζητήθηκαν στη συνάντηση ηµεροµηνίας  29/11/2011, προκύπτει ότι ο κ. Γ.Κ. έκανε 

αναφορά σε θέµατα που αφορούν συνεννόηση, αύξηση, κακοπληρωτές και 

προσφορές, τα οποία όπως φαίνεται  από την παρούσα ανάλυση απασχολούσαν τους 

εκπροσώπους των εταιρειών σε τακτική βάση στις µεταξύ τους συναντήσεις. Ο δε 

εκπρόσωπος της TOP MIX εξέφρασε τη θέση ότι «τιµές πρέπει να γίνουν από όλους το 

ίδιο/να παραµείνουµε όπως είµαστε και να προχωρήσουµε».  

Τα προαναφερόµενα σηµεία του Εγγράφου 10, που δεικνύουν ότι στην εν λόγω 

συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι αντιστρατεύονται τον 

ελεύθερο ανταγωνισµό, τα οποία όµως δεν σχολιάστηκαν καθόλου από καµία από τις 

εµπλεκόµενες εταιρείες στο πλαίσιο της ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίας. Οι 

εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN κάνουν αναφορά σε 

ανταλλαγή απόψεων σε σχέση µε το ενδεχόµενο δηµιουργίας κοινής εταιρείας από τις 

εταιρείες σκυροδέµατος, παραβλέποντας τα προαναφερόµενα σηµεία. Η Επιτροπή δεν 

έχει καµία εναλλακτική εξήγηση για τις εν λόγω αναφορές, αλλά αντίθετα έχει στην 

κατοχή της στοιχεία (βλ. πιο πάνω), τα οποία δεικνύουν ότι οι εταιρείες οι οποίες 

συµµετείχαν σε αυτές τις συζητήσεις εξέφρασαν τη βούληση για συνεννόηση ως προς 

αύξηση τιµών, αντιµετώπιση κακοπληρωτών κτλ. 

Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην προαναφερόµενη συνάντηση ηµ.29/11/2011 

(Έγγραφο 10) έγινε συζήτηση σχετικά µε διάλυση, αφού ο κ. Κ.Κ. ως καταγράφεται 

ανέφερε «τέλος χρόνου να διαλυθεί/οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να έρθουν σε κοινή 

γραµµή για να γίνει ένα από τα σενάρια», ενώ ο κ. Α.Α. (εκ µέρους της ALFA 

CONCRETE) είχε τη γνώµη «να µη διαλυθεί λόγω είσπραξης». Η Επιτροπή σηµειώνει 

ότι οι εν λόγω καταγραφείσες τοποθετήσεις δε συνάδουν µε την εξήγηση που έδωσαν 

οι εταιρείες, ήτοι ότι στη συνάντηση αυτή ανταλλάχθηκαν µόνο απόψεις και σκέψεις για 

το ενδεχόµενο δηµιουργίας κοινής εταιρείας παραγωγής σκυροδέµατος ή και τσιµέντου, 

για την οποία δεν έγιναν οποιαδήποτε διαβήµατα για υλοποίηση, αφού από τις φράσεις 

/ λέξεις που καταγράφονται στο έγγραφο, ήτοι «διάλυση», συνάγεται ότι αυτή 

δηµιουργήθηκε και ο κ. Κ.Κ. επιθυµούσε τη διάλυση αυτής, ενώ ο κ. Α.Α. δε 

συµφωνούσε λόγω είσπραξης. Συνεπώς, τυχόν αποδοχή της προωθήθεισας θέσης 

τους περί ανταλλαγής σκέψεων και απόψεων αντιφάσκει µε τις καταγραφείσες θέσεις 

τους περί διάλυσης/ µη διάλυσης. Συνεπακόλουθα η θέση ότι η εν λόγω συνάντηση 

αφορούσε απλά ανταλλαγή σκέψεων, απορρίπτεται κατηγορηµατικά. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή στην εκ πρώτης όψεως απόφασή της, σηµείωσε ότι επί του 

ίδιου θέµατος πραγµατοποιήθηκε συνάντηση ηµεροµηνίας 15/1/2013, όπου και πάλι ως 

θέµα συζήτησης ήταν οι τιµές που θα τίθεντο σε ισχύ από την 1/4/2013 (Έγγραφο 14). 
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Σε σχέση µε το εν λόγω έγγραφο, οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

και BETOMAN, υποστήριξαν ότι όπως φαίνεται από το Έγγραφο 14, το ίδιο σκηνικό 

επαναλήφθηκε στην συνάντηση της 15/1/2013, όπου η συζήτηση φαίνεται να 

εστιάστηκε στην σηµαντική µείωση εργασιών των εταιρειών του κλάδου παγκύπρια, 

ενώ έγινε αναφορά σε έργα στην Λεµεσό (βλ. Μαρίνα, γήπεδο ΑΕΛ), η υλοποίηση των 

οποίων θα µπορούσε να αποτελέσει τονωτική ένεση στις εταιρείες του κλάδου. 

Σε σχέση µε τα όσα ανέφεραν οι εταιρείες, η Επιτροπή σηµειώνει ότι αυτές παρέλειψαν 

να δώσουν εξηγήσεις σχετικά µε τις αναφορές σε «Αυξήσεις : 1/4 €5.25/m3», όπως 

επίσης και τις αναφορές σε ποσότητες σκυροδέµατος που αναγράφονται για την κάθε 

εταιρεία ξεχωριστά στο έγγραφο αυτό και να αιτιολογήσουν τους λόγους που 

καταγράφηκαν οι εν λόγω αναφορές. 

Η Επιτροπή, επιπλέον, στην εκ πρώτης όψεως κατάληξή της, παρατήρησε ότι στις 

σηµειώσεις της συνάντησης ηµεροµηνίας 18/2/2013,188 φαίνεται και πάλι να συζητήθηκε 

το θέµα της τιµολόγησης και συµφωνήθηκε ότι δικαιολογείται αύξηση ύψους €1,30/+. 

Επίσης συµφωνήθηκε όπως την 1/4/2013 γίνει επαναφορά στον παλιό κατάλογο και 

την 1/7/2013 εφαρµοστεί αύξηση ύψους €1,30 (Έγγραφο 15). Σχετικές επί τούτου είναι 

και οι χειρόγραφες σηµειώσεις που επισυνάπτονται ως Έγγραφο 17 στις οποίες 

καταγράφονται οι τιµές του σκυροδέµατος για τις κατηγορίες C15-C40, καθώς και των 

τιµών αντλιών που θα εφαρµόζονταν από την 1/4/2013. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ στις γραπτές του θέσεις 

υποστήριξε ότι τα όσα αναφέρονται στο Έγγραφο 15, αποτέλεσαν σκέψεις που 

αντάλλαξε µε τον κ. Κ.Κ. κάποιος από τους διευθυντές της SKYRAMONT «για 

συµµετοχή της τελευταίας στην κοινή εταιρεία παραγωγής σκυροδέµατος µε αναφορά 

στις αυξήσεις των βασικών κόστων παραγωγής αλλά και στις επιµέρους εισηγήσεις 

λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας». Όπως συµπλήρωσε, ούτε τότε αλλά ούτε και µέχρι 

σήµερα έχουν γίνει οποιαδήποτε διαβήµατα για την λειτουργία της κοινής εταιρείας 

παραγωγής σκυροδέµατος. Όπως καταγράφηκε, οι εταιρείες µεταξύ τους ανέκαθεν 

αγόραζαν σκυρόδεµα για διάφορους λόγους π.χ. κοντινότερη απόσταση του πελάτη 

προς την µονάδα σκυροδέµατος άλλης εταιρείας, µεγαλύτερης ποσότητας 

σκυροδέτηση, απώλεια µηχανήµατος παραγωγής σκυροδέµατος κλπ. 

                                                             
188 Υπενθυµίζεται ότι αυτές αφορούν σηµειώσεις πάνω σε χαρτί µε τυπωµένο το λογότυπο της εταιρείας 
SKYRAMONT QUARRIES LTD µε ηµεροµηνία 18/2/2013, όπου ανάµεσα σε άλλα, γίνεται  λόγος για: 
«διακανονισµός: «εβδοµαδιαίο meeting για την απόκτηση εµπιστοσύνης», για τις αγορές µεταξύ λατοµείων 
«30% Off», «ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΒΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ», για «συντονιστή» από κάθε 
εταιρεία και την πραγµατοποίηση συνεδριάσεων και «ελέγχοι µεταξύ µας πέραν «ζυγαριάς, credit notes, 
λογιστικό etc», για την «καταγραφή ποσοτήτων και τιµών» για «υφιστάµενα συµβόλαια και 
συµφωνίες», για την επιβολή «penalty», τιµές 30% προς συγγενικές εταιρείες, 17,5% προς µεγάλους 
πελατες και 10% για cash (smallcredit). Ακολούθως κάτω από τον τίτλο «Αυξήσεις από Μάρτιο 2010» 
αναγράφονται αυξήσεις σε ηλεκτρισµό, πετρέλαιο, εργατικά, λάδια ,εκρηκτικά, λάστιχα κτλ. Στο τέλος  
σηµειώνεται «∆ικαιολογηµένη αύξηση € 1.30/+ (included 15% διατήρηση κέρδους)». 1/4/13: 
Επαναφορά στον παλιό κατάλογο , 1/7/13 : €1.30 αύξηση», «παλιά υπόλοιπα : διακανονισµός», «credit 
period: 45D». 
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 Οι εταιρείες BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ανέφεραν ότι δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζουν το περιεχόµενο του Εγγράφου 15, και ότι ενδεχοµένως το εν λόγω έγγραφο 

να αφορά δοσοληψίες µεταξύ των δύο εκεί αναφεροµένων εταιρειών. Σηµειώνεται ότι 

και οι δύο εταιρείες ανέφεραν ότι οι εταιρείες µεταξύ τους ανέκαθεν αγόραζαν 

σκυρόδεµα για διάφορους λόγους. 

Η ALFA BETON ανέφερε ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι το Έγγραφο 15 δεν αναφέρει 

οτιδήποτε αναφορικά µε σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των εταιρειών, αλλά καταγράφει 

τη λέξη εµπιστοσύνη κάτω από την επικεφαλίδα «διακανονισµός» κάτι που δεν επαρκεί 

για την εξαγωγή συµπεράσµατος ότι πρέπει να γίνονται συναντήσεις για την δηµιουργία 

σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των εταιρειών του Συνδέσµου. Όπως υποστηρίχθηκε, το 

εν λόγω Έγγραφο αφορά κατ’ ισχυρισµό σηµειώσεις που λήφθηκαν σε συνάντηση µε 

ηµεροµηνία 18/2/2013, ωστόσο το ίδιο το έγγραφο δεν αναφέρει εάν οι σηµειώσεις 

λήφθηκαν στα πλαίσια συνάντησης, ούτε και αναφέρει ποιοι ήταν παρόντες (εάν όντως 

οι σηµειώσεις αφορούν συνάντηση). Επίσης, είναι η θέση της εταιρείας ALFA BETON 

ότι το επαγγελµατικό ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ. αφορά µόνο το έτος 2012, συνεπώς η 

Επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν όντως έλαβε χώρα συνάντηση του 

Συνδέσµου στις 18/2/2013, αλλά ούτε και ποιοι µετείχαν στην υποτιθέµενη συνάντηση. 

Όπως αναφέρουν, οι σηµειώσεις αυτές µπορεί να λήφθηκαν από µια συνάντηση στην 

οποία συµµετείχε ο κ. Κ.Κ. µε οποιαδήποτε από τις εµπλεκόµενες εταιρείες ή µε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και κατά συνέπεια τα συµπεράσµατα τα οποία εξήγαγε η 

Επιτροπή δεν δικαιολογούνται και απορρίπτονται. 

Η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, σηµειώνει ότι στις 

υπό αναφορά σηµειώσεις καταγράφεται η φράση «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ €1.30 

included 15% διατήρηση κέρδους.». Η Επιτροπή παρατηρεί ότι αυτή η φράση µπορεί 

να συσχετιστεί και µε την αναφορά στο Έγγραφο 1, όπου αναφέρεται: «∆εν επιζητούµε 

τα υπερκέρδη αλλά ένα εύλογο κέρδος της τάξης του 10-15% όπως κάθε υγιής 

επιχείρηση.», αλλά και µε τη δήλωση του κ. Κ.Κ.  ενώπιον δύο Λειτουργών της 

Υπηρεσίας, ότι ενηµερώνονται οι εταιρείες µεταξύ τους για τις τιµές του σκυροδέµατος 

(«γεγονός που είναι λάθος» όπως ο ίδιος δήλωσε), αλλά σκοπός δεν είναι να 

αποκοµίσουν κέρδη αλλά να έχουν ένα κέρδος της τάξης του 10%. Μετά την αναφορά 

για αύξηση €1.30, καταγράφονται τα εξής «1/4/13: επαναφορά στον παλιό κατάλογο 

1/7/2013 : €1.30 αύξηση».  

Σε σχέση µε το Έγγραφο 17, η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, υποστήριξε ότι αποτελεί 

σκέψεις του κ. Κ.Κ. αναφορικά µε τη δηµιουργία κοινής εταιρείας παραγωγής 

σκυροδέµατος/τσιµέντου προς µείωση του αυξανόµενου κόστους παραγωγής, µε 

εισηγήσεις για την τιµή πώλησης των διαφόρων κατηγοριών σκυροδέµατος προς τις 
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συµµετέχουσες εταιρείες, στις οποίες θα προέβαινε σε συνάντηση που ορίστηκε αρχικά 

για τις 8/3/2013, «η οποία ουδέποτε πραγµατοποιήθηκε, τιµή που ενδεχοµένως θα 

συµφωνείτο τελικά όταν και εφόσον η εν λόγω εισήγηση θα υλοποιείτο, κάτι που δεν 

έγινε.». Οι εταιρείες BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, σε σχέση µε το υπό 

αναφορά έγγραφο, σηµείωσαν ότι αυτό αποκρυσταλλώνει σκέψεις του κ. Κ.Κ. 

αναφορικά µε το ζήτηµα της δηµιουργίας κοινής εταιρείας παραγωγής 

σκυροδέµατος/τσιµέντου προς µείωση έτσι του αυξανόµενου κόστους παραγωγής. 

Η Επιτροπή αφού διεξήλθε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, και εξέτασε 

ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, κρίνει ότι οι 

εξηγήσεις που δόθηκαν από τις υπό αναφορά επιχειρήσεις αποτελούν απλά 

µεταγενέστερους προσχηµατισµούς. Από µια ενδελεχή µελέτη των εγγράφων συνάγεται 

ότι οι τιµές που καταγράφονται στο κάτω µέρος των χειρόγραφων σηµειώσεων του κ. 

Κ.Κ.  είναι ίδιες µε τις τιµές που είχαν συµφωνηθεί ότι θα πωλούσαν ο ένας στους 

πελάτες του άλλου (Βλέπε Έγγραφο 1). Στο πάνω µέρος των χειρόγραφων 

σηµειώσεων καταγράφονται µε αρκετή ακρίβεια ποσότητες οι οποίες παραπέµπουν 

στις ποσότητες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος το 2012. Ενδεικτικό της 

λεπτοµέρειας και ακρίβειας των πληροφοριών είναι ότι οι ποσότητες δεν ήταν 

στρογγυλοποιηµένες, ενώ για ορισµένες εταιρείες υπήρχαν πληροφορίες ξεχωριστά για 

τις επαρχίες που λειτουργούσαν και δραστηριοποιούνταν (µε την ένδειξη Λεµεσός, 

Πάφος, Λάρνακας). Ο ευαίσθητος χαρακτήρας των εν λόγω πληροφοριών δεν 

δικαιολογεί το πως και γιατί ο κ. Κ.Κ. κατείχε τις εν λόγω πληροφορίες. Με άλλα λόγια, η 

φύση και η λεπτοµέρεια των πληροφοριών καταρρίπτει τον ισχυρισµό ότι αποτελούσαν 

απλά σκέψεις ή και εκτιµήσεις του ιδίου. 

Αναφορικά µε την ανάµειξη της SKYRAMIX στη σύµπραξη 

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία SKYRAMIX για την οποία εκ πρώτης όψεως είχε κριθεί ότι 

παρόλο που δεν αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου, έλαβε µέρος στις αρχικές 

συναντήσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2012, ήτοι µετά από την 

υποβολή αίτησης για εγγραφή του Συνδέσµου και ήταν εις γνώση της ο τρόπος 

λειτουργίας του Συνδέσµου, (αφού η εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία µετόχου που 

κατείχε κατά 50% την εταιρεία TOP MIX, η οποία ήταν µέλος του Συνδέσµου), η 

Επιτροπή αφού µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις που υποβλήθηκαν από την εταιρεία στο 

πλαίσιο της ενώπιον της διαδικασίας, καταγράφει τα ακόλουθα: 

Εν πρώτοις η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία SKYRAMIX ανέφερε ότι οι εταιρείες 

SKYRAMIX και TOP MIX ουδέποτε συνυπήρξαν ως παραγωγοί έτοιµου σκυροδέµατος 

(µέσα στον Μάρτιο του 2012 σταµάτησε η TOP MIX και ξεκίνησε η SKYRAMIX), και 

συµπλήρωσε ότι η αναφορά στην ιστοσελίδα της ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ για εξαγορά του 100% 

της TOP MIX, είναι λανθασµένη και θα διορθωθεί. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι από την 
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ηµεροµηνία σύστασης της µέχρι και σήµερα το 50% της TOP MIX ανήκει στην lacovou 

Brothers (Concrete) Ltd. Επιπλέον σηµείωσε ότι τον Μάρτιο του 2012 τερµατίστηκαν οι 

υπηρεσίες όλου του εργατικού δυναµικού της TOP MIX εκτός από του Γενικού 

∆ιευθυντή κ. Γ.Ν. και της λογίστριας κας Α.Αγ. (οι υπηρεσίες των οποίων τερµατίστηκαν 

τον Οκτώβριο του 2012).  

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε από την εταιρεία SKYRAMIX, η πρώτη φορά που 

προσκλήθηκε ο Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας να συµµετάσχει σε κάποια συνεδρία 

του Συνδέσµου «πρέπει να ήταν, αν δεν κάνουµε λάθος, αρχές του 2013» όταν τα µέλη 

του Συνδέσµου εξέταζαν το ενδεχόµενο σύστασης κοινής εταιρείας αντλιών και κατά 

πόσον θα ενδιέφερε την SKYRAMIX να συµµετάσχει. Όπως καταγράφηκε, υπήρξε 

µεγάλη ασυνεννοησία επί αυτού του θέµατος µε αποτέλεσµα να αποσύρουν το 

ενδιαφέρον τους, και έκτοτε δεν προσκλήθηκαν και δεν παρέστησαν σε οποιαδήποτε 

άλλη συνάντηση του Συνδέσµου. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι εντός του 2012, ο 

Γενικός ∆ιευθυντής της SKYRAMIX παρέστηκε µόνο σε δύο – τρεις συναντήσεις του 

Συνδέσµου για συγκεκριµένο σκοπό µετά από πρόσκληση που έλαβε.  

Σε σχέση µε το Έγγραφο 11, (σηµειώσεις µε ηµεροµηνία 1/6/2012 µε τίτλο «Σύνδεσµος 

Σκυροδέµατος» που περιλαµβάνουν στοιχεία για την παραγωγή σκυροδέµατος από τις 

εταιρείες και τις τιµές στις οποίες θα πωλείται το σκυρόδεµα, ανά κατηγορία, µεταξύ 

τους, και σηµειώσεις για το µισθό του Σ.Π. ο οποίος φαίνεται να είναι ο συντονιστής, 

καθώς και έξοδα για το ηλεκτρικό, νερό και τηλέφωνα (ενδεχοµένως έξοδα λειτουργίας 

του γραφείου του Συνδέσµου), η SKYRAMIX ανέφερε ότι εξ όσων καταλαβαίνουν 

πρόκειται για συνδροµές των µελών του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού. 

Η ερµηνεία που δίνει η εταιρεία αναφορικά µε το Έγγραφο 11 είναι ότι ο κ. Κ.Κ. εκ 

παραδροµής ανέγραψε το όνοµα της SKYRAMIX (πιθανόν να ευελπιστούσε να 

εγγράψει την εταιρεία ως µέλος για να αυξηθούν οι συνεισφορές), και αυτό φαίνεται και 

από το γεγονός ότι δεν ανέγραψε δίπλα από το όνοµα της SKYRAMIX οποιαδήποτε 

οφειλή. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στο εν λόγω έγγραφο καταγράφονται τα ονόµατα των 

εταιρειών TOP MIX και SKYRAMIX, και ότι δίπλα από το όνοµα της SKYRAMIX 

υπάρχει η ένδειξη «√»,  σε αντίθεση µε τα ονόµατα των άλλων εταιρειών, δίπλα από τα 

οποία  υπάρχουν αριθµοί (ήτοι 500, 1,000, 1,150, 350 και 1,500). Περαιτέρω, η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα όσα ανέφεραν οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN, τα όσα καταγράφονται στο υπό αναφορά 

έγγραφο δεν είναι τίποτε άλλο από τη συµφωνηθείσα κατανοµή των εξόδων λειτουργίας 

του Συνδέσµου καθώς και εισηγήσεις ως προς την τιµή πώλησης των διαφόρων 

κατηγοριών σκυροδέµατος από την κοινή εταιρεία προς τις συµµετέχουσες εταιρείες, 

τιµή που ενδεχοµένως θα συµφωνείτο τελικά όταν και εφόσον η εν λόγω εισήγηση θα 
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υλοποιείτο, όµως οι εν λόγω σκέψεις παρέµειναν σκέψεις/εισηγήσεις, αφού ούτε 

εταιρεία συστάθηκε ούτε υπήρξε ποτέ κοινή παραγωγή σκυροδέµατος από ένα 

εργοτάξιο από το οποίο θα προµηθεύονταν σκυρόδεµα οι όποιες συµµετέχουσες 

εταιρείες. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρόλο που σύµφωνα µε την ερµηνεία που δίδεται 

από την εταιρεία SKYRAMIX ότι ο κ. Κ.Κ. «πιθανόν να ευελπιστούσε να εγγράψει την 

εταιρεία ως µέλος για να αυξηθούν οι συνεισφορές», αφού δεν ανέγραψε δίπλα από το 

όνοµα της SKYRAMIX οποιαδήποτε οφειλή, εντούτοις δεν µπορεί να αγνοηθεί το 

γεγονός ότι δίπλα από το όνοµα της εταιρεία υπάρχει η ένδειξη «√», το οποίο µπορεί να 

ερµηνευθεί ως συµφωνία/ συναίνεση της εν λόγω εταιρείας, σε καµία περίπτωση όµως 

ως αποχή ή απουσία από τη συνάντηση. 

Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι η περίοδος που πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω συνάντηση 

συνάδει και µε την περίοδο που προκηρύχθηκε ο ∆ιαγωνισµός του Τ.∆.Ε (ΕΜ Λ/σου) 

µε αρ. 54/2012,για τον οποίο είχε λάβει έγγραφα η εταιρεία SKYRAMIX στις 12/6/2012 

και είχε υποβάλει οικονοµική προσφορά. Η εν λόγω συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 

µετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στον Έφορο Ιδρυµάτων και Σωµατείων (η 

αίτηση είχε υποβληθεί στις 2/11/2011 ενώ ο Σύνδεσµος ενεγράφη στις 12/7/2012). Σε 

ό,τι αφορά το Έγγραφο 12 , η θέση της εταιρείας SKYRAMIX ότι το ποσοστό 11% που 

φαίνεται να αντιστοιχεί σε αυτή, το ανέγραψε ο κ. Κ.Κ. από µόνος του ίσως σε µια 

προσπάθεια του ίδιου ή του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού για να το 

προτείνουν στην SKYRAMIX, και όπως υποστηρίζει η εταιρεία ουδέποτε συναίνεσε σε 

αυτό το ποσοστό και ουδέποτε συγκατάνευσε στην δηµιουργία εταιρείας αντλιών χωρίς 

την εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής. 

Οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN στις θέσεις τους 

ανέφεραν ότι σε αυτό το έγγραφο καταγράφονται οι σκέψεις του κ. Κ.Κ.  αναφορικά µε 

το ενδεχόµενο δηµιουργίας κοινής εταιρείας για τη διαχείριση των αντλιών, µε ποσοστό 

συµµετοχής των συµµετεχουσών εταιρειών καθώς και οι σκέψεις του ως προς την τιµή 

χρήσης των εν λόγω αντλιών, (τιµή που ενδεχοµένως θα συµφωνείτο τελικά όταν και 

εφόσον οι εν λόγω σκέψεις συζητούνταν και η όποια συµφωνία θα υλοποιείτο).  

Η Επιτροπή συνεκτιµώντας τα όσα καταγράφονται ανωτέρω, σηµειώνει ότι οι εν λόγω 

σηµειώσεις, είναι ιδιαίτερα λεπτοµερείς και περιλαµβάνουν στοιχεία όπως το ποσοστό 

συµµετοχής της κάθε εταιρείας, το οποίο όπως προκύπτει διαµορφώθηκε µε βάση την 

ποσότητα παραγωγής σκυροδέµατος της κάθε εταιρείας, πληροφορίες τις οποίες δεν 

είναι λογικό να γνώριζε ο κ. Κ.Κ., αν δεν τις είχαν ανταλλάξει µεταξύ τους.  

Αναφορικά µε το ιστορικό της επιστολής του ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου της SKYRAMIX 

προς τον κύριο Μ.Ι. (επιστολή ηµ.10/5/2012 στην οποία αναφέρεται ότι «Μέσα στο 

πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου «Σκύρα Βάσας» και «Ματθαίος 

Ιωάννου» οι τιµές χρέωσης του έτοιµου σκυροδέµατος οι οποίες ίσχυαν για την «TOP 
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MIX Ltd» δεν είναι αποδεκτές για την εταιρεία µας»  (Έγγραφο 29), η SKYRAMIX αφού 

αναφέρθηκε στην ρήξη των σχέσεων µεταξύ των µετόχων της TOP MIX, υποστήριξε ότι 

για αποφυγή πλήρους αδρανοποίησης της εταιρείας εξαιτίας αυτής της διαµάχης, ο 

Γενικός ∆ιευθυντής της TOP MIX συνήψε προσωρινή συµφωνία προµήθειας έτοιµου 

σκυροδέµατος από την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ βάσει σχετικά ψηλών τιµών. Ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της SKYRAMIX µε την εν λόγω επιστολή του, απευθύνθηκε 

στον ιδιοκτήτη της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ απαιτώντας λογικότερες τιµές προς 

την SKYRAMIX, οι οποίες δεν σχετίζονταν µε τιµές που καθόρισε ο Σύνδεσµος Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού, αφού ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της SKYRAMIX ουδέποτε 

παρέστη σε οποιαδήποτε συνεδρία του Συνδέσµου και δεν γνώριζε αν καθόρισε 

οποιεσδήποτε τιµές. Είναι ο ισχυρισµός της SKYRAMIX ότι αυτό είναι τρανταχτή 

απόδειξη ότι η εταιρεία δεν ήταν «σιωπηλό» µέλος του Συνδέσµου, εφόσον ούτε ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της αλλά ούτε ο Γενικός της ∆ιευθυντής γνώριζαν εάν υπήρχαν 

συµφωνηµένες τιµές στα πλαίσια του Συνδέσµου, καθότι αν ίσχυε το αντίθετο, δεν θα 

διαπραγµατεύονταν διαφορετικές τιµές. Η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ανέφερε ότι η 

εν λόγω επιστολή αφορούσε περίοδο κατά την οποία η ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ αγόραζε µε τις 

µπετονιέρες της έτοιµο σκυρόδεµα από την ίδια ενόψει του γεγονότος ότι η εταιρεία 

TOP MIX είχε αναστείλει τις εργασίες του εργοστασίου της στην περιοχή Λινόπετρας 

δυνάµει δικαστικού διατάγµατος, το δε κόστος αγοράς του σκυροδέµατος το ξοφλούσαν 

διά της πώλησης στην ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ αδρανών υλικών από το λατοµείο τους.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει στην κατοχή της ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 

31/5/2012 (Έγγραφο 30), που στάληκε από την Α.Αγ. προς τον Α.Τ. (@skyravassas) 

µε θέµα «Re I & S KRITONIS LTD» στο οποίο αναφέρεται ότι: «Έχω µιλήσει µε το {…} 

–Τηλ.99{…}, για τις τιµές που θα µας χρεώσει για το µπετόν που έχουµε πάρει από 

κοντά του και είναι οι ακόλουθες: C15- €50.00, C20- €52.00, C25- €54.00, C30- €56.00, 

PILOS- €65.00. Εάν συµφωνείτε απαντήστε µου για να ξέρω. Αυτές οι τιµές είναι ότι 

έχουν συµφωνήσει στον Σύνδεσµο» και απαντητικό ηλεκτρονικό µήνυµα της ίδιας 

ηµεροµηνίας στο οποίο ο κύριος Α.Τ. αναφέρει το εξής στην κυρία Α.Αγ.  «deduct €2 

per type of cement»). Στο ίδιο έγγραφο, υπάρχουν χειρόγραφες σηµειώσεις οι οποίες 

αναφέρουν ότι οι τιµές «θα µείνουν όπως είναι» και στο τέλος ότι «Μίλησα µε τον {…} 

11/6/12. ∆εν θα αφαιρεθούν €2 ευρώ. Το ίδιο θα χρεώνω και εγώ». ) 

Σε σχέση µε το Έγγραφο 30, είναι ο ισχυρισµός της SKYRAMIX ότι το ηλεκτρονικό 

µήνυµα της κας Α.Αγ. αναφέρεται για αγορές ετοίµου σκυροδέµατος της SKYRAMIX 

από την l&S KRITONIS και όχι της TOP MIX (δηλαδή από Μάρτιο µέχρι Οκτώβριο 

2012 η κυρία Α.Αγ. ασχολείτο µε το κλείσιµο των λογιστικών βιβλίων της TOP MIX 

καθώς και την είσπραξη/πληρωµή των οφειλόµενων προς/από την TOP MIX και 

ασχολείτο µέχρι την αποχώρηση της περιστασιακά µε υποθέσεις της SKYRAMIX). 
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Σύµφωνα µε την εταιρεία TOP MIX, από την ανάγνωση του συγκεκριµένου 

ηλεκτρονικού µηνύµατος, προκύπτει ότι η κα Α.Αγ. ενεργούσε εκ µέρους και για 

λογαριασµό της SKYRAMIX και της µητρικής της, εφόσον αυτοί ήταν οι παραλήπτες 

του ηλεκτρονικού µηνύµατος, και συνάγεται ότι επρόκειτο για ενηµερωτικό µήνυµα από 

την κα Α.Αγ., όχι υπό την ιδιότητα της ως Λογίστριας της TOP MIX, αλλά ως ατόµου 

που αναγνώριζε ότι εργαζόταν για τη SKYRAMIX. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από το περιεχόµενο της ανωτέρω αλληλογραφίας προκύπτει 

αφενός ότι η εταιρεία SKYRAMIX, γνώριζε ότι στο Σύνδεσµο συµφωνούνταν τιµές, 

αφού αυτό καταγράφεται ξεκάθαρα στο ηλεκτρονικό µήνυµα της κας Α.Αγ. προς τον 

Α.Τ. ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και Γενικός ∆ιευθυντής της ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ και της 

SKYRAMIX, και αφετέρου ότι αυτή η ενηµέρωση προήλθε από τον «{…}» (βλ. Σ.Κ. της I 

&S KRITONIS), το οποίο ενισχύει το συµπέρασµα της Επιτροπής ότι στο Σύνδεσµο 

συµφωνούνταν τιµές και ότι η εταιρεία I&S KRITONIS συµµετείχε στις συναντήσεις του 

Συνδέσµου, κατά τις οποίες λαµβάνονταν οι αποφάσεις για τον καθορισµό τιµών κ.ο.κ. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή αφού µελέτησε ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από την 

εταιρεία SKYRAMIX αλλά και την εταιρεία TOP MIX, διαπιστώνει ότι εταιρεία TOP MIX, 

η οποία αποτελεί συγγενική εταιρεία της SKYRAMIX 189 λειτουργούσε ως εταιρεία 

παραγωγής και εµπορίας έτοιµου σκυροδέµατος στη Λεµεσό από το 2002 µέχρι το 

Μάρτιο του 2012 οπότε και σύµφωνα µε την ίδια διέκοψε τις δραστηριότητες της.190 Η 

εταιρεία TOP MIX όπως έχει ήδη διαφανεί εγγράφηκε ως µέλος του Συνδέσµου, µέσω 

του Γενικού ∆ιευθυντή της εταιρείας Γ.Ν., ο οποίος συµµετείχε σε αριθµό συναντήσεων 

(ενδεικτικά στη συνάντηση ηµεροµηνίας 7/4/2011 (Έγγραφο 4) και στη συνάντηση ηµ. 

28/6/11 (Έγγραφο 5) ).191  

Η Επιτροπή καταγράφει επίσης ότι, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της TOP MIX σε ένορκο δήλωσή του, ο κ. Γ.Ν.αµέσως, µετά τη διακοπή 

των εργασιών της TOP MIX, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος η SKYRAMIX και ο κ. Γ.Ν. απασχολούνταν παράλληλα και στην 

SKYRAMIX, παρά το γεγονός ότι εργοδοτούνταν αποκλειστικά από την TOP MIX. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε από την εταιρεία SKYRAMIX ο Γενικός ∆ιευθυντής της 

εταιρείας προσκλήθηκε να παρευρεθεί σε µία ή δύο συνεδριάσεις του Συνδέσµου. 

Επίσης, δεν µπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  

προκύπτει ότι ο ίδιος σε δύο περιπτώσεις είχε συνάντηση µε τον I.Σ. που είναι, Γενικός 

                                                             
189 Η εταιρεία SKYRAMIX είναι θυγατρική της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, ενώ η εταιρεία TOP MIX ανήκει 
κατά 50% στην εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ. 
190 Βλέπε επιστολή της εταιρείας TOP MIX ηµεροµηνίας 28/4/2015. 
191 Η εταιρεία TOP MIX, ως νοµικό πρόσωπο, καθώς και ο Γ.Ν., ο οποίος ήταν διευθυντής της TOP MIX 
κατά το 2012, ήταν µέλη του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, βλ. υπογεγραµµένο καταστατικό 
(Έγγραφο 36), ενώ όπως φαίνεται ο κ. Γ.Ν. υπογράφει και την αίτηση προς εγγραφή σωµατείου, ενώ 
φαίνεται επίσης να κατέχει τη θέση του Γραµµατέα του εν λόγω συνδέσµου. 
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∆ιεθυντής της SKYRAMIX καθώς και της µητρικής αυτής εταιρείας (ήτοι στις 17/5/2012, 

και στις 24/9/2012), ηµεροµηνίες οι οποίες δεν είναι πολύ αποµακρυσµένες από τις 

συναντήσεις ηµεροµηνίας 1/6/2012 Έγγραφο 11 και 18/9/2012- Έγγραφο 12). Στη 

συνάντηση ηµεροµηνίας 18/9/2012, Έγγραφο 12, φαίνεται από τα στοιχεία, ότι πέραν 

της σύστασης και λειτουργίας εταιρείας αντλιών, συζητήθηκαν και πάλι τα έξοδα 

λειτουργίας του γραφείου που διατηρούσαν, και το ενδεχόµενο πρόσληψης µιας 

κοπέλας («1 ΚΟΠΕΛΛΑ»). 

Η Επιτροπή, στη βάση όλων των προαναφερόµενων στοιχείων, καταλήγει ότι η εταιρεία 

SKYRAMIX παρόλο που δεν αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου, φαίνεται να έλαβε 

µέρος στις αρχικές συναντήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2012, ήτοι 

µετά από την υποβολή αίτησης για εγγραφή του Συνδέσµου και ήταν εις γνώση της ο 

τρόπος λειτουργίας του Συνδέσµου, αφού η εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της 

ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ η οποία είναι µέτοχος κατά 50% στην εταιρεία TOP MIX, η οποία ήταν 

µέλος του Συνδέσµου. Πέραν αυτού, φαίνεται ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας 

TOP MIX, κ. Γ.Ν., ο οποίος συµµετείχε ενεργά εκ µέρους της TOP MIX στις 

συναντήσεις του Συνδέσµου, εργοδοτήθηκε για ένα διάστηµα στην SKYRAMIX.  

Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι στις 2/7/2012, και αφού σύµφωνα µε την TOP 

MIX, η ίδια είχε τερµατίσει τις εργασίες της, της είχε σταλεί όπως προκύπτει από το 

Έγγραφο 37 το τηλεοµοιότυπο µε περιεχόµενο το µήνυµα «∆εν θα σταλεί επιστολή 

αύξησης σε κανένα Πελάτη που δεν έπιασε Μπετόν από τον Νοέµβριο του 2010 µέχρι 

σήµερα».  

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία, οι επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν σε συναντήσεις, στις οποίες ανταλλάζονται πληροφορίες µεταξύ 

ανταγωνιστών που αφορούν, µεταξύ άλλων, την τιµολογιακή πολιτική που αυτοί 

σκοπεύουν να υιοθετήσουν στην αγορά, όχι µόνο σκοπεύουν στην εξάλειψη της 

προηγούµενης αβεβαιότητας ως προς την µελλοντική συµπεριφορά των ανταγωνιστών, 

αλλά και δεν µπορούν παρά να λάβουν, άµεσα ή έµµεσα υπόψη τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών κατά τον καθορισµό της 

µελλοντικής εµπορικής τους πολιτικής. Το συµπέρασµα αυτό εφαρµόζεται ακόµα και 

στις περιπτώσεις που η συµµετοχή µίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων σε συναντήσεις 

µε αντιανταγωνιστικό σκοπό περιορίζεται στην απλή λήψη πληροφοριών που 

σχετίζονται µε τη µελλοντική συµπεριφορά των ανταγωνιστικών τους.192 Τέλος, η 

συνεχής συµµετοχή των επιχειρήσεων αυτών σε τέτοιες συναντήσεις αρκεί για να 

                                                             
192 Bλ.  ενδεικτικά  Αποφάσεις  του  Γενικού  ∆ικαστηρίου  T-202/98,  Tate  &  Lyle,  σκ.  58,  T-7/89. 
Hercules, T-1/89, Rhône Poulenc, καιT-25/95 κλπ., Cimenteries CBR κλπ. 
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δηµιουργήσει ένα κλίµα αµοιβαίας σιγουριάς ως προς τη µελλοντική τιµολογιακή 

πολιτική τους.193 

Εν προκειµένω η Επιτροπή µελετώντας τα όσα η εταιρεία SKYRAMIX κατέθεσε κατά 

την ενώπιον της διαδικασία, δεν έχει πεισθεί πώς η πληροφόρηση που λάµβανε ο κ. 

Γ.Ν. από το Σύνδεσµο και οι µέτοχοι της ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ από τις συναντήσεις που είχαν 

µε τον κ. Κ.Κ., δεν διαβιβαζόταν στην SKYRAMIX ώστε να µην επηρεάζει τη 

συµπεριφορά της SKYRAMIX στην αγορά. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ο κύριος Γ.Σ. 

ήταν Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας SKYRAMIX. 

Συνακόλουθα, από την στιγµή που υψηλόβαθµο µέλος της TOP MIX συµµετείχε σε µια 

ή περισσότερες συναντήσεις του Συνδέσµου οι οποίες όπως προκύπτει από τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία είχαν αντι-ανταγωνιστικό σκοπό και λάµβανε 

πληροφόρηση η οποία είχε αντικείµενο κεντρικές παραµέτρους της επιχειρηµατικής 

δράσης των επιχειρήσεων Μελών του Συνδέσµου και σχετιζόταν µε τη µελλοντική 

συµπεριφορά των ανταγωνιστών της194, και δεδοµένης της δήλωσης της SKYRAMIX ότι 

είχε συµµετάσχει σε µερικές εκ των συναντήσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί το 2012 

και ότι ο κύριος Γ.Ν. εργάστηκε ακολούθως στην εταιρεία SKYRAMIX, τεκµαίρεται ότι η 

SKYRAMIX είχε γνώση της ύπαρξης της αντι-ανταγωνιστικής σύµπραξης και των 

θεµάτων που συζητούνταν και αποφάσεων που λαµβάνονταν. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία SKYRAMIX υπέχει ευθύνης. 

Ενόψει των ανωτέρω, απορριπτέοι ως αβάσιµοι είναι και οι ισχυρισµοί ορισµένων από 

τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, ότι δηλαδή, παρόλο που αναγράφεται το όνοµα 

εκπροσώπου τους στα επίµαχα (χειρόγραφα ή δακτυλογραφηµένα) πρακτικά ότι δε 

στοιχειοθετείται απαραίτητα η παρουσία τους στις αντίστοιχες συνεννοήσεις, διότι οι εν 

λόγω ισχυρισµοί είναι παντελώς ατεκµηρίωτοι. Πέραν των αποδεικτικών αυτών 

στοιχείων που συνιστούν άµεση έγγραφη απόδειξη της συµµετοχής τους στη 

διαπραχθείσα παράβαση κατά τη νοµολογία, καµία από τις επιχειρήσεις αυτές δεν 

µπόρεσε να αντικρούσει τα εν λόγω πειστήρια, ούτε βεβαίως και να παρουσιάσει µια 

πειστική δικαιολογία για τη συστηµατική και τακτική καταγραφή της παρουσίας 

εκπροσώπου της σε αυτές, εφόσον ο εκπρόσωπός αυτός (δήθεν) δεν ήταν παρών. 

Συναφώς, δεν συνάδει µε την κοινή λογική οι εκπρόσωποι των εµπλεκοµένων µερών 

να µην ήταν παρόντες και ωστόσο να έχει βρεθεί πληθώρα εγγράφων (πρακτικά – 

σηµειώσεις) που τους µνηµονεύουν συστηµατικά ως παρόντες σε συγκεκριµένες 

συναντήσεις µε αντικείµενο συνεννοήσεις για τις τιµές, και µάλιστα να συµµετέχουν 

επανειληµµένως και σε βάθος χρόνου, και χωρίς οι ίδιοι να έχουν αντιδράσει ή 

                                                             
193 Bλ. Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου T-202/98, Tate & Lyle, σκ. 60. 
194 Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις ΠΕΚ T-202/98 Tate & Lyle κατά Επιτροπής, σκ. 58, ΠΕΚ T-7/89 
Hercules κατά Επιτροπής, ΠΕΚ T-1/89 Rhône Poulenc κατά Επιτροπής, και ΠΕΚ T-25/95 κλπ. 
Cimenteries CBR κλπ. κατά Επιτροπής. 
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εκφράσει την αντίρρησή τους (πολλώ δε µάλλον να έχουν αποστασιοποιηθεί ρητώς 

από αυτές). Εξάλλου, ο κ. Κ.Κ. δεν είχε κανένα απολύτως κίνητρο ή συµφέρον να 

καταγράφει ως συµµετέχοντες στις επίµαχες συναντήσεις πρόσωπα που στην 

πραγµατικότητα δεν συµµετείχαν, ούτε βεβαίως και να το πράττει κατ’ αυτό το 

λεπτοµερειακό τρόπο συστηµατικά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

Καταληκτικά σχόλια της Επιτροπής αναφορικά µε τη Σύµπραξη 

H Επιτροπή, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία ως αυτά παρουσιάστηκαν 

ανωτέρω και αφού συνεκτίµησε όλα όσα κατατέθηκαν από τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις, οµόφωνα καταλήγει ότι τα στοιχεία που ανευρέθηκαν στα υποστατικά των 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων στο σύνολο τους έχουν υψηλή αποδεικτική αξία. Όπως 

έχει αναφερθεί σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία τα στοιχεία απόδειξης µίας 

σύµπραξης πρέπει να αξιολογούνται ως σύνολο, και όχι µεµονωµένα. Με άλλα λόγια 

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.195,196.  

Εξάλλου όπως αναφέρεται και στην απόφαση του ∆ικαστηρίου Hitachi and Others v 

Commission,197 «∆εδοµένου 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 υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε ενδελεχώς ένα προς ένα όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που 

συλλέχθηκαν κατά την προκαταρκτική έρευνα και αξιολογώντας τα αυτά στο σύνολο 

τους, καταλήγει οµόφωνα ότι οι εταιρείες I&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE, TOP MIX 

και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, κατά ή περί το 2011 αποφάσισαν τη σύσταση και λειτουργία 

Συνδέσµου υπό την επωνυµία «Σύνδεσµος Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού», συµφώνως των όσων καταγράφονται στην τελευταία σελίδα Έγγραφο 1, 

καθώς και στο Έγγραφο 2. Ο εν λόγω Σύνδεσµος σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου 

                                                             
195 Βλ. ΠΕΚ T-67/00 επ. JFE Engineering, σκ. 179 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία. 
196 Βλ. ∆ΕΕ C-407/2008 Knauf Gips κατά Επιτροπής, Συλλ. 2010 I-06375 σκ. 49 και την εκεί παρατιθέµενη 
νοµολογία, ∆ΕΕ C-413/08 Lafarge κατά Επιτροπής, Συλλ. 2010 I-05361, παρ. 22, ∆ΕΚ C-105/04P FEG 
κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 135, ∆ΕΚ συνεκδικασθείσες C-403/04P και C-405/04P Sumitomo Metal 
Industries και Nippon Steel κατά Επιτροπής, σκ. 51, ∆ΕΚ 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. 
197 ΑΠΟΦΑΣΗ της 12.7.2011 — ΥΠΟΘΕΣΗ T-112/07 HITACHI κ.λπ. κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 



  

220 

 

Σωµατείων και Ιδρυµάτων συνεχίζει να υφίσταται αφού είναι γραµµένος στο Μητρώο 

Σωµατείων και Ιδρυµάτων. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα διαπιστώνει ότι ο «Σύνδεσµος Κατασκευαστών 

Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού» προσέφερε στις εταιρείες µέλη του που είναι µεταξύ 

τους ανταγωνιστές, µια πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

του οποίου πραγµατοποιούνταν τακτικές συναντήσεις. Από τα στοιχεία της έρευνας 

είναι εµφανές ότι οι δραστηριότητες του Συνδέσµου και/ή των Μελών του δεν 

περιορίζονταν αποκλειστικά στα όσα καταγράφονται στο επίσηµο Καταστατικό και 

Ιδρυτικό έγγραφο του Συνδέσµου.  

Τα παραπάνω στοιχεία και όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν, επιβεβαιώνουν και 

πιστοποιούν, συνολικώς αξιολογούµενα, ότι οι εµπλεκόµενες επιχείρησης, µέσω του 

Συνδέσµου αλλά και από µόνες τους διαµόρφωσαν µία καρτελική σύµπραξη η οποία 

είχε σκοπό τη δηµιουργία µακροχρόνιας συνεργασίας, µε βασικές παραµέτρους την 

«εκµετάλλευση», «στενότητα της αγοράς» και «credit» (ως καταγράφεται στο Έγγραφο 

7) και µε απώτερο στόχο της διασφάλιση της κερδοφορίας του ενόψει της οικονοµικής 

στενότητας που είχε επέλθει η κυπριακή οικονοµία και της µείωσης της «δουλειάςς», 

δηλαδή της προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος (ως καταγράφεται στα Έγγραφα 5 και 

14). Από το σύνολο των ενώπιον της Επιτροπής εγγράφων είναι εµφανές ότι στο 

πλαίσιο των συναντήσεων τους γίνονταν συζητήσεις αναφορικά µε την ανάγκη 

υποβολής αυξήσεων στους Γενικούς Τιµοκαταλόγους καθώς και την ανάγκη 

καθορισµού των ελάχιστων τιµών που εφάρµοζαν σε πελάτες των εταιρειών που ήταν 

Μέλη του Συνδέσµου (ως καταγράφεται στα Έγγραφα 1, 5 και 10), οι οποίοι 

αποκαλούνταν «κοινοί πελάτες». Η φράση «κοινοί πελάτες» συναντιέται σε αρκετό 

αριθµό εγγράφων (σχετικά είναι τα Έγγραφα 7 και 8).  

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι στο πλαίσιο αυτό συνήφθη 

«απόφαση για όρκο τιµής» για έλεγχο της διάθεσης και παραγωγής σκυροδέµατος 

προς αποφυγή πλεονασµάτων, διαρροής πελατών, αλλά και τον καθορισµό των τιµών 

σκυροδέµατος και των χρεώσεων των αντλιών (ως καταγράφεται στα Έγγραφα 7 και 

16). Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στο πλαίσιο της µακροχρόνιας 

συνεργασίας (συµπαιγνίας) τους συζητούνταν «νέα έργα» (ως καταγράφεται στο 

Έγγραφο 1) και αντάλλασσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Περαιτέρω, γίνονταν 

συζητήσεις για τη δηµιουργία κοινής εταιρείας για τη διαχείριση των αντλιών στην οποία 

θα είχαν µετοχικό µερίδιο όλες οι εταιρείες Μέλη του Συνδέσµου, καθώς και για τη 

δηµιουργία κοινής εταιρείας έτοιµου Σκυροδέµατος.  

Στο πλαίσιο αυτό των συζητήσεων αντάλλασσαν µεταξύ τους ευαίσθητες πληροφορίες 

που αφορούσαν τις µηνιαίες αγορές τσιµέντου από την εταιρεία Τσιµεντοποιεία 

Βασιλικού, την ποσότητα παραγωγής κάθε κατηγορίας σκυροδέµατος, καθώς και 
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στοιχεία πελατών έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα µερίδιο από την αγορά για την κάθε 

εταιρεία. Τέλος, συνήφθησαν «συµφωνίες κυρίων» αναφορικά µε τις λειτουργίες των 

Λατοµείων που διέθεταν οι εταιρείες µέλη του Συνδέσµου, καθώς και τη «δηµιουργία 

αγώγιο για µπετόν». Το γεγονός ότι ορισµένες από τις συζητήσεις ουδέποτε 

υλοποιήθηκαν, όπως αυτή της δηµιουργίας κοινής εταιρείας διαχείρισης αντλιών (όπως 

οι ίδιες οι εταιρείες ισχυρίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής) δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις πραγµατοποιούσαν συναντήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας 

του Συνδέσµου, σε τακτική βάση, και αντάλλασσαν µεταξύ τους ευαίσθητες 

επιχειρηµατικές πληροφορίες οι οποίες λόγω της φύσης τους δεν ήταν χρήσιµες µόνο 

για το σκοπό της δηµιουργίας κοινής εταιρείας διαχείρισης αντλιών, αλλά και για τις 

συνήθεις δραστηριότητες της κάθε εταιρείας οι οποίες µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

κατά το δοκούν. Η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ουσιαστικά καταργούσε κάθε 

αβεβαιότητα µεταξύ των επιχειρήσεων ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους στην 

αγορά. Όπως άλλωστε καταγράφει το Γαλλικό Συµβούλιο Ανταγωνισµού σε απόφασή 

του η ανταλλαγή που αφορά την ύπαρξη ανταγωνιστών, το όνοµα τους την σηµασία 

τους, την διαθεσιµότητα τους σε προσωπικό και πρώτες ύλες είναι παράνοµη.198 

Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία και πρακτική, η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο σύµπραξης ως πρακτική διευκολύνουσα τη λειτουργία της 

σύµπραξης και την εφαρµογή των όσων έχουν συµφωνηθεί, συνιστά παράβαση του 

άρθρου 3 του Νόµου, έχουσα ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Οι εξ 

αντικειµένου παραβάσεις του ανταγωνισµού 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, η δράση στην αγορά. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτοί οι 

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

επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού. 

Στην προκειµένη περίπτωση οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις πέραν των συµφωνιών για 

καθορισµού των τιµών έτοιµου σκυροδέµατος, ως αναλύθηκε, κατήρτισαν καταλόγους 

µε τους «κοινούς τους πελάτες» στους οποίους υπέβαλαν τις ελάχιστες συµφωνηµένες 

τιµές (ως καταγράφεται στο Έγγραφο 8) και µεταξύ άλλων αντάλλασσαν πληροφορίες 

αναφορικά µε τις αγορές τσιµέντου καθώς και την παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος. Η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ως αντικείµενο κεντρικές 

παραµέτρους της επιχειρηµατικής δράσης και συνεπώς τεκµαίρεται ότι η ανταλλαγή 

αυτών είχε αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού αφού εξαφάνισε 

κάθε ίχνος αβεβαιότητας µεταξύ των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων τόσο ως προς το 

επιχειρηµατικό τους status όσο και ως προς τη µελλοντική τους συµπεριφορά. 
                                                             
198 Βλέπε αποφάσεις Γαλλικού Συµβουλίου Ανταγωνισµού αποφάσεις υπ’ αριθµό 89-D-34, υπ’ αριθµ. 95- 
D-17, υπ’ αριθµό 95-D-66, υπ αριθµό 96-D-25. 
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Αναφορικά µε τις εταιρείες ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, STARBETON, 

Λατοµεία Φαρµακάς ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, Iacovou Brothers (Concrete) Ltd, Μ.Σ 

(ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤ∆, Πουλλάς Τσαδιώτης Λτδ, εναντίον των οποίων στράφηκε επίσης 

αρχικά η παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι για τις εν λόγω 

εταιρείες µετά από τη µελέτη όλων των στοιχείων της προκαταρκτικής έρευνας, όπως 

επίσης και από τις θέσεις των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων δεν έχει προκύψει 

οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο να καταδεικνύει ότι συµµετείχαν στη σύµπραξη.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όλα τα στοιχεία τα οποία έχει ενώπιόν της και 

χρησιµοποιήθηκαν για απόδειξη της σύµπραξης σχετίζονται µε το Σύνδεσµο, (starting 

point) και τη χρήση της πλατφόρµας αυτής για τη σχετική συνεννόηση των 

επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναφορικά µε την εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ, σηµειώνεται ότι παρόλο που είχε υποβάλει προσφορές σε σχέση µε 

διαγωνισµούς που αφορούσαν την ηµιορεινή και ορεινή επαρχία Λεµεσού, κερδίζοντας 

µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο εναντίον της. Η 

Επιτροπή έχει συλλέξει στοιχεία, έχει διενεργήσει αιφνίδια έρευνα στην εν λόγω εταιρεία 

και έχει εξετάσει τη συµπεριφορά αυτής, και δεν έχει εντοπίσει οτιδήποτε, το οποίο να 

καταδεικνύει ότι έχει προβεί σε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. Εξάλλου η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι οι τιµές που υπέβαλλε η εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ 

ήταν πιο χαµηλές από τις εταιρείες που φαίνεται ότι συµµετείχαν στη σύµπραξη. 

9.3. Αξιολόγηση της συµπεριφοράς των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων σε σχέση 

µε τους τρεις ∆ιαγωνισµούς  

Η νόθευση διαγωνισµών, αποτελεί µία καταφανή παράβαση του άρθρου 3 του Νόµου 

καθώς περιορίζει προδήλως και εξ’ αντικειµένου τον ανταγωνισµό199. Η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι οι αγοραστές, και ειδικότερα οι δηµόσιοι φορείς, όταν πρόκειται για 

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 υπηρεσιών200. 

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 

                                                             
199 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. 
200 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. 
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επιθυµούν να προµηθευτούν προϊόντα ή υπηρεσίες µέσω διαδικασίας µειοδοτικού 

διαγωνισµού. ∆ηµόσιοι 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. 201 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η νόθευση διαγωνισµών στο πλαίσιο µιας σύµπραξης 

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 περιορίζεται202.» 

Οι µυστικές συµφωνίες για την 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 
                                                             
201 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). 
202 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 ∆ικαστήριο 
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). 
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ανταγωνιστές/προµηθευτές έρχονται εκ των προτέρων σε συµφωνία για το ποιος θα 

υποβάλλει την επιτυχούσα προσφορά σε σύµβαση που θα κατακυρωθεί κατόπιν µιας 

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 

προσφοροδοτών203. 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 204: 

(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 υπογραµµίζει ότι η παρούσα υπόθεση αφορά τη σύµπραξη µεταξύ 

επιχειρήσεων για χειραγώγηση ή νόθευση διαγωνισµών, συµπεριφορά η οποία είναι 

                                                             
203 Βλ. Απόφαση της Επιτροπής 1999/60/ΕΚ, Καρτέλ προµονωµένων σωλήνων, υπόθεση IV/35.691/Ε-4 
Στην απόφαση Καρτέλ προµονωµένων σωλήνων. 
204 http://www.oecd.org/daf/competition/cartels. 
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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.  

H Επιτροπή, µε βάση τα όσα καταγράφηκαν ανωτέρω, έχει καταλήξει ότι ο «Σύνδεσµος 

Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού» προσέφερε στις εταιρείες µέλη του 

που είναι µεταξύ τους ανταγωνιστές, µια πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των 

επιχειρήσεων, και ότι οι δραστηριότητες του Συνδέσµου και/ή των Μελών του δεν 

περιορίζονταν αποκλειστικά στα όσα καταγράφονται στο επίσηµο Καταστατικό και 

Ιδρυτικό έγγραφο του Συνδέσµου. Όπως καταδεικνύεται από τα ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχεία οι εταιρείες; Κατασκευής Σκυροδέµατος είχαν ως αντικείµενο να 

διασφαλίσουν µεταξύ τους: «ένα εύλογο κέρδος της τάξης του 10-15% όπως κάθε 

υγιής επιχείρηση.» 

Μέσω του Συνδέσµου Σκυροδέµατος καθορίστηκε, µεταξύ άλλων, ένα πλαίσιο 

καθορισµού τιµών σκυροδέµατος, και αντλιών αλλά και συζήτησης «νέων έργων» και 

καταµερισµού αυτών. Προς το σκοπό αυτό οι εταιρείες Μέλη του Συνδέσµου 

συναντιούνταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αντάλλασσαν µεταξύ τους ευαίσθητες 

επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, στοιχεία αγοράς τσιµέντου 

από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, ενώ 

διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του «Συντονισµού» και ενοικίασαν 

γραφείο σε µυστική τοποθεσία. 

Από το ηµερολόγιο του κύριου Κ.Κ., το οποίο έχει κριθεί ότι έχει υψηλή αποδεικτική 

αξία, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες συναντήθηκαν µετά από την 

προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών. 

Σχετικό µε τη λειτουργία και τον ρόλο των Συνδέσµων είναι και απόσπασµα από το 

άρθρο του κ. Γ. Κατσουλάκου, το οποίο επαναλαµβάνεται στο παρόν σηµείο και 

αναφέρει ότι «…. είναι συχνή η χρήση «διευκολυντικών πρακτικών» (facilitating 

practices) από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ευνοούν τη δηµιουργία των Καρτέλ. Για 

παράδειγµα, µία συνηθισµένη πρακτική των επιχειρήσεων είναι να χρησιµοποιούν τις 

«ενώσεις» που σχηµατίζουν µεταξύ τους για να µεταφέρουν πληροφορίες, οι οποίες 

συµβάλλουν στη διατήρηση του καρτέλ.»205 

                                                             
205 Γιάννης Κατσουλάκος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών «Είναι η Αντιµετώπιση των 
Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισµού Αποτελεσµατική;» Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ – ΤΑΣΕΙΣ «Η Οικονοµία το 
2009» (http://www.tzouganatoslaw.gr/images/records/1242660711_Kartel_09.pdf). 
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Σε ό,τι αφορά τους τρεις διαγωνισµούς που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας 

αυτεπάγγελτης έρευνας, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

(i) ∆ιαγωνισµός του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 6/2012 

Στις 30/11/2011, το Τ.∆.Ε. προκήρυξε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 6/2012 για την προµήθεια 

και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά και Ορεινά) µε 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 22/12/2011. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

στάληκαν από το Τ.∆.Ε. για το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 6/2012 (για την Επαρχία Λεµεσού 

(Πεδινά και Ηµιορεινά) Περιοχές 1,2,3 και 5) είχαν ενδιαφερθεί οι εταιρείες 

ATHINODOROU & POULLAS, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ και TOP MIX. 

Ο εν λόγω ∆ιαγωνισµός ακυρώθηκε, µετά από απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

ηµεροµηνίας 13/01/2012, η οποία διαπίστωσε ότι οι τιµές για όλες τις περιοχές και τις 

κατηγορίες που λήφθηκαν από τους προσφοροδότες σε σύγκριση µε την εκτίµηση του 

Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων Λεµεσού µε απόκλιση επί τοις 

% ήταν από 22%-37% ακριβότερες από την εκτίµηση. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση που 

έγινε διαπιστώθηκε ότι: 

«Όλοι οι προσφοροδότες που υπέβαλαν προσφορά εξασφαλίζουν από µια περιοχή 

έκαστος και οι τιµές που υπέβαλαν είναι πολύ υψηλότερες από τις τρέχουσες τιµές της 

αγοράς.» 

Σε σχέση µε τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ έγγραφο µε τίτλο «Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων» και «C25» (χειρόγραφα), 

µε χειρόγραφες σηµειώσεις το οποίο περιλαµβάνει φωτοτυπία από έντυπο 

διαγωνισµού του Τµήµατος ∆ηµοσιών Έργων Τ.∆.Ε 6/2012, (Έγγραφο 23), όπου 

αναγράφονται οι περιοχές και επίσης φωτοτυπία αποσπάσµατος της επιστολής που 

είχε σταλεί στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ αναφορικά µε την κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού (Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 σε αυτή, µε τα ποσά κατακύρωσης 

(βλ. σχετικά αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για το ∆ιαγωνισµό 

(Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 – Έγγραφο 56). 

Στο υπό αναφορά έγγραφο, δίπλα από την περιοχ Ι αναγράφεται χειρόγραφα «Ματθ. 

75 ±3» το οποίο αντιστοιχεί στην ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, δίπλα από την περιοχή ΙΙ 

αναγράφεται «Κυθ. 78±3», το οποίο αντιστοιχεί στην ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, δίπλα από την 

περιοχή III «Ματθ. 82±3» και δίπλα από την περιοχή V αναγράφεται «Αθην.82±3», το 

οποίο αντιστοιχεί στην εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS.   

Η Επιτροπή, είχε καταλήξει εκ πρώτης όψεως ότι το εν λόγω έγγραφο καταδεικνύει την 

ύπαρξη συµφωνίας καθορισµού του ύψους των οικονοµικών προσφορών που 

προτίθεντο οι εταιρείες να υποβάλουν στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού µε αρ. 6/2012, 
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καθώς και την ύπαρξη συµφωνίας καταµερισµού των περιοχών της επαρχίας Λεµεσού 

µεταξύ των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS ΚΑΙ 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (Έγγραφο 23), αφού πράγµατι τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις 

προσφορές τις οποίες υπέβαλαν οι εν λόγω εταιρείες (ως καταγράφονται στο Έγγραφο 

33 -Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς του Τ.∆.Ε. που ακύρωνε την προσφορά 6/2012 

αντίγραφο της οποίας συλλέχθηκε από την Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις των εταιρειών 

ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ (µητρική εταιρεία), SKYRAMIX και TOP MIX. 

(ii) ∆ιαγωνισµός του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 15/2012 

Στις 03/02/2012, το Τ.∆.Ε. προκήρυξε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 15/2012 για την προµήθεια 

και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά και Ορεινά) µε 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 24/02/2012. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που στάληκαν από το Τ.∆.Ε για τον υπό αναφορά ∆ιαγωνισµό είχαν ενδιαφερθεί οι 

εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, TOP MIX και SKYRAMIX.  

Από τις εταιρείες Μέλη του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, 

υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS. 

Από τα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών που υποβλήθηκαν φαίνεται ότι η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ υπέβαλε τη χαµηλότερη προσφορά για τις Περιοχές Ι και ΙΙ ενώ η 

εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλε την χαµηλότερη προσφορά για την 

περιοχή V. Η προσφορά που υπέβαλαν για την Περιοχή ΙΙΙ ήταν η ίδια. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στην συνεδρία της µε ηµεροµηνία 08/03/2012 αφού 

αξιολόγησε την προσφορά, θεώρησε ότι οι τιµές που λήφθηκαν από τους 

προσφοροδότες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS είναι 

«εξωπραγµατικές και πιθανόν να είναι προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ των 

προσφερόντων». 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν από τις υπ΄ 

αναφορά εταιρείες για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε µε αρ. 15/2012 ήταν ακριβώς οι ίδιες µε 

αυτές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισµού µε αρ. 6/2012, ο οποίος είχε 

ακυρωθεί. Επισηµαίνεται ότι οι εταιρείες SKYRAMIX και TOP MIX ενώ έλαβαν έγγραφα 

για τον διαγωνισµό 15/2012 δεν υπέβαλαν προσφορά. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στο ηµερολόγιο του κύριου Κ.Κ. υπάρχει σηµείωση για τις 

21/2/2012 «8:30 Σύνδεσµος Σκυροδέµατος Λεµεσού». Από την εν λόγω σηµείωση 

προκύπτει ότι στις 21/2/2012 και η ώρα 8:30, δηλαδή λίγες ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία που έληγε η προθεσµία για υποβολή προσφορών πραγµατοποιήθηκε 

συνάντηση µεταξύ των µελών του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού (Έγγραφο 34). 
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Επίσης, στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που διεξήχθη στις 22/10/2013 στις 

επιχειρήσεις ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ (µητρική εταιρεία), SKYRAMIX και TOP MIX ανευρέθηκε 

ανυπόγραφο αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον ∆ιαγωνισµό 

Τ.∆.Ε. µε αρ. 6/2012 (Έγγραφο 33). Ο ∆ιαγωνισµός ακυρώθηκε ως προς τις Περιοχές 

Ι,ΙΙ, V, ενώ η Περιοχή ΙΙΙ κατακυρώθηκε υπέρ της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΖΑΝΟΣ.  

(iii) ∆ιαγωνισµός του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 54/2012 

Tο Τ.∆.Ε. προκήρυξε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά 

έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά και Ηµιορεινά) µε τελευταία 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 29/06/2012. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

στάληκαν από το Τ.∆.Ε. για τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό (για την Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά 

και Ηµιορεινά) Περιοχές 1,2 και 5) είχαν ενδιαφερθεί οι εταιρείες ATHINODOROU & 

POULLAS, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και SKYRAMIX.  

Στο ηµερολόγιο του κύριου Κ.Κ. ανευρέθηκε η εξής σηµείωση τις 26/6/2012: «8:30 

Σκυροδέµατα» (Έγγραφο 34). Από την εν λόγω σηµείωση προκύπτει ότι στις 

26/6/2012 και η ώρα 8:30, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ των εταιρειών. 

Προσφορά υπέβαλαν και οι τέσσερις εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 9/8/2012, αφού αξιολόγησε 

την προσφορά σηµείωσε ότι για τις περιοχές Ι και ΙΙ, οι τιµές που υπέβαλε ο 

προσφοροδότης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ήταν οι πιο χαµηλές για όλες τις κατηγορίες 

σκυροδέµατος.  Οι τιµές του προσφοροδότη ήταν µεταξύ 12,7% έως 21,3% ψηλότερες 

από την Εκτίµηση του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων 

Λεµεσού. Για την Περιοχή V, ο προσφοροδότης ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλε 

τις χαµηλότερες τιµές για όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος. Οι τιµές ήταν µεταξύ 

17,7% έως 23,2% ψηλότερες από την εκτίµηση. Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω ∆ιαγωνισµός 

ακυρώθηκε. 

(iv) Άλλοι διαγωνισµοί 

Από τα στοιχεία της έρευνας έχει διαφανεί ότι το 2011, έτος έναρξης συζητήσεων 

σύστασης του Συνδέσµου έως και το τέλος του 2012, προκηρύχθηκε αριθµός δηµόσιων 

διαγωνισµών τόσο από το Τ.∆.Ε. όσο και από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση. Στο πλαίσιο 

της προκαταρκτικής έρευνας της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, συλλέχθηκαν 

επίσης στοιχεία αναφορικά µε αριθµό διαγωνισµών που διεξήχθηκαν τόσο από το 

Τµήµα ∆ηµόσιων Έργων όσο και από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού. Ειδικότερα, 

συλλέχθηκαν στοιχεία αναφορικά µε ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς που προκηρύχθηκαν 

κατά ή περί την περίοδο συζήτησης για σύσταση του Συνδέσµου Κατασκευαστών 

Έτοιµου Σκυροδέµατος, µέχρι και το 2012. 
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η συλλογή στοιχείων αναφορικά µε πρόσθετους 

διαγωνισµούς της επιτρέπει να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας της µυστικής 

σύµπραξης σε σχέση µε τους δηµόσιους διαγωνισµούς, ήτοι κατά πόσο έγινε 

καταµερισµός των διαγωνισµών µέσω της καταστολής προσφορών ή της υποβολής εκ 

περιτροπής προσφορών ή της υποβολής εικονικών προσφορών. Σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να εισέρχονται σε µυστικές 

συµπράξεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα και όχι µεµονωµένα και συγκεκριµένους 

διαγωνισµούς. Η Επιτροπή, περαιτέρω υπογραµµίζει ότι τα στοιχεία, τα οποία αφορούν 

διάστηµα πριν και µετά το τέλος των διαγωνισµών συλλέχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 

µε σκοπό την ενδελεχή έρευνα αναφορικά µε ενδεχόµενη ύπαρξη σύµπραξης µεταξύ 

των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διερευνηθεί και το χρονικό πλαίσιο 

λειτουργίας της.  

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, Επιτροπή όφειλε να διερευνήσει το ενδεχόµενο  

χειραγώγησης των συγκεκριµένων προσφορών και κατά πόσο τούτο έλαβε χώρα µε 

µια από τις µορφές που περιγράφηκαν προγενέστερα. Πέραν όµως των όσων 

σηµειώθηκαν, θα πρέπει να τονιστεί ότι, 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.206 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.207 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού στις 

22/8/2011 προκήρυξε διαγωνισµό µε αρ. Ε.ΛΕΜ.Ε 38/2011 (για περιοχές της Επαρχίας 

Λεµεσού). Στο εν λόγω διαγωνισµό είχαν ενδιαφερθεί οι εταιρείες ALFA CONCRETE, 

TOP MIX, ATHINODOROU & POULLAS, {....},{....}, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, καθώς και η 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ.  

Σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Επαρχιακής ∆ιοίκησης 

Λεµεσού «Οι τιµές τους είναι πιο ψηλές από τις αναµενόµενες µε ποσοστό αύξησης 

7,38% µέχρι 20,36%. Από τη µελέτη των προσφορών φαίνεται να υπήρξε 

προσυνεννόηση µεταξύ των προσφοροδοτών. Με βάση τις τιµές και τους έγκυρους 

προσφοροδότες κατανέµεται εργασία σε όλους τους προσφοροδότες».  

                                                             
206 Βλέπε π.χ. υπόθεση Nederlande Federative Vereniging voor de  Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied and Technische Unie (FEG and TU)[2000] L39/1. 
207 Βλέπε ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, ∆ηµήτριος Τζουγανάτος, Νοµική Βιβλιοθήκη σελ 297. 
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Αντίγραφο του Εντύπου 19 του ∆ιαγωνισµού της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού µε 

αρ. προκήρυξης ΕΛΕΜΕ 38/2011 (Έγγραφο 22), ανευρέθηκε στα γραφεία της 

εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Στο εν λόγω έντυπο υπάρχουν χειρόγραφες σηµειώσεις δίπλα 

από κάθε περιοχή, µε τα ακόλουθα ονόµατα ΑΘ (για ATHINODOROU & POULLAS), 

Ματθ (για ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ), Alfa (για ALFA CONCRETE), TOP MIX και ΚΥΘΡ 

(για ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ) και αριθµούς (όπως π.χ. +1.50, +2,00 κλπ) που συνιστούν τις 

χρεώσεις σκυροδέµατος σε ευρώ.  

Επίσης, στις 23/11/2011, το Τ.∆.Ε. προκήρυξε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 3/2012 για την 

προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού (ορεινά) µε 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 16/12/2011. Στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό 

υποβλήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS, 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ KAI 

{....}. Στη βάση της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης διαπιστώνεται ότι οι 3 

εταιρείες (ATHINODOROU & POULLAS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ) 

υπέβαλαν κατά πολύ υψηλότερες τιµές τόσο σε σχέση µε τους δυο άλλους 

προσφοροδότες όσο και σε σχέση µε την εκτίµηση του έργου (ήτοι 66.20%-67.5%, 

54.65%-55% και 49% αντίστοιχα). Από τις τρεις εταιρείες µέλη του Συνδέσµου η 

χαµηλότερη προσφορά υποβλήθηκε από την ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

Στις 2/12/2011, η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού προκήρυξε τους ∆ιαγωνισµούς µε αρ. 

Ε.ΛΕΜ.Ε 49/2011, Ε.ΛΕΜ.Ε 50/2011 και Ε.ΛΕΜ.Ε 51/2011. Η προθεσµία υποβολής 

προσφορών και για τους τρεις διαγωνισµούς ήταν η 16/12/2012, ως η προθεσµία 

υποβολής προσφορών για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε µε αρ. 3/2012.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο ∆ιαγωνισµός µε αρ. 49/2011 κατακυρώθηκε στην εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS και ο ∆ιαγωνισµός 51/2011 κατακυρώθηκε στην εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισµό µε αρ. 50/2011, παρατηρείται ότι η 

εταιρεία ALFA CONCRETE υπέβαλε χαµηλότερη προσφορά από τις εταιρείες 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS, σε αντίθεση µε τους 

προαναφερθέντες δύο διαγωνισµούς. 

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι όλες οι εταιρείες συµφώνησαν να κερδίσουν από ένα 

διαγωνισµό ως ακολούθως:  

• η ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε. µε αρ.13/2012,  

• η ATHINODOROU & POULLAS το ∆ιαγωνισµό της Επαρχιακής ∆ιοίκησης 

Λεµεσού µε αρ.49/2011,  

• η ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ το ∆ιαγωνισµό της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού µε 

αρ.51/2011 και  
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• η ALFA CONCRETE το ∆ιαγωνισµό της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού µε 

αρ.50/2011.  

Η Επιτροπή, επίσης, σηµειώνει ότι, σχεδόν ένα µήνα αργότερα, στις 

24/12/2011,προκηρύχθηκαν από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού οι ∆ιαγωνισµοί µε 

αρ. Ε.ΛΕΜ.Ε 6/2012, Ε.ΛΕΜ.Ε 07/2012 και Ε.ΛΕΜ.Ε 08/2012, αναφορικά µε την 

προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού (Περιοχή Β, Γ και Ζ). Η 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και για τους τρεις διαγωνισµούς ήταν η 13/1/2012.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που στάληκαν από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού στο 

πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας: 

(α) για το ∆ιαγωνισµό µε αρ. Ε.ΛΕΜ.Ε 06/2012 (για την περιοχή Β) είχαν ενδιαφερθεί οι 

εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS και η ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Προσφορά τελικά 

υποβλήθηκε µόνο από την ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ.  

(β) Για το ∆ιαγωνισµό µε αρ. Ε.ΛΕΜ.Ε 07/2012 (για την Περιοχή Γ) είχαν ενδιαφερθεί οι 

εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS, {....},{....}, και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Προσφορές 

υποβλήθηκαν από τις εταιρείες {....},{....} και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, δηλαδή µόνο από µια από 

τις εταιρείες που αποτελεί µέρος του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού.  

(γ) Για το ∆ιαγωνισµό µε αρ. Ε.ΛΕΜ.Ε 08/2012 (για την περιοχή Ζ) είχαν ενδιαφερθεί οι 

εταιρείες ATHINODOROU & POULLAS και η ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ενώ προσφορά υπέβαλε 

τελικά µόνο η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ.  

Οι προαναφερόµενοι τρεις διαγωνισµοί ακυρώθηκαν, καθότι κρίθηκε ότι οι τιµές που 

είχαν υποβληθεί ήταν υπερβολικά υψηλές. 

Σε σχέση µε την περίοδο διεξαγωγής των ανωτέρω ∆ιαγωνισµών, η Επιτροπή 

παρατηρεί ότι στο ηµερολόγιο του κύριου Κ.Κ. το οποίο ανευρέθηκε και συλλέχθηκε στο 

πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας που διεξήχθη στις 25/2/2015, υπάρχει σηµείωση ότι την 

Πέµπτη 12/1/2012, µία µέρα πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των οικονοµικών 

προσφορών για τους ∆ιαγωνισµούς της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού µε αρ. 

Ε.ΛΕΜ.Ε 06/2012, 07/2012 και 08/2012, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση: «8:30 

Σκυροδέµατα». Την συγκεκριµένη µέρα, υπάρχει επίσης ένδειξη «Προσφορά 

Επαρχιακής ∆ιοίκησης».  

Επίσης, στο πλαίσιο της αιφνίδιας έρευνας ηµεροµηνίας 22/10/2013, ανευρέθηκε 

επίσης στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ αντίγραφο του Εντύπου 19 του 

∆ιαγωνισµού Ε.ΛΕΜ.Ε 07/2012, το οποίο φέρει την σφραγίδα της εταιρείας 

ATHINODOROU & POULLAS και το οποίο ως αναγράφεται σε αυτό στάλθηκε από την 
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εν λόγω εταιρεία µε τηλεοµοιότυπο στις 12/1/2012 η ώρα 10:26, (Έγγραφο 24), 

δηλαδή µετά τη συνάντηση που φαίνεται να είχε λάβει χώρα στις 8:30 (Έγγραφο 34).  

Στο Έντυπο 19 (Έγγραφο 24) αναγράφονται τα αρχικά των ονοµάτων των εταιρειών, 

Μελών του Συνδέσµου και συγκεκριµένα των ATHINODOROU & POULLAS, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ALFA CONCRETE, δίπλα από κάθε περιοχή µε τιµές µε τις οποίες 

τους είχαν κατακυρωθεί οι ∆ιαγωνισµοί που είχαν προκηρυχθεί από την Επαρχιακή 

∆ιοίκηση Λεµεσού σε σχέση µε τους ∆ιαγωνισµούς µε αρ. 49/2011, 50/2011 και 

51/2011, καθώς και οι προτεινόµενες από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ τιµές υποβολής 

προσφορών για τους ∆ιαγωνισµούς 06/2012, 07/2012 και 08/2012. 

Σε σχέση µε όλους τους ∆ιαγωνισµούς της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού µε αρ. 

Ε.ΛΕΜ.Ε 06/2012, 07/2012 και 08/2012, ενώ η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS 

έλαβε έγγραφα εντούτοις δεν υπέβαλε προσφορά. Προσφορά υπέβαλε µόνο η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ.  

Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα αποτελέσµατα των ∆ιαγωνισµών µε αρ. 49/2011, 

50/2011 και 51/2011 είχαν γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, 

ήτοι ATHINODOROU & POULLAS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ALFA 

CONCRETE, στις 13/1/2012, ηµεροµηνία κατά την οποία έληγε η προθεσµία υποβολής 

προσφορών για τους ∆ιαγωνισµούς µε αριθµούς 06/2012, 07/2012 και 08/2012. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στις 13/11/2012 το Τ.∆.Ε. προκήρυξε διαγωνισµό 

αναφορικά µε την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος µε αριθµό 3/2013. Η ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών ήταν η 7/12/2012. Για τον εν λόγω διαγωνισµό ενδιαφέρθηκαν 

και έλαβαν έγγραφα οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, SKYRAMIX, 

ATHINODOROU & POULLAS, {....} και {....}. Από το διαγωνισµό απείχαν και δεν 

υπέβαλαν προσφορά οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, SKYRAMIX και  ATHINODOROU & 

POULLAS. Από τα µέλη της σύµπραξης υπέβαλε προσφορά µόνο η εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός. Αξίζει να 

σηµειωθούν τα όσα καταγράφονται στο ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  στις ηµεροµηνίες 

6/12/2012 και 7/12/2012.  

 

6/12/2012 Πέµπτη 
«Ματθαίος: Προσφορά. Συνεργασία  

Σ.Π 17,000?» 
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7/12/2012 

  

  

  

  

Παρασκευή 

  

  

  

  

«Προσφορά ∆ήµ. Έργων  ∆ΕΝ ΚΑΝΑΜΕ» 

C 15 81,00      70.00 

C20 84.00       72.90 

C25 86,00-     75,90 

C30 88.00      78.90» 

Οι τιµές που καταγράφονται στην ηµεροµηνία 7/12/2012 δεν απέχουν πολύ από την 

οικονοµική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και εν 

τέλει κατακυρώθηκε σ’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σηµειωθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή την αδιαφορία  σε σχέση µε 

ένα ∆ιαγωνισµό είναι παράνοµη.208 

Επίσης, την ίδια περίοδο, και συγκεκριµένα στις 20/11/2012 το Τ.∆.Ε. προκήρυξε 

διαγωνισµό αναφορικά µε την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος µε αριθµό 6/2013. Η 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 14/12/2012. Για τον εν λόγω διαγωνισµό 

ενδιαφέρθηκαν και έλαβαν έγγραφα οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

SKYRAMIX, ATHINODOROU & POULLAS και {....}. Από το διαγωνισµό απείχε και δεν 

υπέβαλε προσφορά µόνο η {....}. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σε όλες τις εταιρείες που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό ανατέθηκε από µία Περιοχή. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα 

µε το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  στις 20/11/2012, ηµεροµηνία προκήρυξης του 

διαγωνισµού, στις 4/12/2012 και στις 11/12/2012 πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις του 

Συνδέσµου.  

Η Επιτροπή ακολούθως µελέτησε τα όσα κατατέθηκαν από τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις αναφορικά µε τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της για νόθευση των 

∆ιαγωνισµών 1) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, 2) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

15/2012 και 3) µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά 

έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού, οι 

οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως: 

Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ στο πλαίσιο των γραπτών της θέσεων ανέφερε ότι τα 

προαναφερόµενα έγγραφα (Έγγραφα µε αρ. 22, 23 και 24), δεν αποτελούν τίποτα 

παραπάνω από υπολογισµούς του κ. Κ.Κ.  αναφορικά µε την προσφορά που θα 

έπρεπε να κάνει η εταιρεία του, υπολογίζοντας παράλληλα τις προσφορές των 

ανταγωνιστών του. Όπως υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN τα εν λόγω έντυπα φέρουν σηµειώσεις, οι οποίες είναι 

µεταγενέστερες της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και συνακόλουθα δεν 

τίθεται θέµα παράνοµης ανταλλαγής πληροφοριών ή χειραγώγησης τιµών, αφού τόσο 
                                                             
208 Βλέπε αποφάσεις Γαλλικού Συµβουλίου Ανταγωνισµού αποφάσεις υπ’ αριθµό 89-D-34, υπ’ αριθµ. 95- 
D-17, υπ’ αριθµό 95-D-66, υπ αριθµό 96-D-25. 
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το Τ.∆.Ε όσο και η Επαρχιακή ∆ιοίκηση κοινοποιούν τις τιµές των προσφορών σε 

όλους τους προσφοροδότες. 

Σε σχέση µε το Έγγραφο 23, ο εµπειρογνώµονας των εταιρειών KΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ΒΕΤΟΜΑΝ υποστήριξε ότι αυτό δεν φέρει ηµεροµηνία 

σύνταξης, και ότι χωρίς κανένα πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο δεν µπορεί, µε βάση τα 

καθιερωµένα πρότυπα απόδειξης που ισχύουν στο ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού, να 

στοιχειοθετεί την εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη νόθευση του διαγωνισµού Τ.∆.Ε 

6/2012. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι «δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η 

χειρόγραφη σηµείωση να έγινε µετά την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισµού και το 

“άνοιγµα” των προσφορών, και συντάχθηκε στη βάση των πληροφοριών που είχε ο κ. 

Κ.Κ., οι οποίες µάλιστα δεν µπορεί να συναχθεί µε ασφάλεια ότι προήλθαν από 

ανταγωνιστικές εταιρείες». 

Είναι ισχυρισµός του εµπειρογνώµονα ότι η Επιτροπή συνάγει ότι οι εν λόγω 

χειρόγραφες σηµειώσεις ήταν αποτέλεσµα συµφωνίας µεταξύ των ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, πριν την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, δηλαδή την 22/12/2011, κάνοντας ένα άλµα λογικής. Είναι η θέση του ότι 

οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις χειρόγραφες σηµειώσεις του κ. Κ.Κ., 

περιλαµβάνονται στην Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, βάσει της οποίας λήφθηκε 

η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για ακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού, και 

εποµένως δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο οι εν λόγω χειρόγραφες 

σηµειώσεις του κ. Κ.Κ. να καταγράφηκαν µετά την ολοκλήρωση της υπό αναφορά 

διαγωνιστικής διαδικασίας, στη βάση πληροφοριών που είχαν περιέλθει σε γνώση του 

από το Τ.∆.Ε, τονίζοντας ότι αυτό το ενδεχόµενο δεν είναι θεωρητικό, αλλά πραγµατικό 

καθώς όπως αναγνωρίζει η ίδια η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων, κατά τη διάρκεια 

επιτόπιας έρευνας ηµεροµηνίας 22.10.2013 στα γραφεία των εταιρειών ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, 

SKYRAMIX και TOP MIX, εντοπίστηκε ανυπόγραφο αντίγραφο της Έκθεσης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούσε τον διαγωνισµό Τ.∆.Ε 6/2012. Συνεπώς, είναι η 

θέση τους ότι, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να υπήρχαν ενώπιον του κ. 

Κ.Κ. αντίστοιχες πληροφορίες που περιλαµβάνονταν στην Έκθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης για τον διαγωνισµό Τ.∆.Ε 6/2012, µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.  

Όπως καταλήγει ο εµπειρογνώµονας, µε βάση τα πιο πάνω, «δεν µπορεί να θεωρηθεί 

πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας ότι οι χειρόγραφες σηµειώσεις του κ. Κ.Κ. 

καταγράφηκαν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή και ότι ήταν 

προϊόν συνεννόησης των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στον διαγωνισµό, είτε πριν είτε 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών». Είναι η θέση τους ότι 

υπάρχει, το υπαρκτό και πραγµατικό ενδεχόµενο οι εν λόγω πληροφορίες να ήταν 

προϊόν πληροφόρησης του κ. Κ.Κ., ενδεχόµενα προφορικής ή και ανεπίσηµης, από το 
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Τ.∆.Ε, και το γεγονός ότι δεν κοινοποιήθηκαν επίσηµα και εγγράφως τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων που συµµετείχαν στον εν λόγω διαγωνισµό και των χαµηλότερων 

προσφορών από το Τ.∆.Ε, «δε συνεπάγεται απαραιτήτως και από µόνο του ότι οι 

χειρόγραφες σηµειώσεις του κ. Κ.Κ. ήταν προϊόν συνεννόησης των ανταγωνιστικών 

εταιρειών πριν υποβάλουν τις προσφορές τους». 

Επιπλέον, προβάλλεται ο ισχυρισµός ότι η θέση της Επιτροπής ότι οι πληροφορίες που 

καταγράφονται στον πίνακα του Έγγραφο 23 είχαν κοινοποιηθεί από την εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ προς την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ δεν τεκµηριώνεται από τα 

πραγµατικά δεδοµένα και τις παραµέτρους της συγκεκριµένης υπόθεσης, και 

καταγράφει ότι στο διαγωνισµό Τ.Π.7/2011 συµµετείχαν µόνο οι ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Επισηµαίνεται σχετικά ότι η πρακτική του Τ.∆.Ε  είναι να κοινοποιεί 

το όνοµα της εταιρείας που κερδίζει τον διαγωνισµό και το ύψος της χαµηλότερης 

(νικητήριας) προσφοράς, και συνεπώς, µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού και την κοινοποίηση σχετικών επιστολών προς αυτές, η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ έλαβε πληροφόρηση σε σχέση µε το ύψος των προσφορών της 

εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, η οποία κέρδισε το διαγωνισµό. Ως εκ τούτου, η 

εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ γνώριζε το ύψος των προσφορών που υπέβαλε η εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, κατόπιν σχετικής επίσηµης πληροφόρησης που έλαβε από το Τ.∆.Ε., και 

εποµένως οι εν λόγω πληροφορίες δεν ήταν εµπιστευτικές ούτε και απόρρητες, αφού 

ήταν ήδη γνωστές σε αυτήν. 

Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, σηµειώνεται ότι ακόµη και να µην υπήρχε κοινοποίηση 

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Τ.Π. 7/2011 από το Τ.∆.Ε προς την εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, το γεγονός ότι εντοπίστηκε στα γραφεία των εταιρειών ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, 

SKYRAMIX και TOP MIX η ανυπόγραφη Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης σε σχέση 

µε τον διαγωνισµό 6/2012, (εσωτερικό έγγραφο του Τ.∆.Ε.), οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η σχετική πληροφόρηση που 

περιλαµβάνεται στο εν λόγω έγγραφο να ήταν σε γνώση και άλλων ανταγωνιστικών 

εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένης και της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, χωρίς κατ’ ανάγκη 

αυτό να ήταν αποτέλεσµα ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των ανταγωνιστών. 

Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού Τ.Π. 7/2011 περιλαµβάνονται στο 

έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού Τ.∆.Ε. 6/2012. 

Συνεπώς, όπως καταλήγει ο εµπειρογνώµονας, δεν µπορεί να αποκλειστεί το λογικό 

ενδεχόµενο οι πληροφορίες σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού Τ.Π. 

7/2011 να ήταν σε γνώση των εταιρειών που συµµετείχαν στον διαγωνισµό Τ.∆.Ε. 

6/2012 χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε σχετική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους. 

Πέραν των πιο πάνω, ο εµπειρογνώµονας σηµειώνει ότι ο ισχυρισµός της Επιτροπής 

ότι οι πληροφορίες για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού Τ.Π. 7/2011 «προφανώς 
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ήταν η βάση για τον από κοινού υπολογισµό της τιµής που θα υποβαλλόταν για τον 

∆ιαγωνισµό ∆.Τ.Ε. 6/2012» είναι ατεκµηρίωτος, εφόσον δεν γίνεται παράθεση και/ή 

επεξήγηση του τρόπου χρησιµοποίησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Τ.Π. 

7/2011 ως βάσης για τη νόθευση του διαγωνισµού Τ.∆.Ε. 6/2012. Η εταιρεία 

ΑTHINODOROU & POULLAS υποστήριξε ότι από τα υπό αναφορά έγγραφα 

(Έγγραφα 22 και 23), στα οποία σηµειώνονται αρχικά ονοµάτων και αριθµοί/τιµές δεν 

µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα ότι αυτά αποτελούν προϊόν προσυνεννόησης και/ή 

συµφωνίας µεταξύ των εταιρειών για καθορισµό του ύψους των προσφορών που 

προτίθεντο οι εταιρείες να υποβάλουν στα πλαίσια των ως άνω αναφεροµένων 

διαγωνισµών αλλά ούτε και συµφωνίας καταµερισµού των περιοχών µεταξύ τους. Σε 

κάθε περίπτωση η εταιρεία ΑTHINODOROU & POULLAS υπέβαλε ότι δεν αποκλείεται 

να αποτελούν σηµειώσεις µεταγενέστερες της υποβολής των προσφορών αλλά και 

µεταγενέστερη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µελών του Συνδέσµου, και όχι κατ’ 

ανάγκη ανταλλαγή πληροφοριών πριν την υποβολή των προσφορών και ότι ουδεµία 

τέτοια µαρτυρία υπάρχει ενώπιον της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή, αφού µελέτησε ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις, εν πρώτοις υπογραµµίζει εµφαντικά ότι από τα στοιχεία της παρούσας 

έρευνας προκύπτει ότι οι Αναθέτουσες Αρχές (Τ.∆.Ε. και Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού) 

κατά την εν λόγω περίοδο δεν προέβαιναν σε κοινοποίηση των τιµών που υπέβαλαν 

όλοι οι οικονοµικοί φορείς σε ένα διαγωνισµό. Η πρακτική που ακολουθείτο ήταν να 

ενηµερώνονται οι εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν προσφορά στον εκάστοτε διαγωνισµό, 

αναφορικά µε την εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά και το ποσό 

κατακύρωσης. Συνεπώς, µια εταιρεία δε θα µπορούσε να γνωρίζει τις τιµές προσφορών 

που είχαν υποβάλει όλες οι υπόλοιπες εταιρείες σε κάποιο διαγωνισµό, παρά µόνο την 

επιτυχούσα προσφορά, καθότι η αναθέτουσα αρχή κοινοποιούσε µε σχετική επιστολή 

της αποκλειστικά και µόνο τα στοιχεία αυτά σε όσες εταιρείες είχαν υποβάλει προσφορά 

στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει ως αβάσιµο των 

ισχυρισµό των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN.  

Κατά δεύτερον, σε σχέση µε τη θέση του εµπειρογνώµονα των εταιρειών 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN αναφορικά µε το Έγγραφο 23, η 

Επιτροπή υπογραµµίζει ότι από τα ενώπιον της στοιχεία και ειδικότερα τα στοιχεία που 

έχουν σταλεί από το Τ.∆.Ε. προκύπτει ότι το έγγραφο περιλαµβάνει αυτούσιο 

απόσπασµα της επιστολής  που είχε σταλεί στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ στην 

οποία είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισµός Τ.Π. 7/2011 και όχι απόσπασµά από την 

επιστολή που είχε σταλεί στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Το γεγονός ότι αποτελεί 

απόσπασµα και ή απόκοµµα της ίδιας της επιστολής που είχε αποσταλεί προς την 

εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ δεν αποτελεί ερµηνεία της Επιτροπής, αλλά 
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αυταπόδεικτο και αδιαµφισβήτητο γεγονός. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει ως 

αβάσιµο των ισχυρισµό των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN ότι το απόκοµµα προέρχεται από την επιστολή που στάληκε από το Τ.∆.Ε. 

στην ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ή/και από την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

Η Επιτροπή διαπιστώνει περαιτέρω ότι το υπό αναφορά έγγραφο είναι αποτέλεσµα 

κολλάζ (επεξεργασίας/επικόλλησης ) δύο διαφορετικών εγγράφων (1. του εντύπου του 

διαγωνισµού Τ.∆.Ε 6/2012 στο οποίο αναγράφονται οι περιοχές και 2. της επιστολής 

του Τ.∆.Ε προς την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ στην οποία υπάρχει το εξής λεκτικό 

«Επιθυµώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του 

Επαρχιακού Γραφείου ∆ηµοσίων Έργων Λεµεσού κατακύρωσε στην εταιρεία σας την 

προσφορά ως ακολούθως» και ακολουθεί σχετικός πίνακας µε τις κατακυρωθείσες 

τιµές) σε τρίτο έγγραφο, στο οποίο σηµειώθηκαν χειρόγραφα διπλά από κάθε περιοχή 

τιµές (οι οποίες είχαν περιθώριο απόκλισης είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) 

καθώς και τα ονόµατα των επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή περαιτέρω, θεωρεί κοµβικής σηµασίας το γεγονός ότι ο πίνακας µε τις 

τιµές τις οποίες υπέβαλε η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ στο διαγωνισµό Τ.Π. 7/2011, 

και ο οποίος χρησιµοποιήθηκε στο Έγγραφο 23, προήλθε από το ίδιο το κείµενο της 

επιστολής, η οποία είχε ως παραλήπτη (και συνεπώς στάληκε αποκλειστικά σε αυτήν) 

την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. Αυτό διότι, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ως και ο ισχυρισµός του εµπειρογνώµονα, λογικά έλαβε πράγµατι 

πληροφόρηση από το Τ.∆.Ε σε σχέση µε το ύψος των προσφορών της εταιρείας 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, η οποία κέρδισε το διαγωνισµό, φαίνεται ότι είχε πρόσβαση και 

στην επιστολή που στάληκε όχι σε αυτή, αλλά στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. Η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι δεν δικαιολογείται να έχει στην κατοχή της η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ τέτοια επιστολή, και δεν δόθηκε εξήγηση ή/και αντικειµενική 

δικαιολόγηση ούτε από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ αλλά ούτε και από την εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ γιατί συνέβη αυτό. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει και υπογραµµίζει ότι σε σχέση µε το Έγγραφο 23, 

δεν εξετάζεται το γεγονός ότι οι τιµές που υπέβαλε η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

στο ∆ιαγωνισµό Τ.Π. 7/2011 ήταν σε γνώση της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, (µε δεδοµένο 

ότι οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν τις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά στον 

εκάστοτε διαγωνισµό αναφορικά µε την εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η σύµβαση αλλά 

και για τις τιµές τις οποίες υπέβαλε η εταιρεία αυτή), αλλά το γεγονός ότι οι τιµές αυτές 

φαίνεται µε κάποιο τρόπο χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς υπολογισµού των 

οικονοµικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το ∆ιαγωνισµό Τ.∆.Ε 6/2012, ενώ 

φαίνεται ότι δύο εταιρείες οι οποίες εκ τοις πράγµασι είναι ανταγωνίστριες αντάλλαξαν 

µεταξύ τους επιστολές που τους είχαν κοινοποιηθεί από το Τ.∆.Ε. 
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Όπως προκύπτει από το εν λόγω έγγραφο δίπλα από κάθε περιοχή, αναγράφονται τα 

ονόµατα των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS και 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, καθώς και οι τιµές του σκυροδέµατος κατηγορίας C25 για την οποία είχε 

προκηρυχθεί ο ∆ιαγωνισµός 6/2012. Συγκεκριµένα αυτό που παρουσιάζεται στο 

έγγραφο είναι το ακόλουθο: 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 75±3 Περιοχή Ι 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 78±3 Περιοχή ΙΙ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 82±3 Περιοχή ΙΙΙ 

ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΥ 82±3 Περιοχή V 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι καµία εταιρεία δεν υπέβαλε θέσεις και ούτε και έδωσε 

εξήγηση σχετικά µε το γεγονός ότι στο Έγγραφο 23 αναγράφονται τα ονόµατα 

εταιρειών και µια τιµή µε απόκλιση ±3 δίπλα από κάθε περιοχή. Αυτή η παρατήρηση 

αποκτά ακόµα µεγαλύτερη αξία, µε δεδοµένο ότι όπως προκύπτει από το Έγγραφο 33, 

όλες οι καταγεγραµµένες στο υπό αναφορά έγγραφο τιµές πράγµατι υποβλήθηκαν από 

τις εταιρείες οι οποίες καταγράφονται χειρόγραφα στο Έγγραφο 23 στο πλαίσιο του 

∆ιαγωνισµού 6/2012.  

Ακολουθεί, πίνακας µε τις τιµές που υπεβλήθησαν για τον υπό αναφορά ∆ιαγωνισµό σε 

ό,τι αφορά την κατηγορία σκυροδέµατος C25:  

ΜΑΤΘΑΙΟΣ €75,00 Χαµηλότερη 

Προσφορά 

Περιοχή Ι 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ €78,00 Χαµηλότερη 

Προσφορά 

Περιοχή ΙΙ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ €82,00 Χαµηλότερη 

Προσφορά 

Περιοχή ΙΙΙ 

ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΥ €82,00 Χαµηλότερη 

Προσφορά 

Περιοχή IV 

Το «+-» φαίνεται να σχετίζεται µε το ποσό σε ευρώ (€3,00) που «+» «-» θα κυµαινόταν 

η διαφορά στην τιµή για τις κατηγορίες C15, C20 και C30, για την περιοχή που 

συµφωνήθηκε ότι θα κερδίσει η κάθε εταιρεία, αφού πράγµατι φαίνεται ότι όλες οι 

προαναφερόµενες εταιρείες υπέβαλαν προσφορά µε διαφορά €3,00 αναφορικά µε 

σκυρόδεµα για τις κατηγορίες C15, C20 και C30. 

Οι τιµές που υποβλήθηκαν στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό για τις συγκεκριµένες περιοχές 

είναι οι ακόλουθες: 
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ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι 

C15: €69,00/κ.µ  

(€3,00) 

C20: €72,00/κ.µ 

(€3,00) 

C25: €75,00/κ.µ 

(€3,00) 

C30: €78,00/κ.µ 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙI 

C15: €72,00/κ.µ 

(€3,00) 

C20: €75,00/κ.µ 

(€3,00) 

C25: €78,00/κ.µ 

(€3,00) 

C30: €81,00/κ.µ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙII 

C15: €76,00/κ.µ 

(€3,00) 

C20: €79,00/κ.µ 

(€3,00) 

C25: €82,00/κ.µ 

(€3,00) 

C30: €85,00/κ.µ 

 

ATHINODOROU & POULLAS 

ΠΕΡΙΟΧΗ V 

 

C15: €76,00/κ.µ 

(€3,00) 

C20: €79,00/κ.µ 

(€3,00) 

C25: €82,00/κ.µ 

(€3,00) 
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C30: €85,00/κ.µ 

 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει πως η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης κοινοποιήθηκε 

στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς µε επιστολές ηµεροµηνίας 2/2/2012. Με 

τις εν λόγω επιστολές δεν κοινοποιήθηκαν οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις 

οικονοµικές προσφορές που είχαν υποβληθεί από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς 

φορείς, παρά µόνο πληροφόρηση ότι ο εν λόγω διαγωνισµός ακυρώθηκε διότι οι τιµές 

που υπέβαλαν όλοι οι προσφοροδότες θεωρήθηκαν υπερβολικά ψηλές και ότι ο 

διαγωνισµός θα επαναπροκηρυχθεί άµεσα.  

Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς ότι οι σηµειώσεις καταγράφηκαν µετά από την υποβολή 

των προσφορών, και ότι η εν λόγω πληροφόρηση είχε προέλθει από ανεπίσηµη πηγή 

από το Τ.∆.Ε µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού και το άνοιγµα των προσφορών, 

η Επιτροπή θεωρεί ότι αν πράγµατι αυτή ήταν η πηγή πληροφόρησης της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ θα ανέµενε κάνεις να αναγράφονται στο εν λόγω έγγραφο είτε όλες οι 

προσφορές που υποβλήθηκαν από όλες τις εταιρείες για όλες τις περιοχές, είτε µόνο οι 

πιο χαµηλές προσφορές, ήτοι στην περιοχή ΙΙΙ το όνοµα της τρίτης εταιρείας η οποία 

υπέβαλε την πιο χαµηλή προσφορά και το ύψος της προσφοράς αυτής, και όχι η 

υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.  

Αντίθετα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στο Έγγραφο 23, καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«Ματθ. 75 ±3» δίπλα από την περιοχή Ι, δίπλα «Κυθ. 78±3» δίπλα από την περιοχή ΙΙ, 

«Ματθ. 82±3» δίπλα από την περιοχή III και «Αθην.82±3», δίπλα από την περιοχή V, 

ήτοι οι προσφορές που υπέβαλαν µόνο οι τρεις εταιρείες οι οποίες είναι µέλη του 

Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε 

περίπτωση µη υποβολής πιο χαµηλής προσφοράς από την τρίτη εταιρεία στην περιοχή 

ΙΙΙ, τότε οι εταιρείες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS θα κέρδιζαν από 

µια περιοχή, και η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ δύο.  

Περαιτέρω, δεν διαφεύγει της προσοχής της Επιτροπής ότι στο Έγγραφο 23 υπάρχει 

και φωτοτυπία από απόσπασµα της επιστολής που αποστάληκε στην εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, για την ύπαρξη της οποίας δεν δόθηκε καµία εξήγηση ή/και 

αντικειµενική δικαιολόγηση αναφορικά µε το πώς κατέληξε στην κατοχή της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί λογική 

εξήγηση ότι ο κ. Κ.Κ. προέβηκε στη «χρονοβόρα και απαιτητική» διαδικασία κολλάζ του 

εγγράφου (κόβοντας και κολλώντας απόσπασµα της επιστολής που στάληκε στην 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ για το διαγωνισµό Τ.Π. 7/2011) µετά από το πέρας της 

υποβολής προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, 

αναγράφοντας παράλληλα χειρόγραφα τις τιµές που υποβλήθηκαν στον ∆ιαγωνισµό 
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6/2012, επί του Έγγραφου/ Εντύπου που αποτελεί προϊόν επεξεργασίας του σχετικού 

εγγράφου του ∆ιαγωνισµού 6/2012. Η Επιτροπή κρίνει ότι τα όσα κατατέθηκαν από τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αποτελούν µετέπειτα προσχηµατισµούς για να 

δικαιολογήσουν το περιεχόµενο του εγγράφου το οποίο είχε εντοπιστεί στο πλαίσιο των 

αιφνίδιων ελέγχων. 

Τέλος, σχετικά µε τον ισχυρισµό ότι πιθανόν οι εν λόγω σηµειώσεις να αποτελούν 

προϊόν µεταγενέστερης της υποβολής των προφορών ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ των µελών του Συνδέσµου, η Επιτροπή τονίζει ότι η ανταλλαγή ευαίσθητων 

πληροφοριών των επιχειρήσεων, όπως οι τιµές που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο 

διαγωνισµών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοιου είδους διαγωνισµοί 

επαναλαµβάνονται συχνά, όπως συµβαίνει στον τοµέα προµήθειας και µεταφοράς 

έτοιµου σκυροδέµατος, αποτελεί επίσης πρακτική που αντιστρατεύεται το δίκαιο του 

ελεύθερου ανταγωνισµού και επηρεάζει δυσµενώς τις συνθήκες λειτουργίας της 

αγοράς.  

Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε εξατοµικευµένες προθέσεις µελλοντικής 

συµπεριφοράς επιχειρήσεων όσον αφορά τιµές ή ποσότητες είναι ιδιαίτερα πιθανό να 

οδηγήσει σε συµπαιγνία. Η αµοιβαία ενηµέρωση σχετικά µε τέτοιες προθέσεις µπορεί 

να επιτρέψει στους ανταγωνιστές να φθάσουν σε ένα κοινό υψηλότερο επίπεδο τιµών 

χωρίς κίνδυνο απώλειας µεριδίου αγοράς ή πρόκλησης πολέµου τιµών κατά την 

περίοδο της προσαρµογής σε νέες τιµές209. 

Εν προκειµένω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η συχνότητα της διεξαγωγής των 

∆ιαγωνισµών από µέρους του Τ.∆.Ε. για την επαρχία Λεµεσού, καθιστούσε τις εν λόγω 

πληροφορίες σηµαντικές για τα µέρη. Συγκεκριµένα, µε δεδοµένο ότι ο ∆ιαγωνισµός µε 

αρ. 6/2012 ακυρώθηκε καθότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν κρίθηκαν ως πολύ 

υψηλές, η ανταλλαγή πληροφοριών, µε οποιοδήποτε τρόπο, των οικονοµικών 

προσφορών που είχαν υποβληθεί από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, 

οδήγησε στη νόθευση των ∆ιαγωνισµών µε αρ. 15/2012 και 54/2012, στο πλαίσιο των 

οποίων οι προσφορές είχαν κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως 

«εξωπραγµατικές» και ως εκ τούτου ακυρώθηκαν πλην της Περιοχή ΙΙΙ που αφορούσε 

το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 15/2012, η οποία είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να αγνοηθεί και το γεγονός ότι σε σχέση µε τους δύο 

διαγωνισµούς (ήτοι µε αρ. 15/2012 και 54/2012) εντοπίστηκαν σηµειώσεις στο 

ηµερολόγιο του κύριου K.K. που καταδεικνύουν ότι λίγες ηµέρες πριν από την 

προθεσµία υποβολής προσφορών πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις του Συνδέσµου 

                                                             
209 Βλ. αναλυτικά Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή 
του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, παρ. 64 επ. και 69 επ. 
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Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι για το 

∆ιαγωνισµό 15/2012 οι εταιρείες TOP MIX. SKYRAMIX και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ενώ 

έλαβαν τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού, µετά από τη συνάντηση δεν υπέβαλαν 

προσφορά. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η θέση των εταιρειών ότι δεν ανευρέθηκε 

παρόµοια σηµείωση για τον ∆ιαγωνισµό αρ. 6/2012 δεν µπορεί να αποτελέσει 

αντικειµενική δικαιολόγηση περί της µη νόθευσης του υπό αναφορά ∆ιαγωνισµού, υπό 

το φως των λοιπών εγγράφων που ανευρέθηκαν στα γραφεία της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ τα οποία κρίνονται ως υψηλής αποδεικτικής αξίας και αποδεικνύουν την 

ύπαρξη συµπαιγνίας µεταξύ των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι το ηµερολόγιο που είχε ανευρεθεί εκκινούσε από τις 9/1/2012, οπόταν 

δεν κάλυπτε την περίοδο προκήρυξης και υποβολής προσφορών για του ∆ιαγωνισµού 

αρ. 6/2012. 

Σε σχέση µε το ανυπόγραφο αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για 

τον ∆ιαγωνισµό Τ.∆.Ε. µε αρ. 6/2012 το οποίο ανευρέθηκε στις κοινές εγκαταστάσεις 

των επιχειρήσεων ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, SKYRAMIX και TOP MIX (Έγγραφο 33), το οποίο 

όπως κατέληξε εκ πρώτης όψεως η Επιτροπή φαίνεται να λήφθηκε υπόψη κατά τη 

νόθευση των προσφορών για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε. µε αρ. 15/2012,210 αφού οι 

τιµές των υπό αναφορά εταιρειών ήταν ακριβώς οι ίδιες µε την προσφορά µε αρ. 

6/2012, η οποία είχε ακυρωθεί, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία SKYRAMIX υποστήριξε ότι το εν λόγω έγγραφο το οποίο ανευρέθηκε στα 

γραφεία της, ως ανυπόγραφο αντίγραφο της έκθεσης της Επιτροπής, δεν φέρει 

οποιαδήποτε εγκυρότητα. Όπως υποστηρίχθηκε «κατά πάσα πιθανότητα το 

ανυπόγραφο αυτό αρχείο να διέρρευσε σκόπιµα από την Αρχή Αξιολόγησης», ενώ 

όπως ανέφεραν δε γνωρίζουν από ποιον και µε ποιο τρόπο και εάν ήταν απευθείας 

στην SKYRAMIX ή µέσω κάποιων άλλων, «σε µια προσπάθεια της Αρχής να εκµαιεύσει 

χαµηλότερες τιµές και/ή να προειδοποιήσει µε κάποιον τρόπο τα µέλη του Συνδέσµου 

Λεµεσού». Όπως πρόσθεσε η εταιρεία «δεν διέρρευσε το εν λόγω έγγραφο σε κανένα 

άλλο κατασκευαστή ετοίµου σκυροδέµατος εξού και για τον επόµενο διαγωνισµό 

15/2012 οι ίδιοι κατασκευαστές προσφοροδότησαν ψηλά». Σύµφωνα πάντα µε τη 

SKYRAMIX, αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών 

µεταξύ της SKYRAMIX και του Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού ή των 

µελών αυτού. 

Επί του ίδιου ζητήµατος ο εµπειρογνώµονας των εταιρειών KΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και ΒΕΤΟΜΑΝ, αφού σηµείωσε ότι το Τ.∆.Ε δεν κοινοποιεί τις Εκθέσεις των 

Επιτροπών Αξιολόγησης σε συµµετέχουσες επιχειρήσεις, έθεσε το ερώτηµα για ποιο 

                                                             
210 Οι εταιρείες SKYRAMIX και TOP MIX ενώ έλαβαν έγγραφα για τον διαγωνισµό 15/2012 δεν υπέβαλαν 
προσφορά. 
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λόγο να λάβει η εταιρεία SKYRAMIX την ανυπόγραφη έκθεση αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού Τ.∆.Ε µε αρ. 6/2012, εφόσον συµµετείχε στην κατ’ ισχυρισµό σύµπραξη 

και εποµένως γνώριζε τις λεπτοµέρειες νόθευσης του εν λόγω διαγωνισµού. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το γεγονός πως η εν λόγω ανυπόγραφη Έκθεση 

Αξιολόγησης Προσφοράς ∆.Τ.∆.Ε Ε.Μ Λ/σού: 6/2012 ανευρέθηκε στις εγκαταστάσεις 

των εταιρειών ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, SKYRAMIX και TOP MIX, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να υποστηρίξει τη θέση που προβλήθηκε από τις εταιρείες, ότι δεν µπορεί να 

αποκλειστεί το ενδεχόµενο να υπήρχαν ενώπιον του κ. Κ.Κ.  αντίστοιχες πληροφορίες 

όπως αυτές που ανευρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των εν λόγω εταιρειών µετά την 

ολοκλήρωση του διαγωνισµού.  

Η Επιτροπή, επίσης σηµειώνει ότι δεν µπορεί να κάνει αποδεκτή τη θέση της εταιρείας 

SKYRAMIX ότι το έγγραφο αυτό δεν φέρει καµία αποδεικτική αξία, καθώς ανεξάρτητα 

από τον τρόπο µε τον οποίο κατέληξε στα γραφεία της εταιρείας, το έγγραφο αυτό 

αποδεικνύει ότι η εταιρεία είχε στα χέρια της πληροφόρηση η οποία δεν δικαιολογείτο 

µε κανένα τρόπο να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, και δεν έθεσε στοιχεία τέτοια 

(συγκεκριµένα στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την προωθηθείσα θέση της) ενώπιον 

της Επιτροπής που να αντικρούουν το συµπέρασµα της Επιτροπής σε σχέση µε την 

ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών.  

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι δεδοµένου ότι η επίσηµη διαδικασία που ακολουθεί το 

Τ.∆.Ε είναι να κοινοποιεί στις συµµετέχουσες στον εκάστοτε διαγωνισµό επιχειρήσεις τα 

αποτελέσµατα αυτού (ήτοι τον οικονοµικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση 

και το ποσό κατακύρωσης της προσφοράς, ή την ακύρωση αυτού), ο τρόπος 

απόκτησης του εν λόγω εγγράφου και το κατά πόσο αυτό διέρρευσε ή αποκτήθηκε µη 

νόµιµα ή άλλως πώς, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποστηριχθεί η θέση των 

εταιρειών ότι αυτό συµβαίνει κατά κόρον. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι εταιρείες δεν 

παρέθεσαν στην Επιτροπή οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία να δεικνύουν ότι είχαν στην 

κατοχή τους παρόµοια πληροφόρηση, αλλά αντίθετα απλά έγινε αναφορά ότι δεν 

µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να είχαν παρόµοια πληροφόρηση. Όπως 

χαρακτηριστικά αναγράφεται, «υπάρχει το υπαρκτό και πραγµατικό ενδεχόµενο οι εν 

λόγω πληροφορίες να ήταν προϊόν πληροφόρησης του κ. Κ.Κ., ενδεχόµενά προφορικής 

ή και ανεπίσηµης, από το Τ.∆.Ε», χωρίς όµως να παρέχονται περαιτέρω στοιχεία τα 

οποία θα µπορούσαν να πείσουν την Επιτροπή ότι πράγµατι αυτό συνέβη σε αυτή την 

περίπτωση. Συνεπώς, η Επιτροπή µε βάση τα όσα παρατέθηκαν ανωτέρω θεωρεί ότι 

έχει στην κατοχή της επαρκή στοιχεία για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι έχει 

προηγηθεί ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών και ότι οι εµπλεκόµενες εταιρείες, πριν 

από την προθεσµία υποβολής προσφορών προέβαιναν σε τέτοια ανταλλαγή. 
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Καταληκτικά συµπεράσµατα της Επιτροπής αναφορικά µε τους ∆ιαγωνισµούς που 

αποτελούν αντικείµενο της έρευνας 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, προϋπόθεση εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου είναι 

α) η ύπαρξης συµφωνίας, εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ επιχειρήσεων ή 

απόφασης ένωσης επιχειρήσεων, β) αντικείµενο ή αποτέλεσµα της ανωτέρω 

συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής ή απόφασης να είναι ο περιορισµός ή 

παρακώληση ή νόθευση του ανταγωνισµού. 

Κατά πάγια νοµολογία, τα στοιχεία απόδειξης µίας αντιανταγωνιστικής πρακτικής 

πρέπει να αξιολογούνται ως σύνολο και όχι µεµονωµένα. ∆εν είναι, έτσι, 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. 

Όπως προαναφέρθηκε, από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι 

οιεταιρειες ALFA CONCRETE, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, KRITONIS και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, µέσω 

του Συνδέσµου δηµιούργησαν µια πλατφόρµα για σύµπραξη και συνεννόηση µέσω της 

ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών µε σκοπό τη διασφάλιση «ένα εύλογο κέρδος 

της τάξης του 10-15% όπως κάθε υγιής επιχείρηση.». Η εταιρεία Skyramix, στη 

βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων και όπως αναλύθηκε ανωτέρω, φαίνεται να  

συµµετείχε στην ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών κατά τη δραστηριοποίησή της 

στην αγορά. Επίσης, από τα ενώπιον της Επιτροπής αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει 

ότι η αντι-ανταγωνιστικη σύµπραξη των εµπλεκόµενων εταιρειών επεκτείνεται και στη 

νόθευση των ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών, αφού από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο  

πλαίσιο των αιφνίδιων ερευνών προκύπτει ότι οι εταιρείες νόθευσαν την ανταγωνιστική 

διαδικασία των επίµαχών ∆ιαγωνισµών του Τ.∆.Ε.. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, αµέσως µετά την 

έκφραση της κοινής βούλησης για τη δηµιουργία του Συνδέσµου Κατασκευαστών 

Σκυροδέµατος Λεµεσού και τη συµφωνία ως προς τη λειτουργία της συµπαιγνίας τους, 

άρχισαν να λειτουργούν µε τρόπο που να νοθεύουν τους ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς 

τόσο του Τ.∆.Ε. όσο και της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού που προκηρύχθηκαν την 

περίοδο 2011 και 2012 , συµφωνώντας όπως διαµοιράσουν αυτούς µεταξύ τους. 
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Στην οµάδα των εταιρειών που αποτελούν µέλη του Συνδέσµου, φαίνεται να 

ενεπλάκηκε χωρίς να εγγραφεί ως µέλος η εταιρεία SKYRAMIX. Η εταιρεία SKYRAMIX 

παρόλο που δεν αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου, φαίνεται να έλαβε µέρος στις 

αρχικές συναντήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2012, ήτοι µετά από την 

υποβολή αίτησης για εγγραφή του Συνδέσµου και ήταν εις γνώση της ο τρόπος 

λειτουργίας του Συνδέσµου, αφού η εταιρεία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΣΚΥΡΑ 

ΒΑΣΑΣ η οποία είναι µέτοχος κατά 50% στην εταιρεία TOP MIX, η οποία ήταν µέλος 

του Συνδέσµου. Πέραν αυτού, φαίνεται ότι ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας TOP 

MIX, κ.Γ.Ν., ο οποίος συµµετείχε ενεργά εκ µέρους της TOP MIX στις συναντήσεις του 

Συνδέσµου, εργοδοτήθηκε για ένα διάστηµα στην SKYRAMIX. Επιπρόσθετα φαίνεται 

ότι η Skyramix ήταν αποδέκτης ευαίσθητων πληροφοριών και µέρος της ανταλλαγής 

πληροφοριών και σε κανένα στάδιο δεν αποστασιοποιήθηκε από αυτή. 

Η Επιτροπή µετά από ενδελεχή µελέτη όλων των ενώπιόν της στοιχείων και 

δεδοµένων, σε συνάρτηση µε τα όσα κατατέθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

κρίνει ότι στην έννοια της απαγορευµένης συµφωνίας εµπίπτουν όλες εν προκειµένω οι 

συνεννοήσεις και οι σχετικές διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο τον προκαθορισµό του 

επιτυχόντα προσφοροδότη και τον καθορισµό της προσφοράς που θα υπέβαλε, καθώς 

και την υποβολή των προσφορών κάλυψης εκ µέρους ορισµένων εµπλεκοµένων 

επιχειρήσεων ώστε να δίνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, στην προκειµένη περίπτωση στο 

Τ.∆.Ε., η εντύπωση ότι υπάρχει ανταγωνισµός. 

Τα συµπεράσµατα αυτά συνάγονται αφενός από τα έγγραφα τα οποία εντοπίστηκαν 

στην κατοχή της εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ως αναλύθηκαν ανωτέρω, καθώς και από τις 

συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν υπό την οµπρέλα του Συνδέσµου, όπου οι 

εταιρείες µετά από την συµµετοχή στις εν λόγω συναντήσεις απείχαν από τον 

διαγωνισµό παρόλο που είχαν λάβει έγγραφα του ∆ιαγωνισµού. Συγκεκριµένα, οι 

εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και TOP MIX οι οποίες ως µέλη του Συνδέσµου 

συµµετείχαν στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 21/2/2012, απείχαν από τον 

∆ιαγωνισµό αρ. 15/2012. Επίσης, σε ό,τι αφορά εταιρεία SKYRAMIX και την αποχή της 

από τον ∆ιαγωνισµό 15/2012, Να υπογραµµιστεί ότι ανυπόγραφο αντίγραφο της 

Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον ∆ιαγωνισµό Τ.∆.Ε. µε αρ. 6/2012 που 

είχε εντοπιστεί στις κοινές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, 

SKYRAMIX και TOP MIX (Έγγραφο 33), φαίνεται να λήφθηκε υπόψη από όλες τις 

επιχειρήσεις κατά τη νόθευση των προσφορών για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε. µε αρ. 

15/2012,211 αφού οι τιµές των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά, ήτοι 

ATHINODOROU & POULLAS και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ήταν ακριβώς οι ίδιες µε το 

∆ιαγωνισµό µε αρ. 6/2012 (πλην της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, 
                                                             
211 Οι εταιρείες SKYRAMIX και TOP MIX ενώ έλαβαν έγγραφα για τον διαγωνισµό 15/2012 δεν υπέβαλαν 
προσφορά. 
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η προσφορά της οποίας για την Περιοχή ΙΙΙ µειώθηκε), ο οποίος είχε ακυρωθεί. Η 

εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ενώ έλαβε αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισµού 

µε αρ. 15/2012, απείχε από τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, σε αντίθεση µε τον ∆ιαγωνισµό 

αρ. 6/2012. Η εταιρεία TOP MIX ενώ έλαβε αντίγραφα των εγγράφων και για τους δύο 

διαγωνισµούς δεν υπέβαλε προσφορά για κανένα από αυτούς. Η αποχή που επίσης 

τηρήθηκε από την εταιρεία SKYRAMIX, φαίνεται να είχε επηρεαστεί τόσο από την 

πληροφόρηση που είχε λάβει σε σχέση µε τα αποτελέσµα του ∆ιαγωνισµού αρ.6/2012, 

όσο και από την πληροφόρηση που φαίνεται να λάµβανε η SKYRAMIX από τον κύριο 

Γ.Ν., σε σχέση µε τα όσα συζητήθηκαν  στο πλαίσιο της συνάντησης του Συνδέσµου. 

Αξιοσηµείωτα είναι και τα στοιχεία τα οποία ανευρέθηκαν σε σχέση µε τους 

∆ιαγωνισµούς που είχαν πραγµατοποιηθεί την εν λόγω περίοδο από την Επαρχιακή 

∆ιοίκηση Λεµεσού, τα οποία αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν προγενέστερα 

εκτενέστερα.  

Η Επιτροπή οµόφωνα καταλήγει ότι ο αντι-ανταγωνιστικός χαρακτήρας των 

συµφωνιών/εναρµονισµένων πρακτικών που παρατέθηκαν προγενέστερα αποδείχτηκε 

πλήρως από τα συγκλίνοντα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας, η δε ως άνω 

πρακτική συνιστά εξ αντικειµένου παράβαση του ανταγωνισµού ανεξαρτήτως του 

µεριδίου των εν λόγω επιχειρήσεων στην αγορά, ενώ παράλληλα παρέλκει η εκτίµηση 

των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της εν λόγω σύµπραξης στην αγορά. ∆υνάµει της 

ανωτέρω πρακτικής οι συµπράττουσες εταιρίες ζήµιωσαν το ∆ηµόσιο. 

Εξάλλου, δια της υποβολής προσφορών κάλυψης δηµιουργήθηκε η πεπλανηµένη 

αντίληψη ότι ο επίµαχος διαγωνισµός διεξάγονταν σε συνθήκες πραγµατικού 

ανταγωνισµού, ενώ αντιθέτως όλες οι προσφορές, πλην αυτών που αφορούσαν τις 

εταιρείες ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ και STARBETON, ήταν εικονικές.  

Συνακόλουθα η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, SKYRAMIX, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, Ι &S KRITONIS, 

BETOMAN, ALFA CONCRETE και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, παραβίασαν το άρθρο 3(1)(α) και (γ) 

του Νόµου, δια της χειραγώγησης ή νόθευσης των ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών µέσω του 

προκαθορισµού του επιτυχόντα προσφοριοδότη και του καθορισµού της προσφοράς 

που θα υπέβαλλε, καθώς και της υποβολής προσφορών κάλυψης εκ µέρους 

ορισµένων εµπλεκοµένων επιχειρήσεων µε απώτερο στόχο την κατανοµή µεταξύ τους 

των ∆ιαγωνισµών του Τ.∆.Ε. 

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία TOP MIX και τον τερµατισµό των δραστηριοτήτων της, η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της ενώπιον της διαδικασίας αυτή υποστήριξε ότι 

λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε καθώς επίσης και των 

τεταµένων σχέσεων µεταξύ των µετόχων, διέκοψε κάθε εργασία της από τον Μάρτιο 
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2012, και έκτοτε, δεν ήταν σε θέση να ασκήσει καµία δραστηριότητα, είτε να προβεί σε 

παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος είτε σε µεταφορά αυτού αφού δεν είχε καν 

αναµικτήρες. Συνεπώς, είναι η θέση της TOP MIX ότι αυθαίρετα επεκτείνεται µε την 

Έκθεση Αιτιάσεων «η συµµετοχή της στην φερόµενη καρτελική σύµπραξη µέχρι και τον 

Ιούλιο του 2013 και οποιαδήποτε δήθεν εµπλοκή της θα έπρεπε χρονικά να εξεταστεί 

µέχρι τον Μάρτιο του 2012». 

Όπως ανέφερε η TOP MIX, δεν διέθετε όλα τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό της από 

τον Μάρτιο του 2012, αφού αρχικά σε πρώτη φάση ένα µεγάλο µέρος των 

µηχανηµάτων οικειοποιήθηκε αυτόβουλα και µε µονοµερείς ενέργειες η ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ 

και σε δεύτερη φάση, συµφωνήθηκε να πωληθούν και στους δύο µετόχους της. 

Συνεπώς, είναι η θέση της TOP MIX ότι «δεν µπορεί να σταθεί στην λογική οποιοδήποτε 

διαφορετικό επιχείρηµα αφού είναι αδύνατο µια επιχείρηση να εξακολουθεί να 

δραστηριοποιείται εντός µιας αγοράς χωρίς προσωπικό και µηχανήµατα». 

Η TOP MIX ισχυρίστηκε ότι από τις 2/12/2011 δεν αγόρασε ξανά τσιµέντο (για την 

παραγωγή σκυροδέµατος). Από τον ∆εκέµβριο του 2011 µέχρι και την οριστική διακοπή 

των εργασιών της TOP MIX, η ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ είχε αποφασίσει ότι η παραγωγή του 

έτοιµου σκυροδέµατος θα γινόταν από την ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, η οποία αγόραζε 

αδρανή υλικά από την ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ και όφειλε στην τελευταία σηµαντικά ποσά. Με 

αυτή τη συµφωνία, η ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ θα προσέφερε στην TOP MIX έτοιµο 

σκυρόδεµα έναντι συγκεκριµένης χρέωσης και αυτή θα το µετέφερε στους πελάτες της, 

και στη συνέχεια, η ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ θα προχωρούσε σε συµψηφισµό του χρέους της 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ µε τις οφειλές της TOP MIX προς την ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

η τελευταία δεν θα αξίωνε οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από την TOP MIX, η οποία 

ουσιαστικά είχε καταστεί πελάτης της. Αυτό συνέβαινε για το χρονικό διάστηµα µέχρι 

την επίσηµη έναρξη των εργασιών της SKYRAMIX, η οποία απέκτησε τα µηχανήµατα 

της TOP MIX και εξυπηρετούσε τους πελάτες της τελευταίας.  

Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε µε ιδιαίτερη προσοχή τα όσα κατατέθηκαν από την 

εταιρεία TOP MIX, οµόφωνα διαπιστώνει ό,τι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, τον Μάρτιο του 2012 έγιναν πράγµατι ενέργειες για 

την διακοπή των εργασιών της εταιρείας TOP MIX. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή εστιάζει 

την προσοχή της σε στοιχεία,212 τα οποία αποδεικνύουν ότι στις 20/3/2012 

αποστάληκαν επιστολές, µε τις οποίες ενηµερώνονται όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας 

(πλην του Γενικού ∆ιευθυντή και της Υπεύθυνης Λογιστηρίου)213 για τον τερµατισµό της 

απασχόλησής τους (ότι καθίστανται πλεονάζον προσωπικό) «λόγω της σοβαρότατης 

                                                             
212 Επιστολές τερµατισµού απασχόλησης και κατάσταση αποδοχών των υπαλλήλων της εταιρείας για το 
2012(όπου φαίνεται η ηµεροµηνία τερµατισµού απασχόλησης για τον καθένα) 
213 Οι οποίοι θα παρέµεναν µέχρι την τελική είσπραξη των οφειλοµένων, την πληρωµή των οφειλών και την 
ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας 
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οικονοµικής κρίσης που χαρακτηρίζει τον κατασκευαστικό τοµέα η Εταιρεία µας 

αντιµετωπίζει ανυπέρβλητα προβλήµατα µε αποτέλεσµα να µη δύναται πλέον να διεξάγει 

την επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης έτοιµου σκυροδέµατος». Στη συνέχεια της 

ίδιας επιστολής καταγράφεται ότι: «Θα καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης άλλης 

κατάλληλης εργασίας σε εταιρείες µέλη του οµίλου εταιρειών «Μ.Σ» χωρίς να προ 

εξοφλείται οποιαδήποτε θετική κατάληξη».  

Επίσης, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στα στοιχεία που προσκοµίστηκαν από 

την TOP MIX από τα οποία προκύπτει ότι το 2012 υπήρξε δραστική µείωση της 

παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος από την εταιρεία σε σχέση µε το 2011. 

Η Επιτροπή στη βάση των ανωτέρω καταλήγει ότι η εταιρεία TOP MIX, πράγµατι κατά 

τον Ιούνιο του 2012, όταν είχε προκηρυχθεί ο ∆ιαγωνισµός του Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) υπ’ 

αριθµό 54/2012, είχε ήδη τερµατίσει τις δραστηριότητες της, και δε θα µπορούσε να 

αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης, ενώ δεν είχε παραλάβει καν έγγραφα για 

τον εν λόγω διαγωνισµό. Συνεπώς η Επιτροπή καταλήγει ότι η εταιρεία TOP MIX κατά 

ή περί την περίοδο διεξαγωγής του τρίτου ∆ιαγωνισµού µε αρ. 54/2012 δεν διεξήγαγε 

δραστηριότητες. 

Σε ό,τι αφορά τη θέση της TOP MIX αναφορικά µε τους υπόλοιπους διαγωνισµούς και 

τον ισχυρισµός της ότι ενώ έλαβε τεύχη αλλά σε κανένα εκ των δύο δεν υπέβαλε 

προσφορά, λόγω κυρίως των οικονοµικών της προβληµάτων τα οποία σε συνδυασµό 

µε την έλλειψη ρευστότητας είχαν ως αποτέλεσµα να οδηγηθεί η εταιρεία στη διακοπή 

των εργασιών της, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι από τα ενώπιον της στοιχεία 

προκύπτει ότι η εταιρεία TOP MIX κατά την περίοδο της δραστηριοποίησης της και 

µέχρι τον τερµατισµό των εργασιών της, αποτελούσε ενεργό µέλος του Συνδέσµου και 

της αντι-ανταγωνιστικής σύµπραξης που είχε διαµορφωθεί, ως αυτή περιγράφηκε 

λεπτοµερώς ανωτέρω. Ο κύριος Γ.Ν. (Γενικός ∆ιευθυντής) ο οποίος ήταν υπεύθυνος 

για τον καταρτισµό και την υποβολή προσφορών είχε συµµετάσχει σε αριθµό 

συναντήσεων στο πλαίσιο των οποίων όπως έχει διαφανεί συζητούνταν µεταξύ άλλων 

νέα έργα. Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι και µόνο το γεγονός ότι µια επιχείρησης, στην 

προκειµένη δια του εκπροσώπου της, συµµετείχε σε συναντήσεις αποτελεί επαρκή 

απόδειξη για να γίνει δεκτό ότι η εν λόγω επιχείρηση µετείχε στη σύµπτωση βουλήσεων 

και στις αποφάσεις των εν λόγω συναντήσεων.  

Επίσης, από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι το 2011 η εταιρεία 

προγραµµάτιζε τον τερµατισµό των δραστηριοτήτων της αλλά αντιθέτως διεξήγαγε 

δραστηριότητες αφού o κύκλος εργασιών της το εν λόγω έτος ανήλθε στα {....}. Επίσης, 

αυτό που προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που 

έληγε στις 31/12/2011 και οι οποίες είχαν αποσταλεί στις 28/4/2015 υπό µορφή 

προσχεδίου στην Επιτροπή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, στις οποίες 
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µεταξύ άλλων είναι ότι: «Η Εξέλιξη της Εταιρείας µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά της 

αποτελέσµατα και η οικονοµική της θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά λαµβανοµένης υπόψιν της υπάρχουσας 

παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης. […] Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της, ουτώς 

ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα και 

ταυτόχρονα θα έχει τη µέγιστη δυνατή απόφαση για τους µετόχους µέσω της βέλτιστης 

αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει 

αλλάξει από το προηγούµενο έτος.» Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή υπογραµµίζει το 

γεγονός ότι όταν µια εταιρεία λαµβάνει τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού ενώ ακολούθως 

δεν υποβάλλει οικονοµική προσφορά δεν σηµαίνει ότι αυτή δεν συµµετείχε στη 

σύµπραξη. Όπως έχει αναφερθεί προγενέστερα, µια από τις µορφές νόθευσης των 

∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών είναι η καταστολή προσφορών η οποία προκύπτει όταν οι 

εταιρείες συναποφασίζουν και συµφωνούν να απέχουν από τη διαδικασία, ούτως ώστε 

να γίνει αποδεκτή η προσφορά του συµφωνηθέντος αναδόχου.  

Σε σχέση µε την εταιρεία SKYRAMIX σηµειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, 

η αρχική δραστηριότητα της από το 2006 οπότε και ιδρύθηκε, ήταν η συσκευασία και 

διάθεση στην αγορά λατοµικών υλικών, ενώ από το Μάρτιο του 2012 αύξησε τις 

δραστηριότητες της µε την προσθήκη της παρασκευής και της διάθεσης έτοιµου 

σκυροδέµατος. Αυτό είναι κοινώς παραδεκτό, και δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία 

τα οποία να δεικνύουν ότι η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην προµήθεια και µεταφορά 

υπό αναφορά υπόθεσης πριν από το Μάρτιο του 2012. Συνεπώς δεν µπορεί να της 

καταλογιστεί ότι συµµετείχε σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 6/2012, κατά το 2011. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων οµόφωνα 

αποφασίζει ότι παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(α) και (γ) του Νόµου ως ακολούθως: 

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την 

περίοδο από τις 30/11/2011 µέχρι και τις 22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν σε 

νόθευση του ∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 αναφορικά µε 

την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 

στην επαρχία Λεµεσού,   

(β) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE και 

ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 3/2/2012 έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε 

νόθευση τoυ ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προµήθεια και 

µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 

Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, και 
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(γ) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την 

περίοδο από 10/6/2012 έως 29/6/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του 

∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά 

έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά 

παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου. 

9.4. Οικονοµική συνέχεια και ή/ διαδοχή της ALFA CONCRETE από την ALFA 

BETON 

Η Επιτροπή, έχοντας καταλήξει αναφορικά µε την ουσία της υπόθεσης, σηµείωσε ότι 

αριθµός επιχειρήσεων -µελών του Συνδέσµου, έχουν τερµατίσει τη λειτουργία τους στην 

αγορά σκυροδέµατος και έχουν κλείσει τα γραφεία τους ή είναι σε διαδικασία 

εκκαθάρισης ή έχει διοριστεί παραλήπτης διαχειριστής. Αυτές οι εταιρείες είναι οι Ι&S 

KRITONIS, TOP MIX και ALFA CONCRETE. Αναφορικά µε τις εταιρείες Ι&S KRITONIS 

και TOP MIX, η Επιτροπή κατέληξε ότι τα ενώπιον της στοιχεία δεν είναι αρκετά ούτως 

ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί είτε ο κανόνας της οικονοµικής συνέχειας, είτε ο 

κανόνας της νοµικής συνέχειας επιχειρήσεων στη βάση του δικαίου του ανταγωνισµού. 

Ως εκ τούτου, εξετάζεται µόνο το κατά πόσο η ALFA BETON αποτελεί οικονοµική 

συνέχεια της ALFA CONCRETE στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων αλλά 

και στη βάση των γραπτών και προφορικών παρατηρήσεων των εταιρειών ALFA 

CONCRETE και ALFA BETON, τις οποίες η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και τις 

οποίες καταγράφει περιληπτικά. 

Η ALFA CONCRETE στις θέσεις της ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι στην Έκθεση 

Αιτιάσεων καταβάλλεται προσπάθεια να θεωρηθεί η ALFA BETON ως ο άλλος εαυτός 

(alter ego) της ALFA CONCRETE. Επίσης, σηµειώνει ότι κατά ή περί το 2012 µέτοχοι 

της ALFA CONCRETE αποφάσισαν την ίδρυση της εταιρείας ALFA BETON, µε σκοπό 

την επένδυση και επέκταση της εταιρείας στην επαρχία Πάφου µε την κατασκευή 

εργοστασίου παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος. Η ανωτέρω επένδυση για επέκταση 

σε άλλες επαρχίες δεν έγινε εφικτή λόγω του ότι δεν εξασφάλισε τα απαραίτητα 

χρήµατα για την επένδυση, και ακολούθως η ALFA BETON πωλήθηκε κατά ή περί το 

2013 σε νέους επενδυτές και συγκεκριµένα στην εταιρεία FORENLI ASSETS LTD, η 

οποία είναι εγγεγραµµένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Υποβάλλει ότι η ALFA 

CONCRETE θεώρησε ορθότερο επιχειρηµατικά να ελαττώσει το στόλο των οχηµάτων 

της ανάλογα µε την ελάττωση του κύκλου εργασιών της, και ταυτόχρονα θεώρησε ότι 

κάποια από τα εργοτάξια κατασκευής έτοιµου σκυροδέµατος, και πάλι ενόψει της 

ελάττωσης του κύκλου εργασιών, δεν της ήταν αναγκαία και ήτο πλέον πρόσφορο να 

ενοικιαστούν για να προκύπτει εξ αυτών εισόδηµα (σε άλλη περίπτωση θα παρέµεναν 

αδρανή). Η ALFA CONCRETE, µεταξύ άλλων προσφορών, επέλεξε την ενοικίαση των 
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ανωτέρω στην ALFA BETON. Επίσης, σηµείωσε τα εξής: «Τονίζεται ότι η ALFA BETON 

δεν είχε ακόµη συσταθεί, όταν είχαν προκηρυχθεί οι επίδικοι διαγωνισµοί και περαιτέρω 

ο κ. Α.Α. ο οποίος φέρεται να ήταν ο αντιπρόσωπος της ALFA CONCRETE στον 

Σύνδεσµο δεν είναι ούτε µέτοχος αλλά ούτε και ∆ιευθυντής της ALFA BETON, ούτε και 

της µητρικής της εταιρείας η οποία είναι εγγεγραµµένη εκτός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας.».  

Η ALFA BETON υποβάλλει τη θέση ότι µε τη συµπεριφορά και διαδικαστικά διαβήµατά 

της, η Επιτροπή (αυτό) αναίρεσε την Απόφαση της να θεωρήσει την ALFA BETON 

οικονοµική διάδοχο της ALFA CONCRETE. Προς υποστήριξη αυτής της θέσης ανέφερε 

ότι τα διαδικαστικά διαβήµατα στα οποία προέβη η Επιτροπή (αυτό)αναιρούν την 

Απόφαση της στην Έκθεση Αιτιάσεων, αναφερόµενη σε ερωτηµατολόγιο ηµεροµηνίας 

23/10/2015 που αποστάληκε από την Υπηρεσία στην ALFA BETON για σκοπούς 

συλλογής πληροφοριών σε σχέση µε τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας στην 

υπόθεση «Αυτεπάγγελτη Έρευνα στην αγορά παραγωγής, εµπορίας, διάθεσης και 

τοποθέτησης σκυροδέµατος» (Αρ. Φακ. 11.17.014.21). Σύµφωνα µε την ALFA BETON 

στο εν λόγω ερωτηµατολόγιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά περί οικονοµικής 

διαδοχής, και στη βάση αυτού θεωρεί ότι «η Επιτροπή τώρα δέχεται και την 

αντιµετωπίζει ως ξεχωριστή νοµική οντότητα και/ή επιχείρηση από την ALFA 

CONCRETE. Εποµένως, είναι εµφανές ότι σε κάποιες περιπτώσεις αντιµετωπίζει την 

ALFA BETON ως ξεχωριστή νοµική οντότητα και ζητά πληροφορίες για σκοπούς 

διερεύνησης ενώ σε άλλες περιπτώσεις λαµβάνει πληροφορίες από την ALFA 

CONCRETE και τις χρησιµοποιεί ως εάν να ήτο η ALFA BETON.». Επίσης, υποβάλλει 

τη θέση ότι µε το εν λόγω ερωτηµατολόγιο υποβάλλονται ερωτήµατα τα οποία 

δεικνύουν ότι η απόφαση αρχικά λήφθηκε χωρίς τη συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών και στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων της ALFA BETON, 

αναφέροντας ότι αυτό δεικνύει έλλειψη δέουσας έρευνας.  

Επίσης, αναφερόµενη στο δικαίωµα πρόσβασης που δόθηκε στις 13 και 14 Ιουλίου 

2017 η ALFA BETON αναφέρει ότι: «Στους φακέλους που διατηρούσε η Επιτροπή σε 

διάφορες περιπτώσεις  αναφέρονταν «Πρόσβαση σε ALFA CONCRETE» σε άλλες 

«Πρόσβαση σε ALFA BETON» ενώ σε άλλες αναφέρονταν και τα δύο. Αυτό 

καταδεικνύει ότι η Επιτροπή θεωρεί την ALFA CONCRETE και την ALFA BETON ως 

δύο διαφορετικές νοµικές οντότητες και όχι την δεύτερη ως οικονοµική συνέχεια της 

πρώτης. Περαιτέρω, εάν ετίθετο ζήτηµα διαδοχής ή οικονοµικής συνέχειας, τότε, υπό 

κανονικές συνθήκες και βάσει της σχετικής νοµολογίας, η ALFA BETON θα έπρεπε να 

είχε πρόσβαση στους φακέλους που αφορούν την ALFA CONCRETE». 

Επιπρόσθετα, η ALFA BETON στις θέσεις της αναφέρει ότι η ίδια η Επιτροπή µε τις 

Αποφάσεις της µε αριθµούς 31/2015  και 32/2015, ηµεροµηνίας 21/09/2015, ήδη 
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επέβαλε πρόστιµο στην ίδια την ALFA CONCRETE και όχι στην κατ’ ισχυρισµό διάδοχο 

της, και συνεπώς εµποδίζεται από το να καταλήξει αντιφατικά ότι η ALFA CONCRETE 

µπορεί να έχει διάδοχο. Επισηµαίνει ότι στις εν λόγω αποφάσεις, η Επιτροπή 

διαπιστώνει, και κατά συνέπεια δεν µπορεί να αµφισβητήσει, ότι η ALFA CONCRETE 

δραστηριοποιείται στην αγορά, ότι ενοικιάζει τα περιουσιακά της στοιχεία και ότι έχει 

κύκλο εργασιών. Όπως υποστηρίζει η ALFA BETON, όταν µια επιχείρηση 

δραστηριοποιείται στην αγορά σηµαίνει ότι δεν έπαυσε να υφίσταται νοµικώς και 

συνεπώς δεν µπορεί να έχει διάδοχο µε βάση τη νοµολογία την οποία η Επιτροπή και 

Υπηρεσία επικαλούνται. Επίσης, υποβάλλει ότι η ALFA CONCRETE συνεχίζει να 

υφίσταται νοµικώς, εµφανίζεται σε αυτή τη διαδικασία, και συνεπώς δεν µπορεί να έχει 

διάδοχο, ενώ αναφέρεται στο Κυπριακό Εταιρικό ∆ίκαιο, στις αρχές που αφορούν αυτό 

και σηµειώνει ότι η Επιτροπή τις παραγνωρίζει. 

Τέλος, η ALFA BETON αναφέρει ότι η εκ πρώτης όψεως απόφαση της Επιτροπής είναι 

αντίθετη µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Πρωτοδικείου καθώς και µε θεµελιώδεις αρχές του εταιρικού δικαίου, και ότι το κριτήριο 

της οικονοµικής συνέχειας εφαρµόζεται µόνο κατ’ εξαίρεση και µόνο υπό συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις οι οποίες, εν προκειµένω, δεν πληρούνται, αλλά ούτε και η Επιτροπή 

παρέθεσε µαρτυρία προς ικανοποίηση των εν λόγω προϋποθέσεων. Περαιτέρω, 

υποβάλλεται η θέση ότι ο βασικός κανόνας της προσωπικής ευθύνης είναι ότι, όταν η 

επιχείρηση που είναι υπεύθυνη ακόµα υφίσταται, τότε παραµένει υπεύθυνη για την 

παράβαση (Case C-279-98, Cascades v Commission [2000] ECR I-9693, para. 78) και 

ότι η ALFA CONCRETE δεν έπαψε να υφίσταται – είναι µεν υπό διαχείριση αλλά σε 

καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έπαψε να υφίσταται. Το κριτήριο της 

οικονοµικής συνέχειας δύναται να εφαρµοσθεί, «µόνο στην περίπτωση κατά την οποία 

το νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκµετάλλευση της επιχείρησης 

έπαυσε να υφίσταται νοµικώς µετά τη διάπραξη της παράβασης…». Η ALFA BETON 

σηµειώνει ότι δεν αµφισβητείται από την Επιτροπή και η Επιτροπή πουθενά στην 

Έκθεση Αιτιάσεων της δεν ισχυρίζεται ότι η ALFA CONCRETE έπαψε να υφίσταται 

νοµικώς, και συνεχίζει υποβάλλοντας τη θέση ότι η Επιτροπή δεν παρέθεσε καµία 

µαρτυρία ούτε και ισχυρίζεται ότι φαίνεται να καταστρώθηκαν ελιγµοί ΕΙ∆ΙΚΑ προς 

αποφυγή της επιβολής κυρώσεων. Συνεπώς, σύµφωνα µε την ALFA BETON 

προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για καταλογισµό ευθύνης για 

παράβαση σε διάδοχο. Επιπρόσθετα, υποβάλλει τη θέση ότι η ALFA BETON δεν είναι 

προϊόν εταιρικής αναδιάρθρωσης (corporate reorganization or restructuring) αλλά 

πρόκειται για µία εντελώς καινούρια εταιρεία η οποία αρχικά ιδρύθηκε από τους 

∆ιευθυντές της ALFA CONCRETE αλλά µεταγενέστερα πωλήθηκε σε επενδυτές. 

Επίσης σηµειώνει ότι η ALFA CONCRETE δεν είναι υπό εκκαθάριση, αλλά υπό 

διαχείριση και συνεπώς υπάρχει η πιθανότητα να εξέλθει του καθεστώτος διαχείρισης. 
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Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω σηµειώθηκε ότι η ALFA CONCRETE όχι µόνο υφίσταται 

νοµικώς αλλά εκπροσωπείται από ανεξάρτητους νοµικούς σύµβουλους, οι οποίοι 

συµµετείχαν σε άλλες διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς ένα προς ένα τα ζητήµατα που κατατέθηκαν από τους 

νοµικούς εκπροσώπους των ALFA CONCRETE και ALFA BETON. 

I. ∆ιεξαγωγή αιφνίδιας έρευνας 

Οι νοµικοί εκπρόσωποι της ALFA BETON υποβάλλουν τη θέση ότι: «Στην παράγραφο 

10 της Έκθεσης Αιτιάσεων σχετικά µε την εντολή της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της 

επιτόπιας έρευνας ηµερ. 24.02.2015, προκύπτει ότι η έρευνα στα γραφεία της Alfa 

Beton ενδεχόµενα να µην ήταν νόµιµη και να διενεργήθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας. Η 

εντολή που δόθηκε στην Υπηρεσία ήταν να διενεργήσει έρευνα σε πέντε επιχειρήσεις 

συµπεριλαµβανοµένης της «ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED και όλων 

των επιχειρήσεων που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από αυτήν, ή ελέγχουν άµεσα ή 

έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα ή/και 

επηρεάζουν αυτήν µε αποφάσεις, συµπεριφορές ή / και ενέργειες τους, 

συµπεριλαµβανοµένης της ALFA BETON LIMITED». Η Alfa Beton όµως δεν ελέγχεται 

από την ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED είτε άµεσα είτε έµµεσα. Όπως 

η ίδια η Επιτροπή διαπίστωσε µέτοχος, διευθυντής και γραµµατέας της Alfa Beton είναι 

η Forenli Assets Ltd. Η δε ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED έχει τεθεί 

υπό διαχείριση και τον έλεγχο της έχει ο παραλήπτης/διαχειριστής. Συνεπώς, φαίνεται 

ότι η Υπηρεσία λόγω του σφάλµατος στην εντολή για έρευνα δεν ήταν δεόντως 

εξουσιοδοτηµένη να διενεργήσει την επιτόπια έρευνα στα γραφεία της Alfa Beton και η 

έρευνα ως αποτέλεσµα ήταν άκυρη. Τα δε στοιχεία και έγγραφα τα οποία συλλέχθηκαν 

από την Υπηρεσία, λόγω παρατυπίας της έρευνας δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη 

από την Επιτροπή.» 

Η Επιτροπή απορρίπτει απερίφραστα τη θέση των νοµικών εκπροσώπων της ALFA 

BETON και επισηµαίνει ότι η έρευνα ηµεροµηνίας 25/2/2015 έγινε στη βάση απόφασης 

της Επιτροπής ηµεροµηνίας 24/2/2015 στην οποία καταγράφεται: «Επιπροσθέτως, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διεξαγωγή σχετικού έλεγχου είναι απαραίτητη και για την 

εταιρεία ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED η οποία είναι υπό διαχείριση, 

εφόσον το ενδεχόµενο οποιασδήποτε ανάµειξης της εν λόγω εταιρείας δεν ήταν γνωστό 

κατά τη διεξαγωγή προγενέστερων επιτόπιων ελέγχων. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η 

ALFA BETON LIMITED από την ίδρυσή της το 2012 έως και τον Απρίλιο του 2013 είχε 

τους ίδιους διευθυντές µε την ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED. Τα ίδια 

άτοµα τα οποία ήταν µέτοχοι της ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED ήταν 

και µέτοχοι της ALFA BETON LIMITED από την ίδρυσή της έως τον Απρίλιο του 2013. 

Πλέον, η µόνη µέτοχος και διευθυντής της εν λόγω επιχείρησης είναι η FORENLI 
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ASSETS LIMITED η οποία αποτελεί εταιρεία εγγεγραµµένη στις Βρετανικές Παρθένες 

Νήσους. Συνεπώς, η Επιτροπή εκ πρώτης όψεως θεωρεί ότι η εταιρεία FORENLI 

αποτελεί εταιρεία όχηµα και όχι τον τελικό δικαιούχο / ιδιοκτήτη και ότι η ALFA BETON 

LTD δραστηριοποιείται στην αγορά σε συνέχεια της ALFA CONCRETE PUBLIC 

COMPANY LIMITED κάτω, ενδεχοµένως από την ίδια διεύθυνση και ιδιοκτησία.». Στη 

βάση αυτού δόθηκαν οδηγίες για έρευνα στην «ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY 

LIMITED και όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άµεσα ή και έµµεσα από αυτήν, ή 

ελέγχουν άµεσα ή και έµµεσα αυτήν και ενδεχοµένως να δραστηριοποιούνται στον εν 

λόγω τοµέα ή / και να επηρεάζουν αυτόν µε αποφάσεις, συµπεριφορές ή / και ενέργειές 

τους, συµπεριλαµβανοµένης της ALFΑ BETON LIMITED.»  

Πέρα, των πιο πάνω η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 31(1) του 

Νόµου, στη βάση του οποίου πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος: «Η Επιτροπή δύναται, κατά 

την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόµο αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, 

να διενεργεί όλες τις απαραίτητες έρευνες σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, 

καθώς και σε άλλο επαγγελµατικό χώρο και προς τούτο- (α) να εισέρχεται σε κάθε 

γραφείο, χώρο, γήπεδο και µεταφορικό µέσο των επιχειρήσεων και ενώσεων 

επιχειρήσεων, εξαιρουµένων των κατοικιών· (β) να ελέγχει τα αρχεία, τα βιβλία, τους 

λογαριασµούς, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους (γ) να λαµβάνει ή να αποκτά υπό 

οποιαδήποτε µορφή αντίγραφο ή απόσπασµα αρχείων, βιβλίων, λογαριασµών και κάθε 

άλλο έγγραφο επαγγελµατικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής 

τους και οπουδήποτε και αν αυτά φυλάσσονται˙ (δ) να σφραγίζει οποιονδήποτε 

επαγγελµατικό χώρο και αρχεία, βιβλία, λογαριασµούς και άλλα έγγραφα 

επαγγελµατικής φύσης, κατά την περίοδο και στο βαθµό που απαιτούνται για τον 

έλεγχο˙ (ε) να υποβάλλει σε κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού της 

επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων ερωτήσεις και να ζητά επεξηγήσεις περί των 

γεγονότων ή εγγράφων που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και 

να καταγράφει τις απαντήσεις.». 

Οι θέσεις περί υπέρβασης εξουσίας βασίζονται στο ότι: «Η Alfa Beton όµως δεν 

ελέγχεται από την ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED είτε άµεσα είτε 

έµµεσα. Όπως η ίδια η Επιτροπή διαπίστωσε µέτοχος, διευθυντής και γραµµατέας της 

Alfa Beton είναι η Forenli Assets Ltd. Η δε ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY 

LIMITED έχει τεθεί υπό διαχείριση και τον έλεγχο της έχει ο παραλήπτης/διαχειριστής.» 

Υπό το φως της αιτιολόγησης της απόφασης της Επιτροπής, η θέση που προωθείται 

βασίζεται σε συµπεράσµατα τα οποία αποτελούν αποκλειστική θεώρηση των νοµικών 

εκπροσώπων της ALFA BETON, και τα οποία δεν αποτελούσαν συµπεράσµατα της 

Επιτροπής ούτε κατά το στάδιο της απόφασης για αιφνίδια έρευνα αλλά ούτε και κατά 
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το στάδιο της εκ πρώτης όψεως απόφασής της. Συγκεκριµένα, στην εκ πρώτης όψεως 

απόφασή της, η Επιτροπή καταγράφει αριθµό στοιχείων, γεγονότων και εγγράφων τα 

οποία επιβεβαιώνουν το συµπέρασµα περί άµεσου ή και έµµεσου ελέγχου, και τα 

οποία δεν περιορίζονται στα επίσηµα έγγραφα τα οποία έχουν καταχωρήσει οι εταιρείες 

στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη.   

Η Επιτροπή, επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, επισηµαίνει ότι η εντολή της Επιτροπής 

ήταν γνωστή στην ALFA BETON από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της έρευνας, ήτοι 

από τις 25/2/2015, ηµεροµηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε και παραλήφθηκε η 

σχετική εντολή από την ALFA BETON. Η Επιτροπή τονίζει εµφαντικά ότι κατά τον 

επιτόπιο έλεγχο ηµεροµηνίας 25/2/2015 δόθηκε κάθε ευκαιρία στους διευθυντές της 

ALFA BETON να καλέσουν τους δικηγόρους ή τους νοµικούς τους εκπροσώπους, ενώ 

υπήρξαν και επανειληµµένες παροτρύνσεις για κλήση των δικηγόρων ή και νοµικών 

εκπροσώπων της για παροχή συµβουλής, ως προς την εντολή της Επιτροπής για 

διεξαγωγή αιφνίδιας έρευνας αλλά και ως προς τις σχετικές αρµοδιότητες και εξουσίες 

της, κάτι που όµως οι ίδιοι επέλεξαν να µην πράξουν. Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι ο 

διευθυντής της επιχείρησης, κ. Χ.Α. παρέλαβε την Εντολή για έρευνα και αποδέχτηκε 

την έρευνα στα γραφεία της εταιρείας, και τα γραφεία ερευνήθηκαν και λήφθηκαν 

αντίγραφα εγγράφων, αντίγραφα των οποίων δόθηκαν και στους διευθυντές της 

εταιρείας. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι έως και την υποβολή των γραπτών 

παρατηρήσεων επί της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν υποβλήθηκε οιαδήποτε σχετική 

ένσταση. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι κατά την έρευνα στα γραφεία 

της εν λόγω εταιρείας ανευρέθηκε και συλλέχθηκε αριθµός εγγράφων (αντίγραφο των 

οποίων δόθηκε και στην ίδια την ALFA BETON ) τα οποία αφορούν και ανήκαν στην 

ALFA CONCRETE, συµπεριλαµβανοµένων και εγγράφων που αφορούν εταιρείες και 

συµφωνίες που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την ALFA CONCRETE. Επισηµαίνεται 

ότι αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων είχε δοθεί στην ALFA BETON, ενώ επίσης η 

εταιρεία  είχε πρόσβαση σε αυτά κατά την επιθεώρηση των διοικητικών φακέλων της 

υπόθεσης. Αυτά τα έγγραφα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, χειρόγραφες σηµειώσεις 

για το 2012 σε έγγραφα που βρέθηκαν στο γραφείο της γραµµατέως της ALFA BETON 

µε ηµεροµηνίες 12/1/2012, 13/1/2012, 20/4/2012 και 30/3/2012, έως και 16/7/2012 στις 

οποίες καταγράφονται αριθµός εταιρειών και έργων και τα οποία αφορούσαν περίοδο 

που σύµφωνα µε τις υποβληθείσες θέσεις δεν λειτουργούσε η ALFA BETON, κατάλογο 

µε πελάτες που δεν πληρώνουν ηµεροµηνίας 26/4/2012, καθώς και συµφωνητικό 

έγγραφο ηµεροµηνίας 24/3/2003 το οποίο αφορούσε συµφωνία µεταξύ της KRITONIS 

BROS LTD και της ALFA CONCRETE, και το οποίο σχετιζόταν µε τη δηµιουργία 
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εταιρείας, η οποία αφορούσε αποκλειστικά την ALFA CONCRETE και όχι την ALFA 

BETON.  

Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αν και στις απαντήσεις της ηµεροµηνίας 8/4/2015 η 

ALFA BETON αναφέρει ότι διευθυντής είναι η Forenli Assets Ltd, εντούτοις έχει 

διαφανεί ότι στην εν λόγω εταιρεία διευθυντής ήταν ο κ. Χ.Α.. Επιπρόσθετα, οι κ.κ. Α.Α. 

και Ι.Φ., Σύµβουλοι της εταιρείας ALFA CONCRETE εργοδοτούνται στην ALFA BETON 

ενώ οι ίδιοι οι υπάλληλοι της ALFA BETON παρέπεµψαν τους Λειτουργούς που 

διενεργούσαν την αιφνίδια έρευνα κατά τη διεξαγωγή της στον κ. Α.Α. ως τον ∆ιευθυντή 

της εταιρείας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και ο κ. Χ.Α. είναι διευθυντές της ALFA 

BETON.  

Επισηµαίνεται επίσης, ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, οι διευθυντές 

της ∆οµοκός Λτδ (ΗΕ 17581) και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΕΣΚΑΛ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΗΕ 

4791), οι οποίες είναι υπό διαχείριση και το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχεται 

από την ALFA CONCRETE, είναι οι κ.κ. Χ.Α., Α.Α. και Ι.Φ.. Ακριβώς τα ίδια άτοµα είναι 

διευθυντές των ESKAL QUARRIES LIMITED (ΗΕ 323721) και της DOMOKOS 

QUARRIES LIMITED (ΗΕ 323719) οι οποίες ανήκουν στην ALFA BETON και οι οποίες 

ενοικιάζουν τις εγκαταστάσεις τους από τις ∆οµοκός Λτδ (ΗΕ 17581) και ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΚΥΡΩΝ ΕΣΚΑΛ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΗΕ 4791). Σηµειώνεται ότι οι εταιρείες ESKAL QUARRIES 

LIMITED (ΗΕ 323721) και DOMOKOS QUARRIES LIMITED (ΗΕ 323719), θυγατρικές 

εταιρείες της ALFA BETON έχουν εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών ως εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης στις 19/7/2013. Ως εκ τούτου, στη βάση των ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχείων, δεν µπορεί παρά να απορριφθεί η θέση που προωθείται περί  

υπέρβαση της εξουσίας ελέγχου στα γραφεία της εταιρείας ALFA BETON.  

ΙΙ. ∆ιαδικαστικά βήµατα της Επιτροπής που σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς 

αναγνωρίζουν την ύπαρξη δύο οντοτήτων 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς της ALFA BETON σε σχέση µε τα διαδικαστικά βήµατα 

της Επιτροπής τα οποία κατ’ισχυριµσό (αυτό) αναιρούν την εκ πρώτης όψεως 

απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτά αφορούν (α) 

ερωτηµατολόγιο που αποστάληκε στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης και τα ερωτήµατα που 

καταγράφονται σε αυτό και (β) την απόκρυψη εγγράφων που αφορούσαν την ALFA 

CONCRETE από την ALFA BETON και την απόκρυψη εγγράφων που αφορούσαν την 

ALFA BETON από την ALFA CONCRETE. 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο που αποστάληκε στο 

πλαίσιο άλλης υπόθεσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι νοµικοί εκπρόσωποι της ALFA 

BETON ενηµερώθηκαν µε σχετική επιστολή ηµεροµηνίας 22/12/2015 ότι «πρόκειται για 

δύο διαφορετικές υποθέσεις µε δύο διαφορετικούς αριθµούς φακέλων οι οποίες 
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βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέτασης, ήτοι (α) η υπό εξέταση υπόθεση µε αριθµό 

φακέλου 11.17.012.22 στο πλαίσιο της οποίας έχει καταρτιστεί και κοινοποιηθεί σχετική 

Έκθεση Αιτιάσεων για πιθανολογούµενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(γ) 

των περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων 2008 και 2014 που βρίσκεται στο 

στάδιο εξέτασης από την Επιτροπή και (β) η υπόθεση µε αριθµό φακέλου 11.17.014.21 

η οποία βρίσκεται στο στάδιο διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας από την Υπηρεσία 

της Επιτροπής. Η κάθε υπόθεση δε, κρίνεται στη βάση των δικών της δεδοµένων.».  

Η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να επαναλάβει αυτή της τη θέση, η οποία αποτελεί 

ουσιαστικά εφαρµογή του Νόµου, εφόσον η παρούσα υπόθεση εξετάζεται από την 

Επιτροπή ενώ η άλλη υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας από 

την Υπηρεσία. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι η Έκθεση Αιτιάσεων 

αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόφαση στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις στις οποίες 

καλούνται να απαντήσουν τα εµπλεκόµενα µέρη, και οι απαντήσεις αυτές λαµβάνονται 

υπόψη στην οποιαδήποτε τελική απόφαση στοιχειοθέτησης παράβασης ή µη του 

Νόµου. Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αποστάληκε Έκθεση Αιτιάσεων στις 

30/9/2015, η οποία αφορούσε τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, 

ενώ επαναλαµβάνεται σε σχέση µε τα όσα καταγράφουν οι νοµικοί εκπρόσωποι της 

ALFA BETON, ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις µε δύο διαφορετικούς 

αριθµούς φακέλων οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέτασης. Η Υπηρεσία, 

στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας αλλά και στην απουσία τελικής απόφασης επί 

συγκεκριµένου θέµατος οφείλει να προβεί στα απαραίτητα βήµατα για υποβολή 

ερωτηµάτων και διευρεύνησή της, κάτι που έπραξε στο πλαίσιο της υπόθεσης µε αρ. 

φακέλου 11.17.014.21.  

Επιπροσθέτως, αναφορικά µε τη θέση που προωθείται από τους νοµικούς 

εκπροσώπους της ALFA BETON ότι: «ενώ σε άλλες περιπτώσεις λαµβάνει 

πληροφορίες από την ALFA CONCRETE και τις χρησιµοποιεί ως εάν να ήτο η ALFA 

BETON», η Επιτροπή σηµειώνει ότι από τις θέσεις που υποβάλλονται από τους 

νοµικούς εκπροσώπους της ALFA BETON δεν φαίνεται από πού εξάγεται αυτό το 

συµπέρασµα, λαµβανοµένου υπόψη ότι κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας 

της παρούσας υπόθεσης έχουν σταλεί σχετικά ερωτηµατολόγια, λήφθηκαν σχετικές 

απαντήσεις, και η Επιτροπή κατέληξε στα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της στη 

βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων. 

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά µε συγκεκριµένα ερωτήµατα τα οποία καταγράφει ο 

νοµικός εκπρόσωπος της ALFA BETON, τα οποία αποστάληκαν µε ερωτηµατολόγιο 

στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας άλλης υπόθεσης και τα οποία υποβάλλει ότι 

αποτελούν παραδείγµατα έλλειψης δέουσας έρευνας, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα εν 

λόγω ερωτήµατα έγιναν από την Υπηρεσία κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας 
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της παρούσας υπό εξέταση υπόθεσης σε ερωτηµατολόγιο προς την ALFA BETON 

ηµεροµηνίας 23/3/2015. Συγκεκριµένα, στο εν λόγω ερωτηµατολόγιο το οποίο 

αποστάληκε στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης καταγράφονται στα 

ερωτήµατα 8 και 9 αυτού, τα ακριβή ερωτήµατα στα οποία η ALFA ΒΕΤΟΝ κάνει 

αναφορά σε σχέση µε άλλη υπόθεση και στα οποία βασίζεται για προώθηση της θέσης 

της για πλάνη περί τα πράγµατα ή/και έλλειψη δέουσας έρευνας. Η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι η ALFA BETON απάντησε στο εν λόγω ερωτηµατολόγιο µε σχετική 

επιστολή ηµεροµηνίας 8/4/2015. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία ήταν ενώπιον της 

Επιτροπής κατά τη λήψη της εκ πρώτης όψεως απόφασης. Συνεπώς η Επιτροπή 

απορρίπτει τη θέση που προωθείται για µη δέουσα έρευνα, ενώ επίσης απορρίπτει τις 

θέσεις αναφορικά µε διαδικασίες που αφορούν άλλη υπόθεση. 

Αναφορικά µε τη θέση περί απόκρυψης στοιχείων που αφορούν την ALFA CONCRETE 

από την ALFA BETON και την απόκρυψη εγγράφων που αφορούσαν την ALFA 

BETON από την ALFA CONCRETE και ότι αυτό δεικνύει ότι η Επιτροπή θεωρεί την 

ALFA CONCRETE και την ALFA BETON ως δύο διαφορετικές νοµικές οντότητες και όχι 

τη δεύτερη ως οικονοµική συνέχεια της πρώτης, η Επιτροπή οφείλει εν πρώτοις να 

επισηµάνει ότι το κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων και τα συνηµµένα σε αυτή έγγραφα, 

συµπεριλαµβανοµένου και του σηµειώµατος της Υπηρεσίας, είχαν κοινοποιηθεί ως ένα 

έγγραφο και στις δύο εταιρείες καθότι η Έκθεση Αιτιάσεων είχε κοινοποιηθεί στην ALFA 

CONCRETE δια της οικονοµικής διαδόχου της ALFA BETON. Η διαφοροποίηση στα 

έγγραφα, στα οποία υπήρχε πρόσβαση, προέκυψε κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, κατά την οποία ζητήθηκε πρόσβαση από δύο 

διαφορετικά δικηγορικά γραφεία, τα οποία εκπροσωπούσαν την ALFA CONCRETE και 

ALFA BETON αντίστοιχα.  

Μετά από την κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων, ζητήθηκε πρόσβαση από την 

Επιτροπή από δύο διαφορετικά δικηγορικά γραφεία, το µεν ένα εκπροσωπώντας την 

ALFA CONCRETE και τον άλλο την ALFA BETON. Κατά το στάδιο της πρόσβασης και 

υπό το φως της διαφορετικής εκπροσώπησης των δύο νοµικών προσώπων, η 

Επιτροπή αποφάσισε την απόκρυψη στοιχείων κατ’ εφαρµογήν των σχετικών εν ισχύ 

νόµων και κανόνων. Οι εν λόγω αποκρύψεις έγιναν στη βάση σχετικών αποφάσεών 

της, στις οποίες είχαν πρόσβαση τόσο η ALFA BETON όσο και η ALFA CONCRETE. 

Στις εν λόγω αποφάσεις καταγράφεται η στάθµιση και αιτιολόγηση της Επιτροπής για 

έκαστο των εγγράφων και στοιχείων των τόµων του διοικητικού φακέλου στη βάση του 

άρθρου 17(9) του Νόµου και του άρθρου 33 του Νόµου. Ως εκ τούτου, η αιτιολόγηση 

και στάθµιση στη βάση των εν ισχύ νόµων και κανόνων και υπό την καθοδήγηση 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο 
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υπόθεσης της Επιτροπής δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ»214 είναι 

γνωστές και στις δύο επιχειρήσεις αναφορικά µε έκαστο έγγραφο. Αντίθετα, η ALFA 

BETON προωθεί ένα γενικό και αόριστο ισχυρισµό, χωρίς να λαµβάνει υπόψη την 

αιτιολόγηση που δόθηκε για την απόκρυψη, τη σωρεία εγγράφων που έχουν 

αποκαλυφθεί τόσο στην ALFA CONCRETE όσο και στην ALFA BETON, ενώ δεν 

υποδεικνύει συγκεκριµένα έγγραφα µε σαφήνεια ούτως ώστε να µπορούν να 

εξεταστούν και να απαντηθούν ξεχωριστά οι ισχυρισµοί που υποβάλλονται σε σχέση µε 

κάθε ένα από αυτά. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή οφείλει επίσης να σηµειώσει ότι η 

διαδικασία πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης ακολουθείται για σκοπούς 

εφαρµογής του άρθρου 17 του Νόµου και άρθρου 43 του περί των Γενικών Αρχών του 

∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου, τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 33 του 

Νόµου. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι λαµβανοµένων υπόψη των 

υποχρεώσεών της αλλά και των δικαιωµάτων των εµπλεκοµένων µερών προχώρησε 

σε σχετική στάθµιση υπό το φως του ότι η Έκθεση Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 30/9/2015, 

αφορούσε εκ πρώτης όψεως απόφαση της αναφορικά µε το κατά πόσο η εταιρεία 

ALFA BETON αποτελούσε οικονοµική συνέχεια της ALFA CONCRETE και όχι τελική 

απόφαση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε σε απόφαση αποκάλυψης ή 

απόκρυψης εγγράφων λαµβανοµένου υπόψη ότι η απόφασή της ήταν εκ πρώτης 

όψεως και υπήρχε η πιθανότητα να ανατραπεί στη βάση των υποβληθέντων από τις 

επιχειρήσεις στοιχείων. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτό εξυπάκουε την ανάγκη 

εξισορρόπησης της διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας των εµπλεκοµένων µερών 

αλλά και της κοινοποίησης σε αυτών στοιχείων στη βάση του άρθρου 17(9) του Νόµου 

από τη µία, και τη διασφάλιση µη παράβασης του άρθρου 33 του Νόµου από την άλλη. 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι τόσο η ALFA BETON όσο και η ALFA COCNRETE 

υπέβαλαν θέσεις µε τις οποίες αρνούνται ότι η µία αποτελεί οικονοµική συνέχεια της 

άλλης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν έχουν οιαδήποτε σχέση, η Επιτροπή θεωρεί 

ότι η στάθµιση στην οποία προέβη τηρούσε τις ισορροπίες που επιβάλλονται από το 

Νόµο σε συνάρτηση µε τις υποβληθείσες από τα µέρη θέσεις και την ανάγκη για 

διασφάλιση των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισής τους. Συγκεκριµένα, στη βάση 

αυτής της στάθµισης η ALFA BETON είχε πρόσβαση στα πλείστα έγγραφα που είχε και 

η ALFA CONCRETE (επιστολές, έγγραφα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της αιφνίδιας 

έρευνας, κλπ) εκτός από έγγραφα που αφορούσαν, για παράδειγµα, εταιρείες στις 

οποίες είχε µετοχικό κεφάλαιο η ALFA CONCRETE, όπως η I & S KRITONIS, ή σηµεία 

που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών της ALFA CONCRETE ή απαντήσεις της ALFA 

                                                             
214 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). 
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CONCRETE που αφορούσαν άλλες εταιρείες τις οποίες ήλεγχε. Ως εκ τούτου, 

απορρίπτεται η θέση της ALFA BETON ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεικνύει ότι 

η Επιτροπή δεν θεωρούσε ως οικονοµική συνέχεια την ALFA BETON, εφόσον η 

Επιτροπή αποκάλυψε όλα τα έγγραφα στα οποία βασίστηκε για τα εκ πρώτης όψεως 

συµπεράσµατα της σε ό,τι αφορά την παράβαση από την ALFA CONCRETE και την 

οικονοµική διαδοχή της ALFA CONCRETE από την ALFA BETON κατ’ εφαρµογήν του 

άρθρου 17(9) του Νόµου.215  

ΙΙΙ. Αποφάσεις Επιτροπής µε αρ. 31/2015 και 32/2015 και ισχυρισµός περί 

αναγνώρισης δύο οντοτήτων  

Αναφορικά µε τη θέση που προωθείται σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Επιτροπής µε 

αριθµό 31/2015 και 32/2015, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας 

υπόθεσης έχει εκδοθεί η απόφαση µε αριθµό 31/2015, ενώ η απόφασή µε αριθµό 

32/2015 αφορά άλλη υπόθεση. Αναφορικά µε τις εν λόγω αποφάσεις της Επιτροπής, 

επισηµαίνεται εν πρώτοις ότι και οι δύο αποφάσεις αφορούσαν εφαρµογή του άρθρου 

31(7) του Νόµου. Συγκεκριµένα, αφορούσαν άρνηση ελέγχου στο γραφείο της ALFA 

CONCRETE, το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα από το γραφείο της ALFA BETON, 

όπου σύµφωνα µε τις δηλώσεις του κ. Α.Α., διευθυντή και µέτοχο της ALFA 

CONCRETE και διευθυντή της ALFA BETON, βρίσκονταν επιπρόσθετα έγγραφα που 

αφορούσαν την εταιρεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε σχετικό ενοικιαστήριο 

έγγραφο ηµεροµηνίας 1/6/2013, ο εν λόγω χώρος δεν ενοικιαζόταν στην ALFA BETON. 

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που απέστειλε στην Επιτροπή η ίδια η ALFA 

CONCRETE, το γραφείο στο οποίο υπήρχαν έγγραφα και δεν έγινε εφικτός ο έλεγχος 

ανήκε στην ALFA CONCRETE, ενώ πραγµατοποιήθηκε έλεγχος στο γραφείο της ALFA 

BETON, ήτοι στο χώρο που σύµφωνα µε ενοικιαστήριο έγγραφο ηµεροµηνίας 1/6/2013 

ενοικιάστηκε στην ALFA BETON και ο οποίος αποτελούσε µέρος του γραφείου της 

ALFA CONCRETE.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι τόσο στην απόφαση µε αριθµό 31/2015 όσο και στην 

απόφαση µε αριθµό 32/2015 καταγράφονται τα ακόλουθα: «Η Επιτροπή, δεδοµένου 

του ότι η άρνηση και παράβαση του Νόµου έλαβε χώρα το 2015, οµόφωνα αποφάσισε 

να λάβει υπόψη της ως βάση υπολογισµού του διοικητικού προστίµου το προηγούµενο 

οικονοµικό έτος της ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED, ήτοι το 2014. Η 

Επιτροπή επεσήµανε ότι αν και η ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δεν 

δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά σκυροδέµατος, εντούτοις, ενοικιάζει περιουσιακά 

της στοιχεία, κάτι που δεικνύει ότι στα πλαίσια αλλαγής της δοµής του Οµίλου Alfa 

άλλαξε η φύση των δραστηριοτήτων της ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY 

                                                             
215 Επισηµαίνεται ότι η ΑLFA CONCRETE είχε πρόσβαση στις 21/7/2017, 20/7/2017 και 30/8/2017 και η 
ALFA BETON στις 13/7/2017, 14/7/2017 και 25/8/2017. 
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LIMITED εντός του πλαισίου του Ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας. Σχετικά 

επισηµαίνεται ότι σε σχετική βεβαίωση ηµεροµηνίας 1/9/2015 βεβαιώνεται από τον κ. 

Α.Α., διευθυντή της εταιρείας, ότι «[…] ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το έτος 2014 

είναι €{…}. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιµες πληροφορίες αναφορικά µε το ύψος του 

κύκλου εργασιών της ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED για το έτος 

2014, οµόφωνα αποφάσισε να αποδεκτεί τη θέση ότι, ο κύκλος εργασιών της, για το 

οικονοµικό έτος που έληξε στις 31/12/2014 ανήλθε σε €{…}.». Ως εκ τούτου, από τις εν 

λόγω αποφάσεις ευκόλως διαφαίνεται ότι το διοικητικό πρόστιµο επιβλήθηκε στην 

εταιρεία ALFA CONCRETE, στα γραφεία της οποίας υπήρχαν έγγραφα, η οποία 

αρνήθηκε τον έλεγχο και η οποία άλλαξε τη φύση των δραστηριοτήτων της εντός του 

πλαισίου του Ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας.  

Τονίζεται ότι η διαδικασία αφορούσε τη συγκεκριµένη παράβαση του άρθρου 31(7) του 

Νόµου και όχι τη λειτουργία της επιχείρησης ALFA CONCRETE στην αγορά 

σκυροδέµατος, αυτή καθ’ εαυτή, η οποία φαίνεται ότι µεταφέρθηκε στην ALFA BETON. 

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία του άρθρου 31(7) του Νόµου επικεντρώθηκε στην ALFA 

CONCRETE, η οποία τελεί υπό διαχείριση, στα γραφεία της οποίας δεν κατέστη 

δυνατός ο έλεγχος λόγω σχετικής άρνησης αφού οποιαδήποτε επιβολή προστίµου στην 

ALFA BETON, ως οικονοµική διάδοχος της ALFA CONCRETE, δεν θα σχετιζόταν µε 

τους σκοπούς για τους οποίους αποφασίστηκε η διεξαγωγή της αιφνίδιας έρευνας, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι σχετική έρευνα διεξήχθη στους χώρους της ALFA BETON. 

Ειδικότερα, το γεγονός ότι δεν υπήρξε άρνηση από πλευράς της ALFA BETON και υπό 

το φως του ότι διεξήχθη σχετική έρευνα στα γραφεία αυτής, θα καθιστούσε την 

οποιαδήποτε επιβολή διοικητικού προστίµου σε αυτήν µη δίκαιη και δυσανάλογη. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση των ενώπιον της στοιχείων, και 

καθοδηγούµενη από τη νοµολογία, και τα σχετικά γεγονότα και περιστατικά, 

προχώρησε στην επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία / επιχείρηση, η οποία 

αρνήθηκε τον έλεγχο, και όχι στην οικονοµική διάδοχο σε ό,τι αφορά την επιχείρηση 

σκυροδέµατος. Η βάση της απόφασης της Επιτροπής αναφορικά µε την επιβολή 

διοικητικού προστίµου στην ALFA CONCRETE για παράβαση του άρθρου 31(7) του 

Νόµου σε σχέση µε την αλλαγή των δραστηριοτήτων της και τον κύκλο εργασιών που 

λήφθηκε υπόψη είναι ξεκάθαρη και καταγράφεται στην εν λόγω απόφασή της. Η 

Επιτροπή τονίζει ακόµα ότι το διοικητικό πρόστιµο αφορούσε παράβαση διαδικαστικών 

κανόνων και όχι παράβαση ουσίας αναφορικά µε τη δραστηριοποίηση της ALFA 

CONCRETE στην αγορά έτοιµου σκυροδέµατος.  

Η Επιτροπή, επιπρόσθετα, εστίασε την προσοχή της στο ζήτηµα που προωθήθηκε 

κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία από την ALFA BETON περί εξέτασης του 
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ζητήµατος της οικονοµικής συνέχειας ως προδικαστικό θέµα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

εξέταση του ζητήµατος ως προδικαστικό θέµα θα σήµαινε ότι η Επιτροπή εξετάζει το 

θέµα της ευθύνης προτού εξετάσει το θέµα της ύπαρξης ή µη παράβασης. Αυτό, διότι 

το ερώτηµα αν η ALFA BETON αποτελεί οικονοµική συνέχεια της ALFA CONCRETE, 

αποτελεί ζήτηµα το οποίο η Επιτροπή εξέτασε αφού κατέληξε σε εκ πρώτης όψεως 

πιθανολογούµενη παράβαση ή και στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, παράβαση του 

Νόµου. Ως καταγράφεται από τους ίδιους τους εκπροσώπους της ALFA BETON στις 

γραπτές παρατηρήσεις ηµεροµηνίας 1/9/2017: «Προκύπτει από το περιεχόµενο της 

Έκθεσης Αιτιάσεων ότι ο µόνος λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θεωρεί ότι εµπλέκεται η 

ALFA BETON στην παρούσα υπόθεση είναι λόγω της εσφαλµένης εκ πρώτης όψεως 

διαπίστωσης πως η ALFA BETON αποτελεί οικονοµική συνέχεια της ALFA 

CONCRETE». Ως εκ τούτου, λαµβανοµένης υπόψη και της εκ πρώτης όψεως 

κατάληξης της Επιτροπής αναφορικά µε την οικονοµική συνέχεια της ALFA 

CONCRETE από την ALFA BETON, η Έκθεση Αιτιάσεων και η υπόθεση αφορούσε την 

ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής διαδόχου της ALFA BETON LTD. Οποιαδήποτε 

κατάληξη αναφορικά µε την ύπαρξη οικονοµικής συνέχειας ή µη δεν θα επανεξεταζόταν 

στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας σε περίπτωση κατάληξης για µη στοιχειοθέτηση 

παράβασης του Νόµου, εφόσον σε τέτοια περίπτωση δεν θα προέκυπτε οποιαδήποτε 

ζήτηµα είτε η ALFA BETON είναι οικονοµική διάδοχος της ALFA CONCRETE, είτε, 

όπως ισχυρίζονται οι δύο εν λόγω εταιρείες, δεν είναι. Συνεπώς, από τo ίδιο το λεκτικό 

της Έκθεσης Αιτιάσεων καθίσταται σαφές ότι τα γεγονότα και περιστατικά που 

καταγράφονται σε αυτή  αφορούν την ALFA CONCRETE ενώ η ALFA BETON 

εµπλέκεται στην παρούσα διαδικασία µόνο ως οικονοµική συνέχεια ή και διάδοχος της 

ALFA CONCRETE. 

IV. Κυπριακό εταιρικό δίκαιο σε σχέση µε εφαρµογή κανόνα οικονοµικής συνέχειας και 

νοµολογία του ∆ΕΕ 

Αναφορικά µε τις θέσεις των νοµικών εκπροσώπων της ALFA BETON ως προς το 

Κυπριακό Εταιρικό ∆ίκαιο, η Επιτροπή εν πρώτοις οφείλει να επισηµάνει ότι το 

Κυπριακό Εταιρικό ∆ίκαιο αφορά τους κανόνες αναφορικά µε σύσταση εταιρειών ως 

νοµικών προσώπων και άλλα συναφή θέµατα.  

Αντίθετα το δίκαιο του ανταγωνισµού αφορά επιχειρήσεις. Ως καταγράφεται και στο 

άρθρο 2 του Νόµου «επιχείρηση» περιλαµβάνει, κάθε φορέα που ασκεί οικονοµική 

δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο 

χρηµατοδότησής του. Στη βάση  της νοµολογίας του ∆ΕΕ, η έννοια «επιχείρηση» στο 

πλαίσιο του ανταγωνισµού συµπεριλαµβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονοµικής ή 

εµπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νοµική της υπόσταση και τον 
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τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτείται.216 Επιπλέον, ο όρος «οικονοµικής φύσεως 

δραστηριότητα» εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 

δεδοµένη αγορά, ενώ είναι αδιάφορο αν οι δραστηριότητες έχουν σκοπό το κέρδος.217 

Με άλλα λόγια, η έννοια της επιχείρησης κατά το Νόµο καλύπτει κάθε φορέα, ο οποίος 

ασκεί οικονοµική δραστηριότητα - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριµένη αγορά - ανεξάρτητα από το νοµικό 

καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηµατοδότησής του.218 Ως εκ τούτου, ο όρος 

επιχείρηση είναι πιο ευρύς από τον όρο εταιρεία και νοµικά πρόσωπα στη βάση του 

περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, και αυτό γιατί οι σκοποί των δύο νοµοθεσιών είναι 

εντελώς διαφορετικοί. Το µεν εταιρικό δίκαιο και οι κανόνες αυτού αποσκοπούν στη 

δηµιουργία έννοµης τάξης που διέπει τα νοµικά πρόσωπα που δηµιουργούνται, ενώ το 

δίκαιο του ανταγωνισµού και οι κανόνες αυτού αποσκοπούν στη διατήρηση υγιούς 

ανταγωνισµού και αυτό κατ’ εφαρµογήν και του Κανονισµού (ΕΚ). αριθ. 1/2003 του 

Συµβουλίου της 16/12/2002 για την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού που 

προβλέπονται στα Άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης στην κυπριακή έννοµη τάξη. Εφόσον 

σε µία αγορά δύνανται να ανταγωνίζονται και δραστηριοποιούνται και φυσικά πρόσωπα 

και νοµικά πρόσωπα και ενδεχοµένως οργανισµοί ή και σύλλογοι ή και σύνδεσµοι (αυτό 

εξαρτάται κατά πόσο έχουν οικονοµική δραστηριότητα), αυτός ο ακριβής ορισµός της 

επιχείρησης είναι πιο ευρύς.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν αγνοεί το κυπριακό εταιρικό δίκαιο αλλά εφαρµόζει τους 

κανόνες που διέπουν το δίκαιο του ανταγωνισµού, ως οι εξουσίες και αρµοδιότητές της 

στη βάση του Νόµου, ο οποίος αποσκοπεί στην ρύθµιση και προστασία του ελεύθερου 

ανταγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε εξέταση στοιχείων από την 

Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ALFA BETON και ALFA CONCRETE δεν έγινε 

συγκεκριµένα µόνο σε σχέση µε τους διευθυντές ή και ιδιοκτήτες των εταιρειών αλλά 

στη βάση αριθµού στοιχείων, εγγράφων και εκ πρώτης όψεως διαπιστώσεων, τα οποία 

σωρευτικά οδηγούσαν σε συγκεκριµένο εκ πρώτης όψεως συµπέρασµα στο οποίο 

κλήθηκε η επιχείρηση να απαντήσει. Εξάλλου θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το υπό 

εξέταση ζήτηµα αφορά τον κανόνα της οικονοµικής συνέχειας σε σχέση µε το δίκαιο του 

ανταγωνισµού στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται αριθµός παραγόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων των οργανωτικών και διαρθρωτικών δεσµών των επιχειρήσεων, 

όταν αυτοί υπάρχουν. 

                                                             
216 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση C-67/96 Albany 
International BV 21.9.1999; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR 2999. 
217 Ο.π. 
218 ∆ΕΚ µε αριθµ. C-118/85 Commission v. Italy [1987] Συλλ. Νοµολ. 2599, παρ. 7, και C-35/96 
Commission v. Italy (CNSD) [1998] Συλλ. Νοµολ. I-03851 [εκτελωνιστές - Εθνικό Συµβούλιο Εκτελωνιστών 
Ιταλίας], παρ. 36, C-41/90 Höfner and Elser v. Macrotron [1991] Συλλ. Νοµολ. I -1979, παρ. 21 [∆ηµόσια 
Υπηρεσία Ευρέσεως Εργασίας], C-244/94 Federation Francaise des Societes d’Assurance [1995], Συλλ. 
Νοµολ. I-4013, παρ. 14 [Μη κερδοσκοπικός οργανισµός διαχείρισης ασφαλιστικού συστήµατος]. 
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Οι νοµικοί εκπρόσωποι της ALFA BETON υποβάλλουν τη θέση ότι σύµφωνα µε τη 

νοµολογία του ∆ΕΕ ο κανόνας της οικονοµικής συνέχειας εφαρµόζεται αφού έχει κλείσει 

ή και σταµατήσει να υφίσταται η εταιρεία. Επιπρόσθετα, επισηµαίνουν ότι εφαρµόζεται 

κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει κλείσει η εταιρεία όταν έχουν 

καταστρωθεί ελιγµοί ειδικά προς αποφυγή της επιβολής κυρώσεων λόγω παραβάσεων 

των κανόνων του ανταγωνισµού.  Αναφορικά µε τις θέσεις των νοµικών εκπροσώπων 

της ALFA BETON σχετικά µε τη νοµολογία του ∆ΕΕ, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι  θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο κανόνας της οικονοµικής διαδοχής, ως αυτός 

διατυπώθηκε και εξελίχθηκε από το ∆ΕΕ στο πλαίσιο εφαρµογής του δικαίου του 

ανταγωνισµού δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση το κλείσιµο της προγενέστερης εταιρείας 

που ασκούσε την οικονοµική δραστηριότητα, ήτοι λειτουργούσε την επιχείρηση. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση,  ως καταγράφεται στην Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής «η 

δραστηριοποίηση της ALFA CONCRETE στη σχετική αγορά έχει αναληφθεί από την 

ALFA BETON LTD µετά από την παύση της λειτουργίας της πρώτης στην εν λόγω 

αγορά». Ως εκ τούτου, είναι ξεκάθαρο ότι το εκ πρώτης όψεως συµπέρασµα της 

Επιτροπής αφορούσε την παύση λειτουργίας της ALFA CONCRETE στη σχετική αγορά 

έτοιµου σκυροδέµατος.  

Επίσης, αναφορικά µε τη θέση της ALFA BETON ότι ο κανόνας της οικονοµικής 

διαδοχής εφαρµόζεται όταν «έχουν καταστρωθεί ελιγµοί ΕΙ∆ΙΚΑ προς αποφυγή της 

επιβολής κυρώσεων λόγω παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού», η Επιτροπή 

αποδέχεται ότι στη βάση της νοµολογίας του ∆ΕΕ αυτή είναι µία εκ των περιπτώσεων 

στις οποίες µπορεί να εφαρµοστεί ο εν λόγω κανόνας αλλά δεν αποτελεί εξαντλητικά 

την µία και µόνο περίπτωση εφαρµογής αυτού. Μία τέτοια θεώρηση θα ερχόταν σε 

αντίθεση µε το σκοπό του εν λόγω κανόνα αφού σύµφωνα και µε την απόφαση του 

∆ΕΕ στην υπόθεση Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato κατά Ente 

tabacchi italiani — ETI SpA και άλλοι 219 « […] αν δεν προβλεπόταν καµία άλλη 

δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε άλλον φορέα εκτός αυτού που διέπραξε την 

παράβαση, οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να αποφύγουν κυρώσεις για τον απλό λόγο 

ότι η ταυτότητά τους άλλαξε λόγω αναδιαρθρώσεων, εκχωρήσεων ή άλλων νοµικών ή 

οργανωτικών αλλαγών. Ο σκοπός της καταστολής των αντίθετων προς τους κανόνες 

του ανταγωνισµού συµπεριφορών και της αποτροπής της επανάληψης τους µε την 

επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων.».  

V. Αξιολόγηση οικονοµικής συνέχειας 

Η Επιτροπή προτού εξετάσει την ουσία του ζητήµατος κατά πόσο η ALFA BETON 

αποτελεί οικονοµική συνέχεια της ALFA CONCRETE, οφείλει να σηµειώσει ότι οι 

παραβάσεις στις οποίες κατέληξε αφορούν τη δραστηριοποίηση εταιρειών στην αγορά 

                                                             
219 ΑΠΟΦΑΣΗ της 11.12.2007 — ΥΠΟΘΕΣΗ C-280/06. 
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έτοιµου σκυροδέµατος και ότι η εξέταση του ζητήµατος εδράζεται ακριβώς σε αυτή τη 

δραστηριοποίηση, υπό το φως των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων και 

λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών διαρθρωτικών και οργανωτικών δεσµών. 

H Επιτροπή εν πρώτοις επισηµαίνει ότι στο δίκαιο του ανταγωνισµού εφαρµόζεται ο 

κανόνας της προσωπικής ευθύνης εκτός από τις περιπτώσεις της νοµικής διαδοχής και 

τις περιπτώσεις της οικονοµικής διαδοχής. Ως καταγράφεται σε σχετικό σύγγραµµα των 

F. Wijckmans και F. Tuytschaever:220 «The rationale of the theory of economic 

continuity is clearly the need and desire of effective enforcement of the competition 

rules». 

Η Επιτροπή προς τούτο, έχοντας λάβει υπόψη τις θέσεις τόσο της ALFA CONCRETE 

όσο και της ALFA BETON αναφορικά µε την σχετική νοµολογία, παραθέτει κατωτέρω 

αριθµό υποθέσεων του ∆ΕΕ αναφορικά µε την οικονοµική διαδοχή / συνέχεια των 

επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται ως καθοδηγητικές.  

Στην απόφαση Compagnie Royale Asturienne des Mines SA and Rheinzink GmbH v 

Commission of the European Communities,221 το ∆ΕΕ αποφάσισε ότι «Για την 

εφαρµογή του άρθρου 85 της συνθήκης η µεταβολή νοµικής µορφής και επωνυµίας της 

επιχειρήσεως δεν συνεπάγεται τη δηµιουργία νέας επιχειρήσεως που απαλλάσσεται 

από την ευθύνη για τις πράξεις της προηγουµένης που προσβάλλουν τον ανταγωνισµό, 

όταν από οικονοµική άποψη αυτές οι δύο επιχειρήσεις ταυτίζονται.».  

Σύµφωνα µε το σύγγραµµα Competition Law of the European Community,222 αυτό 

σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να αποφύγουν την ευθύνη τους, απλά µε το 

να αναδιαρθρωθούν σε µια νέα επιχειρηµατική οντότητα µε βάση τον εθνικό νόµο περί 

εταιρειών. Όταν δηλαδή µια νέα επιχειρηµατική οντότητα ταυτίζεται µε την προηγούµενη 

επιχείρηση από οικονοµική άποψη, θεωρείται υπεύθυνη για τις πράξεις της. 

Στην υπόθεση NMH STAHLWERKE κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ223 το Πρωτοδικείο (δεύτερο 

πενταµελές τµήµα) αποφάνθηκε ότι: «136 Πράγµατι, µολονότι από την προπαρατεθείσα 

απόφαση Enichem Anic κατά Επιτροπής (σκέψη 238) προκύπτει ότι, εφόσον το νοµικό 

πρόσωπο, το οποίο είχε τον έλεγχο της επιχειρήσεως κατά τον χρόνο διαπράξεως της 

παραβάσεως εξακολουθούσε να υφίσταται κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως 

µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση αυτή, αλλά η επιχείρηση, κατά την τελευταία 

                                                             
220 . Wijckmans και F. Tuytschaever, «Horizontal agreements and cartels in EU Competition Law» (2015), 
Oxford University Press, σελ 251. 
221 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 28. 3. 1984 - ΣΥΝΕΚ∆ΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 29 ΚΑΙ 30/83. 
222 Van Bael & Bellis ,Competition Law of the European Community, 
https://books.google.com.cy/url?client=ca-print-
kluwer_law_international&format=googleprint&num=0&id=qJutEOtr39kC&q=http://www.kluwerlaw.com/Cat
alogue/titleinfo.htm%3FProdID%3D9041123091%26name%3DCompetition-Law-of-the-European-
Community--4th-Edition &usg=AFQjC NFBaG3yjbLc3OvchUg8Q_YdvNtdQA&source=gbs_buy_r, σελ.39. 
223 ΑΠΟΦΑΣΗ της 11. 3. 1999 — ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-134/94. 
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αυτή ηµεροµηνία, ελέγχεται από άλλο πρόσωπο, στο πρώτο πρόσωπο, δράστη αυτής 

της παραβάσεως µάλλον παρά στο δεύτερο, το οποίο εκµεταλλεύεται τώρα την επι-

χείρηση, πρέπει κανονικά να καταλογιστεί η παράβαση (βλ. επίσης προπαρατεθείσα 

απόφαση AWS Benelux κατά Επιτροπής, σκέψεις 25 έως 36), η νοµολογία αυτή δεν 

αποκλείει διαφορετική λύση να µπορεί να δικαιολογείται από τις ειδικές 

περιστάσεις της συγκεκριµένης υποθέσεως. 

 137 Στην προκειµένη περίπτωση, ακόµη και αν υποτεθεί ότι η δικαστική εκκαθάριση της 

Eisenwerk-Gesellschaft περατώθηκε µόλις στις 5 Σεπτεµβρίου 1994, ενώ η Απόφαση 

εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1994, και η εταιρία αυτή δεν διαγράφηκε ακόµη από το 

εµπορικό µητρώο, δεν αµφισβητείται ότι, από 1ης Ιουλίου 1990, τα κύρια άυλα και 

ανθρώπινα στοιχεία που επέτρεπαν στην Eisenwerk-Gesellschaft να συνεχίζει τις 

δραστηριότητες της στη χαλυβουργία µεταβιβάστηκαν στην προσφεύγουσα. Από 

της ηµεροµηνίας αυτής, η Eisenwerk-Gesellschaft έπαυσε τις εµπορικές της δραστη-

ριότητες, περιορισθείσα έτσι στην περάτωσης της δικαστικής εκκαθαρίσεως της.  

138 Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεδοµένου ότι, πρώτον, η έννοια της επιχειρήσεως 

κατά το άρθρο 65 της Συνθήκης, έχει οικονοµικό περιεχόµενο, δεύτερον, κατά την 

ηµεροµηνία εκδόσεως της Αποφάσεως η προσφεύγουσα ασκούσε την 

οικονοµική δραστηριότητα που αφορούν οι παραβάσεις και, τρίτον, κατά την 

ηµεροµηνία αυτή ο δράστης, υπό την τυπική έννοια, των παραβάσεων έπαυσε 

κάθε εµπορική δραστηριότητα, το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι η Επιτροπή είχε το 

δικαίωµα να καταλογίσει την επίδικη παράβαση στην προσφεύγουσα, µολονότι, 

κατά τον χρόνο εκδόσεως της Αποφάσεως, επτά έτη µετά τη δικαστική 

εκκαθάριση της Eisenwerk-Gesellschaft και τέσσερα έτη µετά την πώληση των 

κύριων στοιχείων του ενεργητικού της, η εταιρία αυτή εξακολουθούσε νοµικά να 

υφίσταται.» 

Εν συνεχεία, παρατηρείται ότι στην υπόθεση Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά Anie Partecipazioni SpA, 224 σηµειώθηκε ότι «στο πλαίσιο του 

καταλογισµού της ευθύνης παραβάσεως των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού, το 

αποκαλούµενο κριτήριο «της οικονοµικής συνέχειας» — βάσει του οποίου µπορεί να 

προσδιοριστεί ποιο υποκείµενο δικαίου ευθύνεται για την παραβατική συµπεριφορά — 

µπορεί να λειτουργήσει µόνον στην περίπτωση στην οποία το ευθυνόµενο για την 

εκµετάλλευση της επιχειρήσεως νοµικό πρόσωπο έχει παύσει να υφίσταται νοµικώς 

µετά τη διάπραξη της παραβάσεως, µε την επιφύλαξη του ενδεχοµένου να έχουν 

καταστρωθεί ελιγµοί ειδικά προς αποφυγή της επιβολής κυρώσεων λόγω παραβάσεως 

των κανόνων ανταγωνισµού.» 

                                                             
224 Υπόθεση C-49/92 Ρ Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Anie Partecipazioni SpA. 
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Η Επιτροπή στη βάση της υπάρχουσας νοµολογίας σηµειώνει ότι, σχετικές µε τη 

ρύθµιση του ενδεχοµένου της αποφυγής κυρώσεων από τις επιχειρήσεις για τον απλό 

λόγο ότι η ταυτότητά τους άλλαξε λόγω αναδιαρθρώσεων, εκχωρήσεων ή άλλων 

νοµικών ή οργανωτικών αλλαγών, είναι οι ακόλουθες αποφάσεις οι οποίες και κρίνονται 

ως καθοδηγητικές:    

Η απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

κατά Ente tabacchi italiani — ETI SpA και άλλοι,225 όπου αναφέρεται ότι: «38.Από τη 

νοµολογία προκύπτει ότι το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού αφορά τις 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων […] και ότι η έννοια της επιχειρήσεως καλύπτει κάθε 

φορέα ο οποίος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος 

που τον διέπει και του τρόπου χρηµατοδοτήσεως του […]. 

 39 Οσάκις αυτός ο φορέας παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισµού, ευθύνεται, 

κατά την αρχή της προσωπικής ευθύνης, για την παράβαση αυτή […].  

40 Ως προς το ερώτηµα υπό ποίες περιστάσεις µπορεί να επιβληθεί παρά ταύτα 

κύρωση σε φορέα για παράβαση της οποίας αυτός δεν είναι ο δράστης, επιβάλλεται κατ' 

αρχάς η διαπίστωση ότι αυτή η περίπτωση συντρέχει αν ο φορέας που διέπραξε την 

παράβαση έπαυσε να υφίσταται νοµικώς (βλ., επ' αυτού, προπαρατεθείσα απόφαση 

Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni, σκέψη 145) ή οικονοµικώς. Ως προς το τελευταίο 

σηµείο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κύρωση που επιβλήθηκε σε επιχείρηση, η 

οποία εξακολουθεί να υφίσταται νοµικώς αλλά έπαυσε να ασκεί οικονοµικές 

δραστηριότητες, κινδυνεύει να µην έχει αποτρεπτικό αποτέλεσµα.  

41 Πρέπει στη συνέχεια να τονιστεί ότι, αν δεν προβλεπόταν καµία άλλη δυνατότητα 

επιβολής κυρώσεων σε άλλον φορέα εκτός αυτού που διέπραξε την παράβαση, οι 

επιχειρήσεις θα µπορούσαν να αποφύγουν κυρώσεις για τον απλό λόγο ότι η ταυτότητά 

τους άλλαξε λόγω αναδιαρθρώσεων, εκχωρήσεων ή άλλων νοµικών ή οργανωτικών 

αλλαγών. Ο σκοπός της καταστολής των αντίθετων προς τους κανόνες του 

ανταγωνισµού συµπεριφορών και της αποτροπής της επανάληψης τους µε την επιβολή 

αποτρεπτικών κυρώσεων (βλ., επ' αυτού, αποφάσεις της 15ης Ιουλίου 1970, 41/69, 

ACF Chemiefarma κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1969- 1971, σ. 397, σκέψη 173· της 

29ης Ιουνίου 2006, C-289/04 Ρ, Showa Denko κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. Ι-

5859, σκέψη 61, καθώς και της 7ης Ιουνίου 2007, C-76/06 Ρ, Britannia Alloys & 

Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 2007, σ. Ι-4405, σκέψη 22) µε τον τρόπο αυτό θα 

αποτύγχανε.»226 (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

                                                             
225 ΑΠΟΦΑΣΗ της 11.12.2007 — ΥΠΟΘΕΣΗ C-280/06. 
226 Σχετικά βλ. και Απόφαση ∆ΕΕ στην υπόθεση της 18/12/2014 C434/13 Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον 
Parker Hannifin Manufacturing Srl κα 
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Η Επιτροπή σηµειώνει ότι προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση Hoechst 

CmbH κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,227 η οποία θεωρείται και από την 

ALFA BETON χρήσιµη και καθοδηγητική επί του ζητήµατος, στην οποία σηµειώνεται 

ότι: «Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διηύθυνε την οικεία επιχείρηση κατά τον χρόνο 

διάπραξης της παράβασης των κοινοτικών κανόνων του ανταγωνισµού ευθύνεται 

καταρχήν γι’ αυτήν, ακόµη και αν, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης µε την οποία 

διαπιστώθηκε η παράβαση, την ευθύνη της εκµετάλλευσης της επιχείρησης έφερε άλλο 

πρόσωπο.  

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων περί ανταγωνισµού, µπορεί να καταστεί 

αναγκαίο να καταλογισθεί σύµπραξη κατ’ εξαίρεση στον νέο, και όχι στον αρχικό, 

φορέα εκµετάλλευσης της εµπλεκόµενης επιχείρησης, στην περίπτωση κατά την 

οποία ο νέος αυτός φορέας, από οικονοµικής άποψης, µπορεί πράγµατι να 

θεωρηθεί διάδοχος του αρχικού φορέα εκµετάλλευσης, αν δηλαδή εξακολουθεί 

να εκµεταλλεύεται την εµπλεκόµενη στη σύµπραξη επιχείρηση. Αν δεν 

προβλεπόταν καµία άλλη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε άλλον φορέα πλην του 

τελούντος την παράβαση, οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να αποφύγουν τις κυρώσεις, 

επικαλούµενες απλώς τη µεταβολή της ταυτότητάς τους λόγω αναδιαρθρώσεων, 

µεταβιβάσεων ή άλλων νοµικής ή οργανωτικής φύσεως αλλαγών. Το κριτήριο της 

«οικονοµικής συνέχειας» έχει εφαρµογή µόνο στην περίπτωση κατά την οποία το νοµικό 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκµετάλλευση της επιχείρησης έπαυσε να 

υφίσταται νοµικώς µετά τη διάπραξη της παράβασης, ή στις περιπτώσεις εσωτερικών 

αναδιαρθρώσεων µιας επιχείρησης, όταν ο αρχικός φορέας εκµετάλλευσης δεν 

παύει κατ’ ανάγκη να υφίσταται νοµικώς, αλλά δεν ασκεί πλέον οικονοµική 

δραστηριότητα στη σχετική αγορά και λαµβανοµένων υπόψη των διαρθρωτικών 

δεσµών µεταξύ του αρχικού και του νέου φορέα εκµετάλλευσης της επιχείρησης.» 

Υπό το φως της πιο πάνω νοµολογίας του ∆ΕΕ, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση 

του κατά πόσο η εταιρεία ALFA BETON αποτελεί οικονοµική συνέχεια της ALFA 

CONCRETE. 

(i) ALFA CONCRETE  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE, είναι εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης δια µετοχών, µε εγγεγραµµένο γραφείο στην οδό Στασάνδρου, 20, Floor 1, Flat 

101, 1060, Λευκωσία, η οποία σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσηµου Παραλήπτη ιδρύθηκε στις 07/07/1994 µε το όνοµα ALFA CONCRETE 

Limited και µετονοµάστηκε σε ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED στις 

18/01/2005 και εξακολουθεί να τελεί υπό διαχείριση. Σύµφωνα επίσης µε στοιχεία του 

                                                             
227 Υπόθεση T-161/05 Hoechst GmBh κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Περίληψη, σηµείο 1. 
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Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, διευθυντές της εν λόγω επιχείρησης είναι 

οι Α.Α., Χ.Α. και Ι.Φ., ενώ γραµµατέας είναι η εταιρεία M P H LAW SECRETARIAL 

LIMITED (Έγγραφο 46). 

Η εταιρεία σε σχετικές απαντήσεις της, ανέφερε ότι δραστηριοποιείτο µέχρι το 2013 

στην παραγωγή και πώληση έτοιµου σκυροδέµατος, στη λειτουργία Λατοµείων 

εξόρυξης και παραγωγής αδρανών υλικών και στη µεταφορά αδρανών υλικών και 

τσιµέντων. Όπως προκύπτει από τις ίδιες απαντήσεις, η εταιρεία ALFA CONCRETE 

κατέχει το 100% του ελέγχου των ακόλουθων εταιρειών: Εταιρεία Σκύρων ΕΣΚΑΛ Λτδ 

(Λατοµείο που τερµάτισε δραστηριότητες τον ∆εκέµβριο του 2013), ∆οµοκός Λτδ 

(Λατοµείο που τερµάτισε τις δραστηριότητες τον ∆εκέµβριο του 2013), PSAROUDES 

CONCRETE TRADING LTD (Ανάπτυξη γης, η εταιρεία λειτουργεί κανονικά), D&S 

TRANSPORT LTD (Μεταφορά πρώτων υλών, τερµάτισε τις δραστηριότητες τον 

∆εκέµβριο του 2013). Η εταιρεία κατέχει επίσης το 50% της εταιρείας I & S KRITONIS 

LTD (το άλλο 50% ανήκει στην οικογένεια Κριτωνή), η οποία δραστηριοποιείτο στην 

παραγωγή και πώληση έτοιµου σκυροδέµατος, αλλά τερµάτισε τις δραστηριότητές της 

τον ∆εκέµβριο του 2013. 

Η ΑLFA CONCRETE, κατά τα έτη 2012 -2013, αγόραζε υλικά από άλλα λατοµεία από 

τρίτους λόγω µη επαρκούς παραγωγής των Λατοµείων του Οµίλου. Πιο συγκεκριµένα, 

κατά το 2012 αγόρασε υλικά από το SKYRAMONT QUARRIES LTD και κατά τα έτη 

2012 και 2013 από την K.KYTHREOTIS HOLDINGS LTD. 

Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε σε απαντήσεις της ηµεροµηνίας 13/5/2015, η ALFA 

CONCRETE τερµάτισε τις δραστηριότητες της τον ∆εκέµβριο του 2013, αλλά ένα χρόνο 

περίπου πριν, αντιµετώπισε µείωση του κύκλου εργασιών της κατά {…}% λόγω 

οικονοµικής κρίσης. Στις 5/12/2013, η Τράπεζα Κύπρου ∆.Ε. Λιµίτεδ διόρισε τον κ. {…} 

Παραλήπτη ∆ιαχειριστή (Π∆) ολόκληρης της περιουσίας της εταιρείας δυνάµει των 

σχετικών προνοιών Οµολόγων Κυµαινόµενης Επιβάρυνσης προς όφελός της. 

Σύµφωνα µε τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, έχει διοριστεί από Τράπεζα στις 

5/12/2013 Παραλήπτης ∆ιαχειριστής της ALFA CONCRETE για ολόκληρη την 

περιουσία της.  

Όπως ισχυρίζεται η ALFA CONCRETE, λόγω των σοβαρών οικονοµικών 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει µε τις τράπεζες, αναγκάστηκε να ενοικιάσει τα 

περιουσιακά της στοιχεία έτσι ώστε να µπορέσει να πληρώσει  τις υποχρεώσεις της 

προς την τράπεζα. 

Η ALFA CONCRETE σηµείωσε ότι τα ποσά, τα οποία οφείλονται στην εταιρεία από 

πελάτες της, κατατίθενται στο λογαριασµό της στην τράπεζα κατόπιν ενηµέρωσης του 

∆ιαχειριστή της και η ALFA BETON δεν έχει αναλάβει καµιά υποχρέωση είσπραξής 
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τους. Επίσης, αναφέρει ότι η άδεια κατασκευής σκυροδέµατος υπάρχει και ανανεώνεται 

κάθε χρόνο, όµως η ALFA BETON δεν λειτούργησε σε κανένα στάδιο χρησιµοποιώντας 

αυτή την άδεια. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η ALFA BETON δραστηριοποιείται µε 

άδειες κατασκευής σκυροδέµατος στο όνοµά της. Σχετικά µε το Προνόµιο Λατοµείων 

που ανήκει σε εταιρείες του Οµίλου Alfa, αυτό, σύµφωνα µε τις θέσεις της ALFA 

CONCRETE, έχει ενοικιαστεί µαζί µε τα περιουσιακά στοιχεία τους στον όµιλο εταιρειών 

ALFA BETON. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι µονάδες παραγωγής της ALFA 

CONCRETE βρίσκονται στα χωριά Ύψωνας και Μονή της επαρχίας Λεµεσού, στο 

χωρίο Αγγλισίδες στην επαρχία Λάρνακας και στο χωριό Μονή της επαρχίας Λεµεσού 

(I&S KRITONIS). 

Σηµειώνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε την προκαταρκτική έκθεση του Παραλήπτη 

∆ιαχειριστή προς την Τράπεζα Κύπρου µε  ηµεροµηνία 19/4/2014, η ALFA 

CONCRETE είναι ιδιοκτήτρια 24 ακινήτων, τα 15 από τα οποία είναι σε σύµβαση 

ενοικιάσεως µε την ALFA BETON ή µε την Eskal Quarries Ltd. Στην ανωτέρω έκθεση, 

ανάµεσα σε άλλα περιλαµβάνονται το γραφείο στην περιοχή Οµονοίας Λεµεσού, η 

µονάδα παρασκευής µπετόν στην περιοχή Ύψωνα στη Λεµεσό, η µονάδα παρασκευής 

µπετόν στην περιοχή Μονής στη Λεµεσό, η µονάδα παρασκευής µπετόν στην περιοχή 

Πύργος στη Λεµεσό καθώς και 21 οχήµατα (αντλίες µπετόν και µπετονιέρες). Η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι σε επιστολή του µε ηµεροµηνία 31/3/2013, ο κύριος {…} 

σηµειώνει ότι στο απόσπασµα της προκαταρκτικής έκθεσης του προς την τράπεζα 

φαίνεται ξεκάθαρα η καλά ενορχηστρωµένη προσπάθεια των διευθυντών της Εταιρείας 

να αποξενώσουν την περιουσία και τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες, 

συνάπτοντας διάφορα ενοικιαστήρια έγγραφα µε εταιρείες οι οποίες ελέγχονται 

ουσιαστικά από τους ίδιους. 

Η Επιτροπή κρίνει σηµαντικό όπως, στο παρόν σηµείο εξετάσει τους ισχυρισµούς που 

προωθούνται αναφορικά µε την εκπροσώπηση της ALFA CONCRETE στην παρούσα 

διαδικασία, ούτως ώστε να µην παραµείνουν ερωτήµατα ως προς τον ισχυρισµό που 

προωθείται ότι η νοµική εκπροσώπηση της ALFA CONCRETE στην παρούσα 

διαδικασία δεικνύει ότι δεν αποτελεί οικονοµική συνέχεια της ALFA BETON. Η 

Επιτροπή προς τούτο σηµειώνει το χρονικό της εκπροσώπησης της ALFA 

CONCRETE. Συγκεκριµένα, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την ALFA 

CONCRETE έχει εµφανιστεί στις ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίες και υπήρξε 

αλληλογραφία µε αυτό και σε προγενέστερο χρόνο. Συγκεκριµένα, από το περιεχόµενο 

του διοικητικού φακέλου και τα ακόλουθα έγγραφα φαίνεται ότι το εν λόγω δικηγορικό 
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γραφείο εκπροσωπεί τους διευθυντές / ιδιοκτήτες της ALFA CONCRETE228, ήτοι τους 

κ.κ. Χ.Α., κ. Α.Α. και κ. Ι.Φ.229: 

(i) Σε επιστολή που αφορούσε τη διαδικασία παράβασης του άρθρου 31(7) του Νόµου 

ηµεροµηνίας 20/3/2015 το εν λόγω δικηγορικό γραφείο καταγράφει: «Έχουµε 

εντολή από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας ALFA CONCRETE LTD», ενώ στη 

συνέχεια αναφέρει: «Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της Εταιρείας στον οποίο 

κοινοποιείται η παρούσα ενίσταται σε αυτή τη διαδικασία παρακαλώ όπως αναλάβει 

ο ίδιος τη ρύθµιση του θέµατος». 

(ii) Σε επιστολή που αφορούσε τη διαδικασία παράβασης του άρθρου 31(7) του Νόµου 

ηµεροµηνίας 3/7/2015 το εν λόγω δικηγορικό γραφείο αναφέρει: «Εκπροσωπώ τους 

συµβούλους της εταιρείας ALFA CONCRETE BETON LTD […]». 

(iii) Στην προφορική διαδικασία ηµεροµηνίας 7/7/2015 που αφορούσε τη διαδικασία 

παράβασης του άρθρου 31(7) του Νόµου ο νοµικός εκπρόσωπος των συµβούλων  

της εταιρείας ανέφερε, µεταξύ άλλων: «∆εν µπορώ να υποσχεθώ ότι θα προσάξω 

λογαριασµούς, ούτε στον επόµενο, ούτε στον µεθεπόµενο, ούτε σε έξι µήνες, µου 

είναι άγνωστο το πότε µπορούν να ετοιµαστούν λογαριασµοί, συνεπεία της 

κατάστασης της εταιρείας, η οποία, σύµφωνα µε το διοικητικό συµβούλιο, θα πρέπει 

να θεωρείται ότι έπαυσε τις εργασίες της».  

(iv) Σε επιστολή του εν λόγω δικηγορικού γραφείου ηµεροµηνίας 15/1/2016 σε σχέση 

µε την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων επί της Έκθεσης Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 

30/9/2015 αναφέρεται «Έχουµε εντολή από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας 

ALFA CONCRETE PUBLIC CO LTD να σας διαβιβάσουµε ότι αρνείται την έκθεση 

αιτιάσεων. Η εταιρεία βρίσκεται υπό διαχείριση. Ο διαχειριστής της εταιρείας 

αρνήθηκε να αναλάβει την υπεράσπιση της στην πιο πάνω υπόθεση και το 

διοικητικό συµβούλιο της αδυνατεί να καλύψει τα δικηγορικά έξοδα για υπεράσπισή 

της και ως εκ τούτου σηµειώστε ότι θα παύσουµε να την εκπροσωπούµε.» 

(v) Στις 19/6/2017, αποστάληκε επιστολή στο εν λόγω δικηγορικό γραφείο µε την 

οποία αυτό κλήθηκε όπως εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία της επιστολής, αποστείλει τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ALFA CONCRETE PUBLIC CO LTD, και πιο 

συγκεκριµένα τη διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό φαξ και διεύθυνση 

                                                             
228 Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω δικηγορικό γραφείο εµφανίστηκε σε πρότερο χρόνο για τους συµβούλους 
της ALFA CONCRETE, υπέβαλε και θέσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 30/9/2015 µε 
επιστολή του ηµεροµηνίας 15/1/2016, ενηµέρωσε ότι έπαυσε να την εκπροσωπεί και στη συνέχεια 
εµφανίστηκε µε ξανά µε επιστολή ηµεροµηνίας 17/7/2017.  
229 Ο κ. Χ.Α. είναι µέτοχος και διευθυντής της ALFA BETON, ο κ. Α.Α. και κ. Ι.Φ. εργάζονται στην ALFA 
BETON και ο κ. Α.Α. είναι το άτοµο που ήταν υπεύθυνο για τη διευθέτηση της πληρωµής του τέλους της 
ετήσιας άδειας της εταιρείας Forenli Assets Limited, µέτοχο και διευθυντή της εταιρείας ALFA BETON, ως 
καταγράφεται σε επιστολή ηµεροµηνίας 25/2/2015, και υπεδείχθη ως ∆ιευθυντής της εταιρείας ALFA 
BETON από τους υπαλλήλους της εταιρείας κατά τη διεξαγωγή της αιφνίδιας έρευνας. 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email address). Σε απαντητική του επιστολή 

ηµεροµηνίας 20/6/2017 το εν λόγω δικηγορικό γραφείο σηµείωσε «Αναφορικά µε το 

πιο πάνω θέµα και εις απάντηση της επιστολής σας ηµερ. 19/6/2017 µε την οποία 

µας καλείτε όπως σας αποστείλουµε ακριβή στοιχεία του διοικητικού συµβουλίου της 

ALFA CONCRETE Public Co Ltd παρακαλώ σηµειώστε ότι δεν έχουµε τέτοια 

στοιχεία στην κατοχή µας. Τα στοιχεία αυτά ενδεχοµένως να µπορείτε να τα 

εξασφαλίσετε από το διαχειριστή της εταιρείας είτε κατόπιν έρευνας στο µητρώο του 

Εφόρου Εταιρειών. Σηµειώνω δε ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία είχαµε µε την 

εταιρεία γινόταν µέσω του διευθυντή αυτής, κ. Α.Α230 και µέσω τηλεοµοιότυπου στον 

αριθµό 25561515». 

(vi) Στη συνέχεια µε επιστολή του ηµεροµηνίας 17/7/2017 το εν λόγω δικηγορικό 

γραφείο αναφέρει «σας ενηµερώνουµε ότι θα εµφανιστούµε εκ µέρους της ALFA 

CONCRETE PUBLIC LIMITED στη συνεδρία 26/7/2017.»  

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τόσο σε επιστολή του 

∆ιαχειριστή Παραλήπτη της ALFA CONCRETE αναφορικά µε τη διαδικασία εφαρµογής 

του άρθρου 31(7) του Νόµου ηµεροµηνίας 11/5/2015 όσο και σε επιστολή του νοµικού 

εκπροσώπου ηµεροµηνίας 15/1/2016, καταγράφεται η απροθυµία του Παραλήπτη 

∆ιαχειριστή να εµπλακεί στην υπόθεση. Σύµφωνα µε τη θέση του Παραλήπτη 

∆ιαχειριστή σε επιστολή ηµεροµηνίας 11/5/2015 «το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας, 

επιβιώνει του διορισµού του Παραλήπτη ∆ιαχειριστή. Αν και δεν έχει πλέον την εξουσία 

να διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, παραµένει στη θέση του και συνεχίζει να 

είναι υπεύθυνο, µεταξύ άλλων και για την καταχώρηση Ετήσιας Έκθεσης και Ελεγµένων 

Λογαριασµών στον Έφορο Εταιρειών.». Επίσης σχετική είναι η θέση του Παραλήπτη 

∆ιαχειριστή σε επιστολή του ηµεροµηνίας 31/3/2015 ότι: «Στις 5 ∆εκεµβρίου 2013 η 

Τράπεζα Κύπρου ∆.Ε. Λτδ, µε έχει διορίσει Παραλήπτη ∆ιαχειριστή ολόκληρης της 

περιουσίας της εταιρείας, δυνάµει των σχετικών προνοιών Οµολόγων Κυµαινόµενης 

Επιβάρυνσης που έχει εγγράψει προς όφελος της [….…] απόσπασµα της 

προκαταρκτικής µου έκθεσης ηµεροµηνίας 19/4/2014 προς την Τράπεζα, όπου φαίνεται 

ξεκάθαρα η καλά ενορχηστρωµένη προσπάθεια των διευθυντών της εταιρείας να 

αποξενώσουν την περιουσία και τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες, συνάπτοντας 

διάφορα Ενοικιαστήρια Έγγραφα µε εταιρείες οι οποίες ελέγχονται ουσιαστικά από τους 

ίδιους. Ως εκ τούτου δεν είµαι σε θέση να σας δώσω τις πληροφορίες που ζητάτε, αυτό 

µόνο οι διευθυντές της εταιρείας µπορούν.». Η εν λόγω θέση του Παραλήπτη 

∆ιαχειριστή είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε τη θέση που υποβάλλεται από τους νοµικούς 

εκπροσώπους της ALFA CONCRETE στην παρούσα διαδικασία και, λαµβανοµένου 

υπόψη ότι η εν λόγω εταιρεία εξακολουθεί να είναι υπό διαχείριση και ο Παραλήπτης 

                                                             
230 Ο κ. Α.Α. είναι διευθυντής και µέτοχος της ALFA CONCRETE. 
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∆ιαχειριστής δεν έχει αποσύρει οποιεσδήποτε από τις επιστολές του, φαίνεται ότι το εν 

λόγω δικηγορικό γραφείο εξακολουθεί να εκπροσωπεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ALFA CONCRETE, και κατ’ επέκταση τους κ.κ. Χ.Α., Α.Α. και Ι.Φ..  

(ii) ALFA BETON  

H ALFA BETON, είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δια µετοχών, µε εγγεγραµµένο 

Γραφείο στην οδό Τσακκάλωφ, 11Α, Floor 1 Οµόνοια 3052, Λεµεσός, η οποία 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, ιδρύθηκε 

στις 22/11/2012. ∆ιευθυντής και Γραµµατέας της εν λόγω επιχείρησης είναι η FORENLI 

ASSETS LIMITED, η οποία είναι εταιρεία εγγεγραµµένη στις Βρετανικές Παρθένες 

Νήσους (Έγγραφο 47). Σύµφωνα µε τις θέσεις της εταιρείας ALFA BETON ο κ. Χ.Α. 

κατέχει το 5%, ο κ. Σ.Α.το 45% και ο κ. Χ.Χ. το 45% της εταιρείας FORENLI ASSETS 

LIMITED.   

Επισηµαίνεται ότι, η εταιρεία ALFA BETON σύµφωνα µε το ιδρυτικό της έγγραφο 

(Έγγραφο 48), έχει ως σκοπούς, ανάµεσα σε άλλους, να κατασκευάζει, διαθέτει, πωλεί  

και γενικά να εµπορεύεται προκατασκευασµένο σκυρόδεµα, τσιµεντοµπλόκς, θραυστά 

σκύρα, οπλισµένο σκυρόδεµα και άλλα συναφή είδη, όπως επίσης και να ιδρύει και να 

λειτουργεί τις συναφείς µονάδες και συνεργεία για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, 

να αναλαµβάνει και να εκτελεί πάσης φύσης εργολαβίες και εργοληπτικές εργασίες και 

να αγοράζει, ενοικιάζει ή µε οποιονδήποτε τρόπο να προµηθεύει ή προµηθεύεται και να 

εµπορεύεται πάσης φύσεως οικοδοµικά υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα, οχήµατα κτλ.  

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της ίδιας, η εταιρεία ALFA BETON κατέχει το 

100% των µετοχών των DOMOKOS QUARRIES LIMITED και ESKAL QUARRIES 

LIMITED, λατοµείων εξόρυξης και παραγωγής αδρανών υλικών. Η εταιρεία DOMOKOS 

QUARRIES LTD έχει ενοικιάσει το Λατοµείο της εταιρείας ∆οµοκός Λτδ, το οποίο 

βρίσκεται στα Κελιά της επαρχίας Λάρνακας και η εταιρεία ESKAL QUARRIES 

LIMITED έχει ενοικιάσει το Λατοµείο της εταιρείας Σκύρων ΕΣΚΑΛ ΛΤ∆, το οποίο 

βρίσκεται στον Αγ. Μάµα της επαρχίας Λεµεσού. Η εταιρεία ALFA BETON αναφέρει ότι 

προµηθεύεται υλικά από τις δυο εταιρείες του Οµίλου και από την εταιρεία K.Kythreotis 

Holdings Ltd, από την δεύτερη για το λόγο ότι τα λατοµεία του Οµίλου231 

υπολειτουργούν. 

Η ALFA BETON ενοικιάζει µονάδα παραγωγής στον Ύψωνα, µονάδα παραγωγής στην 

Μονή και διαθέτει µονάδα παραγωγής στις Αγγλισίδες. Οι άδειες κατασκευής 

Σκυροδέµατος είναι στο όνοµα της εταιρείας ALFA BETON και δεν έχει γίνει χρήση των 

αδειών λειτουργίας της ΑLFA CONCRETE. 

                                                             
231 Θεωρείται ότι αναφέρεται στον όµιλο ALFA. 
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Τέλος, οι περισσότεροι υπάλληλοι της εταιρείας αυτής, όπως προκύπτει και από 

κατάλογο τον οποίο επεσύναψε η εταιρεία ALFA BETON στις ίδιες απαντήσεις, ήταν και 

υπάλληλοι της εταιρείας ALFA CONCRETE, ενώ αρκετοί πελάτες της ALFA BETON 

ήταν και πελάτες της ALFA CONCRETE. 

Συµπεράσµατα Επιτροπής ως προς την οικονοµική συνέχεια της ALFA CONCRETE διά 

της ALFA BETON 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι για την εξέταση του ζητήµατος της οικονοµικής συνέχειας 

της ALFA CONCRETE µε την ALFA BETON δεν προαπαιτείται η εξέταση ενός και µόνο 

στοιχείου ή και εγγράφου ή και γεγονότος, αλλά εξέταση και αξιολόγηση αριθµών 

τέτοιων στοιχείων τα οποία είναι ενώπιόν της και τα οποία σωρευτικά δύνανται να 

οδηγήσουν σε συµπέρασµα αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα. 

 Η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα ενώπιόν της στοιχεία δεικνύουν ότι η ALFA BETON από 

την ίδρυσή της το 2012 µέχρι και τον Απρίλιο του 2013, είχε τους ίδιους διευθυντές µε 

την ALFA CONCRETE, ήτοι τους κ.κ. Α.Α., Χ.Α. και Ι.Φ.(Έγγραφο 46 και 49). Στις 

4/4/2013, οι Α.Α. και Χ.Α. παραιτήθηκαν από τη θέση του ∆ιευθυντή και ο Ι.Φ. 

παραιτήθηκε από τη θέση του ∆ιευθυντή και Γραµµατέα της εταιρείας, και τη θέση του 

∆ιευθυντή και Γραµµατέα της εταιρείας ανέλαβε η εταιρεία FORENLI ASSETS 

LIMITED, η οποία είναι εταιρεία εγγεγραµµένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους 

(Έγγραφο 50). 

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει πως η εταιρεία FORENLI ASSETS 

LIMITED αποτελεί εταιρεία-όχηµα µέσω της οποίας τα πρόσωπα που διαχειρίζονταν 

την εταιρεία ALFA CONCRETE, κατά τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά, 

διαχειρίζονται και την εταιρεία ALFA BETON και ότι ουσιαστικά ήλεγχαν και τις δύο 

αυτές εταιρείες, σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά, τουλάχιστον µέχρι 

και το διορισµό του διαχειριστή στην ALFA CONCRETE. Εν πρώτοις, έχοντας 

σηµειώσει το ταυτόσηµο των προσώπων που καταγράφονταν ως ιδιοκτήτες των δύο 

εταιρειών µέχρι και την αλλαγή αυτών σε ό,τι αφορά την ALFA BETON, η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι από τις απαντήσεις της εταιρείας ALFA BETON ηµεροµηνίας 8/4/2015, 

προκύπτει ότι ο κ. Χ.Α. κατέχει το 5%, ο κ. Σ.Α. το 45% και ο κ. Χ.Χ. το 45% της 

εταιρείας FORENLI ASSETS LIMITED.232  

Εν δευτέροις, επισηµαίνεται και σχετική επιστολή ηµεροµηνίας 12/02/2015 µε 

αποστολέα την εταιρεία ServCo Ltd και παραλήπτη τον κύριο Α.Α., η οποία ανευρέθηκε 

κατά τη διάρκεια της αιφνίδιας έρευνας ηµεροµηνίας 25/2/2015 στα γραφεία της 

εταιρείας ALFA BETON (Έγγραφο 51). Αντικείµενο της εν λόγω επιστολής, είναι η 

διευθέτηση της πληρωµής του τέλους της ετήσιας άδειας της εταιρείας Forenli Assets 

                                                             
232 Επισηµαίνεται ότι δεν έχει αποσταλεί οποιαδήποτε συµφωνία ή και έγγραφο προς υποστήριξη αυτού 
του ισχυρισµού. 
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Limited, από τον κύριο Α.Α.. Πιο συγκεκριµένα, µε αυτήν, η εταιρεία ServCo ζητά από 

τον κύριο Α.Α. να µεριµνήσει για την διευθέτηση του τιµολόγιου, για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος επιβολής προστίµου ή διαγραφής της εταιρείας. Συνεπώς, φαίνεται ότι ο 

κύριος Α.Α., αν και έπαυσε σύµφωνα µε τα έγγραφα του Εφόρου Εταιρειών να είναι 

διευθυντής της εταιρείας από το 2013, εξακολουθούσε κατά το 2015 να προβαίνει σε 

ενέργειες εκ µέρους της ALFA BETON.  Επισηµαίνεται ότι τόσο η ALFA CONCRETE 

όσο και η ALFA BETON υποβάλλουν τη θέση ότι ο κ. Α.Α. δεν είναι διευθυντής της 

ALFA BETON ή και ότι δεν έχει καµία σχέση µε την εταιρεία FORENLI ASSETS 

LIMITED. Αυτό όµως δεν ισχύει αφού µε το σχετικό έγγραφο ηµεροµηνίας 12/02/15,  ο 

ίδιος ο κ. Α.Α. καλείται να υποβάλει τα τέλη που χρειάζονται για τη συνέχιση ύπαρξης 

αυτής. Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η ALFA CONCRETE δεν υπέβαλε οιεσδήποτε 

θέσεις επί αυτού του εγγράφου ενώ η ALFA BETON περιορίστηκε σε γενική αναφορά 

ότι «το γεγονός ότι ο κ. Α.Α. προέβηκε σε ενέργεια εκ µέρους της ALFA BETON δεν 

είναι ικανό για την εξαγωγή οποιουδήποτε συµπεράσµατος». 

Η Επιτροπή, επισηµαίνει ότι η θέση που υποβάλλεται αναφέρεται σε ενέργεια του κ. 

Α.Α. εκ µέρους της ALFA BETON, ενώ η επιστολή αποτελεί ενέργεια τρίτου προσώπου 

το οποίο διαχειρίζεται ζητήµατα που αφορούν τον µόνο µέτοχο της εταιρείας ALFA 

BETON. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η θέση είναι γενική και αόριστη και δεν είναι ικανή 

να ανατρέψει το συµπέρασµα ότι το γεγονός πως η εταιρεία ServCo, η οποία χειρίζεται 

τα ζητήµατα της εταιρείας FORENLI ASSETS LTD, απέστειλε επιστολή ζητώντας από 

πρόσωπο για το οποίο προωθείται η θέση ότι δεν είναι διευθυντής ή µέτοχος ή ultimate 

beneficial owner της εν λόγω εταιρείας, αποτελεί ένδειξη των διαρθρωτικών και 

οργανωτικών δεσµών µεταξύ των δύο εταιρειών. Επίσης, δεν προωθείται οποιαδήποτε 

εξήγηση αναφορικά µε το λόγο για τον οποίο η ServCo απευθύνει µία τέτοια επιστολή 

στον κ. Α.Α.  στην οποία καταγράφονται τα ακόλουθα: «Forenli Assets Limited (the 

“Company”) Please find enclosed herewith invoice no. […] from Trident Trust issued to 

the above mentioned Company regarding the payment of the 2015 Government Annual 

License Fee. Kindly arrange for above invoice to be settled promptly in order to avoid 

the risk of imposed penalties or the Company’s strike off.» 

Σηµειώνεται επίσης το γεγονός ότι, ως προκύπτει από τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία, κατά την αιφνίδια έρευνα στα γραφεία της ALFA BETON, ήταν παρών στα 

γραφεία αυτά ο κ. Χ.Α., ο οποίος απάντησε το ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής ως 

∆ιευθυντής της εταιρείας και ανέφερε ως ηµεροµηνία πρόσληψης του την 1η 

∆εκεµβρίου 2013. Επίσης, στο ίδιο ερωτηµατολόγιο ο κ. Χ.Α. κατέγραψε ως υπεύθυνα 

πρόσωπα για την υποβολή προσφορών το όνοµα του ίδιου καθώς και τον κ. Ι.Φ., ο 

οποίος ήταν διευθυντής της  ALFA CONCRETE. Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι δεν 

υπεβλήθηκαν οιεσδήποτε θέσεις και εξηγήσεις σε ό,τι αφορά την παρουσία και 
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δραστηριοποίηση του κ. Ι.Φ.στην υποβολή προσφορών, παρά το ότι αποτελεί έναν από 

τους οργανωτικούς και διαρθρωτικούς δεσµούς που εξέτασε η Επιτροπή.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι κατά τη διενέργεια αιφνίδιας έρευνας, όταν 

ζητήθηκε ο ∆ιευθυντής της εταιρείας ALFA BETON, η γραµµατέας της επιχείρησης 

κάλεσε τηλεφωνικώς τον κ. Α.Α. (αν και ο κ. Χ.Α. ήταν στο γραφείο του), ο οποίος 

επιβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Χ.Α. ήταν διευθυντές της ALFA BETON Ltd.233 

Η ALFA BETON επί τούτου αναφέρει «το γεγονός ότι η γραµµατέας της ALFA BETON 

απεκάλεσε τον κ. Χ. Α ή τον κ. Α. Α ως ∆ιευθυντές δεν µπορεί να αποτελέσει βάση για 

οποιαδήποτε εξαγωγή συµπεράσµατος περί διαδοχής». Η Επιτροπή επί τούτου, εν 

πρώτοις επισηµαίνει ότι η γραµµατέας κάλεσε τηλεφωνικώς τον κ. Α.Α., ο οποίος 

επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και ο κ. Χ.Α. ήταν διευθυντές της ALFA BETON. Ως εκ τούτου, 

το κατά πόσο η γραµµατέας αποκάλεσε τον Χ. Α ή τον Α. Α. ∆ιευθυντή, δεν εξετάζεται 

εφόσον κάλεσε τηλεφωνικώς τον κ. Α.Α., ο οποίος έδωσε σχετική επιβεβαίωση, ενώ ο 

κ. Χ.Α βρισκόταν στο γραφείο, ως δεικνύει και το σχετικό ερωτηµατολόγιο που 

απάντησε και υπέγραψε ως διευθυντής της ALFA BETON. 

Επισηµαίνεται ότι στις θέσεις ηµεροµηνίας 1/9/2017, η ALFA BETON ισχυρίζεται ότι τη 

διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο κ. Σ.Α. (υιός του κ. Χ.Α.), αφού είχε αποπερατώσει τις 

σπουδές του ως πολιτικός µηχανικός, υπό την επίβλεψη του πατέρα του κ. Χ.Α.. Η 

Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο ισχυρισµός ότι ο κ. Σ.Α. έχει αναλάβει τη διοίκηση της 

εταιρείας δεν επιβεβαιώνεται από οιοδήποτε από τα ενώπιόν της στοιχεία, ενώ δεν 

έχουν υποβληθεί οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία που αποδεικνύουν αυτόν τον 

ισχυρισµό ή και δεικνύουν ότι η ALFA BETON δεν συνεχίζει να δραστηριοποιείται υπό 

την ίδια διεύθυνση ως και η ALFA CONCRETE. Επιπρόσθετα, ο ισχυρισµός σε ό,τι 

αφορά τον κ. Σ.Α. προωθείται γενικά χωρίς συγκεκριµενοποίηση του χρονικού 

διαστήµατος που αφορά ο ισχυρισµός περί ανάληψης της διοίκησης ενώ από τον 

κατάλογο υπαλλήλων της εταιρείας προκύπτει ότι η εργοδότηση του άρχισε την 

1/2/2014, ήτοι περίπου 9 µήνες µετά από την αλλαγή στους µετόχους και διευθυντές 

της εταιρείας, που σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών ήταν την 4/4/2013. 

Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία ή και από 

οποιαδήποτε στοιχεία που υπέβαλαν τα εµπλεκόµενα µέρη να εµπλέκεται σε 

οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς ως διευθυντής ή και σε οποιαδήποτε 

δραστηριοποίηση της εταιρείας ενώ ο ίδιος ο κ. Χ.Α. σε ερωτηµατολόγιο που 

συµπλήρωσε κατά την αιφνίδια έρευνα σηµείωσε ότι ο ίδιος και ο κ. Ι.Φ. είναι τα 

υπεύθυνα πρόσωπα για την υποβολή προσφορών. Συνακόλουθα, η Επιτροπή 

παρατηρεί ότι τα όσα αναφέρθηκαν, συνιστούν µετέπειτα προσχηµατισµούς. 

                                                             
233 Σηµείωµα Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 26/2/2015. 
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Όσον αφορά τους µετόχους των δύο εταιρειών, παρατηρείται ότι άτοµα τα οποία ήταν 

µέτοχοι της ALFA CONCRETE υπήρξαν και µέτοχοι της ALFA BETON. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Α.Α., ο Χ.Α. και ο Ι.Φ., ήταν µέτοχοι της ALFA BETON από την ίδρυσή 

της σύµφωνα µε το ιδρυτικό έγγραφο της (Έγγραφο 48), έως και τον Απρίλιο του 2013 

(4/4/2013), οπότε και µεταβίβασαν όλες τις µετοχές τους (1000 έκαστος) στην Forenli 

Assets Limited, εταιρεία εγγεγραµµένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (Έγγραφο 

52).  

Περαιτέρω, όσον αφορά το θέµα της περιουσίας της εταιρείας ALFA CONCRETE, 

σύµφωνα µε την προκαταρκτική έκθεση του Παραλήπτη ∆ιαχειριστή προς την Τράπεζα 

Κύπρου, η ALFA CONCRETE είναι ιδιοκτήτρια 24 ακινήτων, τα 15 από τα οποία είναι 

σε σύµβαση ενοικιάσεως µε την ALFA BETON ή µε την Eskal Quarries Ltd. 

Επαναλαµβάνεται ότι σε επιστολή του µε ηµεροµηνία 31/3/2013 ο κύριος {…} (Π∆) 

σηµειώνει ότι από την έκθεση αυτή προκύπτει ξεκάθαρα «η καλά ενορχηστρωµένη 

προσπάθεια των διευθυντών της Εταιρείας να αποξενώσουν την περιουσία και τις 

επιχειρηµατικές της δραστηριότητες», επισυνάπτοντας διάφορα ενοικιαστήρια έγγραφα 

µε εταιρείες οι οποίες ελέγχονται ουσιαστικά από τους ίδιους. Η ALFA BETON 

υποβάλλει τη θέση ότι οι ισχυρισµοί του Παραλήπτη ∆ιαχειριστή δεν ευσταθούν και 

απορρίπτονται ως ανυπόστατοι. Επίσης, αναφέρει «οι πελάτες µας ισχυρίζονται ότι 

οποιαδήποτε περιουσία της ALFA CONCRETE ενοικιάζεται στην ALFA BETON, 

ενοικιάζεται σε τρέχουσες τιµές της αγοράς και αν ο ∆ιαχειριστής – Παραλήπτης όντως 

πίστευε ότι πρόκειται περί προσπάθειας αποξένωσης περιουσιακών στοιχείων θα 

προσέβαλλε τα ενοικιαστήρια µε σκοπό την ακύρωση τους. Ωστόσο δεν έπραξε κάτι 

τέτοιο µέχρι σήµερα.». Η Επιτροπή έχει εξετάσει τις εν λόγω θέσεις και σηµειώνει ότι 

αυτές αποτελούν διαφορές ή και ζητήµατα που εµπίπτουν στο Εταιρικό ∆ίκαιο, το οποίο 

δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Επιτροπής, οι οποίες αφορούν την εφαρµογή του 

δικαίου του ανταγωνισµού αναφορικά µε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, στην 

παρούσα περίπτωση, στον τοµέα του έτοιµου σκυροδέµατος και όχι αναφορικά µε 

εταιρείες, δηµόσιες ή ιδιωτικές, οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες κλπ. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις του κ. Χ.Α. σε ερωτηµατολόγιο το οποίο συµπλήρωσε κατά 

τη διάρκεια της αιφνίδιας έρευνας ηµεροµηνίας 25/2/2015, η εταιρεία ALFA BETON έχει 

ενοικιάσει τα µηχανήµατα και αντλίες από την ALFA CONCRETE, ενώ σύµφωνα µε τις 

απαντήσεις της ALFA BETON σε ερωτηµατολόγιο, η εταιρεία ενοικιάζει µονάδες 

παραγωγής από την ALFA CONCRETE. Σε σχέση µε αυτό το θέµα, χαρακτηριστικό 

είναι και το παράδειγµα των λατοµείων: Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της ALFA 

CONCRETE, αυτή κατέχει το 100% του ελέγχου της εταιρείας Σκύρων ΕΣΚΑΛ Λτδ και 

της ∆οµοκός Λτδ και από τις απαντήσεις της ALFA BETON προκύπτει ότι η εταιρεία 

ALFA BETON κατέχει το 100% του ελέγχου των DOMOKOS QUARRIES LIMITED και 
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ESKAL QUARRIES LIMITED. Η ALFA BETON αναφέρει στις απαντήσεις της ότι η 

εταιρεία DOMOKOS QUARRIES LTD έχει ενοικιάσει το Λατοµείο της εταιρείας ∆οµοκός 

Λτδ, και η εταιρεία ESKAL QUARRIES LIMITED έχει ενοικιάσει το Λατοµείο της 

εταιρείας Σκύρων ΕΣΚΑΛ ΛΤ∆.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών οι διευθυντές 

της ∆οµοκός Λτδ (ΗΕ 17581) και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΕΣΚΑΛ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΗΕ 

4791), οι οποίες είναι υπό διαχείριση και το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχεται 

από την ALFA CONCRETE, είναι οι κ.κ. Χ.Α, Α.Α και Ι.Φ.. Ακριβώς τα ίδια άτοµα είναι 

διευθυντές των ESKAL QUARRIES LIMITED (ΗΕ 323721) και της DOMOKOS 

QUARRIES LIMITED (ΗΕ 323719), οι οποίες ανήκουν στην ALFA BETON και οι οποίες 

ενοικιάζουν τις εγκαταστάσεις τους από τις ∆οµοκός Λτδ (ΗΕ 17581) και ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΚΥΡΩΝ ΕΣΚΑΛ ΛΙΜΙΤΕ∆ (ΗΕ 4791). Σηµειώνεται ότι οι εταιρείες ESKAL QUARRIES 

LIMITED (ΗΕ 323721) και DOMOKOS QUARRIES LIMITED (ΗΕ 323719), θυγατρικές 

εταιρείες της ALFA BETON έχουν εγγραφεί στον έφορο εταιρειών ως εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης στις 19/7/2013. 

 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε θέσεις αναφορικά µε την 

ταύτιση των εργασιών και ταύτιση της οικονοµικής δραστηριοποίησης των δύο 

εταιρειών στην αγορά έτοιµου σκυροδέµατος. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι από την 8/12/2003 έως και την 22/11/2012 η 

εµπορική επωνυµία «ΑLFA BETON» (ΕΕ 25055) ανήκε στην ALFA CONCRETE. 

Σηµειώνεται ότι, η ηµεροµηνία διαγραφής της εµπορικής επωνυµίας η οποία ανήκε 

στην ALFA CONCRETE συµπίπτει µε την ηµεροµηνία εγγραφής της ALFA BETON 

στον Έφορο Εταιρειών, ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. 
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Σηµαντικό στοιχείο επίσης κρίνεται το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι των δύο 

εταιρειών, όπως προκύπτει και από κατάλογο τον οποίο απέστειλε η ίδια η εταιρεία 

ALFA BETON είναι ίδιοι, ενώ σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι αρκετοί πελάτες της 

ALFA BETON ήταν και πελάτες της ALFA CONCRETE. Επισηµαίνεται ότι δεν 

υποβλήθηκε οιαδήποτε θέση αναφορικά µε το ταυτόσηµο των πελατών των δύο 

εταιρειών. 

Επισηµαίνεται ότι αναφορικά µε το ταυτόσηµο διευθυντών ή και υπαλλήλων, η ALFA 

BETON ανέφερε ότι αυτό είναι άσχετο και «το γεγονός αυτό αν ληφθεί υπόψη θα 

οδηγήσει σε παράλογα αποτελέσµατα». Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η εν λόγω θέση 

εκτός από γενική και αόριστη αγνοεί το γεγονός της ταύτισης των υπαλλήλων και 

διευθυντών των δύο εταιρειών καθώς και το γεγονός ότι το συµπέρασµα της Επιτροπής 

δεν αφορά ένα και µοναδικό στοιχείο αλλά αριθµό στοιχείων, εγγράφων, γεγονότων και 

περιστατικών τα οποία εξετάστηκαν σωρευτικά από την Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στο ερωτηµατολόγιο που απαντήθηκε κατά τη 

διάρκεια της αιφνίδιας έρευνας, ο κ. Χ.Α., ο οποίος απαντούσε ως διευθυντής της 

εταιρείας ALFA BETON, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι µέλος του Συνδέσµου 

Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού ενώ καταγράφει ως µέλη του, τους 

«ALFA CONCRETE, Ματθαίος Ιωάννου, Κυθραιώτης, Ψαρούδης, I & S Kritonis, 

Αθηνοδώρου, Skyra Vassas?». Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι ο ίδιος ο κ. Χ.Α., ∆ιευθυντής 

τόσο της ALFA BETON όσο και της ALFA CONCRETE, θεωρεί τις δύο εταιρείες 

ουσιαστικά σαν µία, µε την ALFA BETON να αποτελεί οικονοµική συνέχεια της ALFA 

CONCRETE σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση στην αγορά και τη συµµετοχή στο 

Σύνδεσµο Λεµεσού. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η ALFA BETON αναφέρει ότι «το µόνο 

που µπορεί να σηµαίνει είναι ότι η Alfa Beton δεν είναι µέλος του Συνδέσµου. Σίγουρα 

δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως να σηµαίνει πως θεωρεί τις δύο εταιρείες σαν µία. 

Συνεπώς, ο ισχυρισµός της Επιτροπής είναι ανυπόστατος και η ερµηνεία που δίδει σε 

µια απάντηση είναι παρατραβηγµένη.». Η Επιτροπή εξετάζοντας την υποβληθείσα θέση 

σηµειώνει ότι αυτή υποβάλλεται αγνοώντας ότι ο κ. Χ.Α. απαντούσε σε σχετικό 

ερωτηµατολόγιο αποκλειστικά και µόνο ως ∆ιευθυντής της ALFA BETON, κάτι που 

φαίνεται από το γεγονός ότι κατέγραψε ο ίδιος πως είναι ∆ιευθυντής ενώ υπήρξε 

άρνηση για διεξαγωγή έρευνας στο χώρο της ALFA CONCRETE.  

Επίσης, προκύπτει ότι αν και η ALFA BETON συνεχίζει τις εργασίες στη σχετική αγορά 

έτοιµου σκυροδέµατος στη θέση της ALFA CONCRETE, οι συνεργάτες / ανταγωνιστές 

της εταιρείας αναφέρονται σε αυτή ως ALFA CONCRETE. Συγκεκριµένα, έγγραφο που 

φέρει ηµεροµηνία 16/1/2015 και αφορά συµφωνία µεταξύ της ALFA BETON (η οποία 

δραστηριοποιείται στην αγορά το 2013) και της K. Kythreotis Holdings Public Ltd φέρει 

τίτλο «Τιµολόγηση ALFA CONCRETE για πέδιλο OVAL». Στο έγγραφο γίνεται αναφορά 
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σε εργοστάσια της ALFA και σε ενοικίαση αυτοκινήτων, τα οποία, λαµβανοµένου 

υπόψη του χρόνου της συνάντησης, ήτοι την 16/1/2015, θα µπορούσαν να αφορούν 

µόνο την ALFA BETON, η οποία διαχειρίζεται τα εργοστάσια / αντλίες / φορτηγά στη 

βάση συµφωνιών ενοικίασης. Η Επιτροπή σηµειώνει τη θέση της ALFA BETON ότι: 

«Είναι επίσης άσχετα τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 251, δηλαδή το πώς 

αναφέρονται σε αυτή οι ανταγωνιστές της. Το συµπέρασµα της Επιτροπής ότι ο κ. Κ.Κ 

αναφέρεται µόνο στην Alfa Beton είναι αυθαίρετο καθότι η Alfa Concrete εξακολουθεί να 

υφίσταται νοµικώς και µάλιστα είναι η ιδιοκτήτρια των εργοστασίων, µηχανηµάτων και 

αυτοκινήτων.». Η Επιτροπή εν πρώτοις επισηµαίνει ότι, η περίπτωση που 

καταγράφεται στο σχετικό έγγραφο αφορούσε συνεργασία µε την εταιρεία K. Kythreotis 

Holdings Public Ltd. Το ότι οι ίδιοι οι συνεργάτες, οι οποίοι δυνατό να είναι και 

ανταγωνιστές της εταιρείας θεωρούν τις δύο εταιρείες το ίδιο πρόσωπο, αποτελεί 

επιβεβαίωση των διαρθρωτικών και οργανωτικών δεσµών που υπάρχουν. 

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE συνεχίζει να υφίσταται, δεν 

µπορεί να ληφθεί υπόψη εφόσον δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά του έτοιµου 

σκυροδέµατος. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε συνεργασία θα αφορούσε την ALFA 

BETON η οποία δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά. 

Το γεγονός συνέχισης δραστηριοποίησης της ALFA CONCRETE µέσω της ALFA 

BETON στην σχετική αγορά παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος επιβεβαιώνεται και από 

τη συµµετοχή της σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται ότι στην 

εταιρεία ανατέθηκαν έργα από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, ήτοι στις 21/3/2014 το 

Αντλιοστάσιο Ύψωνα - Σύνδεση µε Ν. Αγωγό - προµήθεια σκυροδέµατος και στις 

27/1/2014 το Υδρ. Ανατ. Λεµεσού - Προµήθεια σκυροδέµατος. Η Επιτροπή επισηµαίνει 

ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο που δεικνύει οποιαδήποτε δραστηριοποίηση της 

εταιρείας ALFA CONCRETE στην αγορά σκυροδέµατος σε αντίθεση µε τον αριθµό των 

στοιχείων που δεικνύουν τη δραστηριοποίηση της ALFA BETON στην εν λόγω αγορά. 

Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει και επιστολή µε ηµεροµηνία 24/11/2014, η οποία 

αποστάληκε από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε πρώην υπάλληλο της ALFA 

CONCRETE και νυν υπάλληλο της ALFA BETON, η οποία ανευρέθηκε κατά την 

αιφνίδια έρευνα στα γραφεία της εταιρείας ALFA BETON στις 25/2/2015 (Έγγραφο 

54). Η συγκεκριµένη επιστολή πληροφορεί τον υπάλληλο αυτό, ότι η αίτηση του για 

πληρωµή πλεονασµού απορρίφθηκε για το λόγο ότι η απασχόλησή του στην εταιρεία 

ALFA BETON θεωρείται συνεχής µε την υπηρεσία του που είχε στην εταιρεία ALFA 

CONCRETE. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, όσον αφορά τις απολύσεις που δεν παρέχουν  δικαίωµα σε 

πληρωµή λόγω πλεονασµού, χρήσιµα είναι τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 
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20 των περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµων του 1967 έως 2002234  και 

καταγράφονται κατωτέρω :  

« Εργοδοτούµενος δεν δικαιούται εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού- 

(α) εάν προ του τερµατισµού της απασχολήσεως ο εργοδότης προσφέρη άλλην 

κατάλληλον απασχόλησιν αντ' αυτής ο δε εργοδοτούµενος παραλόγως αρνήται την 

προσφοράν ταύτην. 

(β) αποκλειστικώς λόγω τερµατισµού της συµβάσεως απασχολήσεως συνεπεία αλλαγής 

εργοδότου, όταν ο νέος εργοδότης ανανεώνη την υφισταµένην σύµβασιν 

απασχολήσεως: 

Νοείται ότι το ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών δύναται να χορηγήση πληρωµήν λόγω 

πλεονασµού δυνάµει του άρθρου 16 του παρόντος Νόµου, όταν ο εργοδοτούµενος 

δυνηθή να απόδειξη εύλογον αιτίαν, την οποίαν το ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών 

ήθελε θεωρήσει ικανοποιητικήν, διά την µη αποδοχήν της προσφοράς ανανεώσεως της 

συµβάσεως απασχολήσεως υπό του νέου εργοδότου. 

(γ) αν ο εργοδότης του είναι εταιρεία εγγεγραµµένη µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο 

και τον µεταθέτει σε κατάλληλη απασχόληση σε άλλη εταιρεία η οποία είναι συνδεδεµένη 

µε την εταιρεία στην οποία απασχολείται: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δύο εταιρείες θεωρούνται 

"συνδεδεµένες εταιρείες" αν η µια είναι θυγατρική της άλλης ή αν και οι δύο εταιρείες 

είναι θυγατρικές τρίτης εταιρείας· ο όρος "θυγατρική εταιρεία" έχει την έννοια που 

αποδίδεται σ' αυτόν από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόµου. 

(δ) αν πριν από τον τερµατισµό της απασχολήσεως άλλος εργοδότης ο οποίος είναι 

εταιρεία στην οποία ο προηγούµενος εργοδότης είναι κύριος µέτοχος ή ασκεί ουσιαστικό 

έλεγχο προσφέρει στον εργοδοτούµενο κατάλληλη απασχόληση.» 

Η Επιτροπή σηµειώνει τη θέση της ALFA BETON αναφορικά µε την επιστολή του 

Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµεροµηνίας 24/11/2014 σύµφωνα µε την οποία: 

«Η αντιµετώπιση του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενός αιτήµατος για πληρωµή 

πλεονασµού καµία σχέση δεν έχει µε το κατά πόσον η Alfa Beton συνιστά οικονοµική 

συνέχεια της Alfa Concrete. Ούτε και η απόρριψη του αιτήµατος µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µαρτυρία για απόδειξη ισχυρισµού περί οικονοµικής συνέχειας 

καθότι αφορά κάτι εντελώς διαφορετικό και διέπεται από ένα διαφορετικό νοµικό 

καθεστώς.». Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η απόφαση του Τµήµατος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξέτασε και συνεκτίµησε η Επιτροπή. 

Το εν λόγω στοιχείο εξετάστηκε στη βάση του σχετικού δικαίου που διέπει τις 

                                                             
234 http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1967_1_24/full.html.  
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αποφάσεις του εν λόγω Τµήµατος, ως µπορεί να διαφανεί από την αναφορά του 

άρθρου 20 των περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµων, στο οποίο καταγράφονται οι 

περιπτώσεις στις οποίες απορρίπτεται αίτηµα για πληρωµή πλεονασµού. 

Επισηµαίνεται ότι, η ALFA BETON δεν παρείχε οιαδήποτε εξήγηση επί τούτου αλλά 

ούτε και η ALFA COCNRETE, αν και στην εν λόγω επιστολή καταγράφεται ξεκάθαρα 

«η απασχόληση σας στην εταιρεία ALFA BETON LTD θεωρείται συνεχής µε την 

υπηρεσία σας που είχατε στην εταιρεία ALFA COCNRETE LTD.» 

Η Επιτροπή, πέραν των πιο πάνω, σηµειώνει ότι η ALFA BETON ισχυρίζεται ότι η 

ALFA CONCRETE «ακόµα δραστηριοποιείται στην αγορά», χωρίς όµως να 

συγκεκριµενοποιεί σε ποια αγορά θεωρεί ότι δραστηριοποιείται ακόµη. Η ALFA 

CONCRETE στις θέσεις της που αποστάληκαν από τους νοµικούς εκπροσώπους 

ηµεροµηνίας 31/8/2017 αναφέρει: «Η καθ’ ης η αίτηση τελεί υπό καθεστώς παραλήπτη 

και διαχειριστή από 5/12/13 και τούτο δυνάµει κυµαινόµενων επιβαρύνσεων προς 

όφελος της Τράπεζας Κύπρου.[…] Η καθ' ης η αίτηση θεώρησε ορθότερο 

επιχειρηµατικά να ελαττώσει το στόλο των οχηµάτων της ανάλογα µε την ελάττωση του 

κύκλου εργασιών της και ταυτόχρονα θεώρησε ότι κάποια από τα εργοτάξια κατασκευής 

έτοιµου σκυροδέµατος, και πάλι ενόψει της ελάττωσης του κύκλου εργασιών, δεν της 

ήταν αναγκαία και ήτο πλέον πρόσφορο να ενοικιαστούν για να προκύπτει εξ αυτών 

εισόδηµα αλλιώτικα θα παρέµεναν αδρανή. Η καθ’ ης η αίτηση µεταξύ άλλων 

προσφορών επέλεξε την ενοικίαση των ανωτέρω στην ALFA BETON Ltd.».  

Η Επιτροπή εξέτασε αυτές τις δηλώσεις σε σχέση µε άλλες δηλώσεις, οι οποίες είναι εκ 

διαµέτρου αντίθετες σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση της ALFA CONCRETE στην 

αγορά έτοιµου σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα, στην προφορική διαδικασία ηµεροµηνίας 

7/7/2015 που αφορούσε τη διαδικασία του άρθρου 31(7) του Νόµου ο νοµικός 

εκπρόσωπος των συµβούλων  της εταιρείας ανέφερε: «∆εν µπορώ να υποσχεθώ ότι θα 

προσάξω λογαριασµούς, ούτε στον επόµενο, ούτε στον µεθεπόµενο, ούτε σε έξι µήνες, 

µου είναι άγνωστο το πότε µπορούν να ετοιµαστούν λογαριασµοί, συνεπεία της 

κατάστασης της εταιρείας, η οποία, σύµφωνα µε το διοικητικό συµβούλιο, θα πρέπει να 

θεωρείται ότι έπαυσε τις εργασίες της». Επίσης, σε ερώτηση µέλους της Επιτροπής «Το 

2014 η εταιρεία δεν πώλησε καθόλου σκυρόδεµα;» η απάντηση του νοµικού 

εκπρόσωπου ήταν «Νοµίζω πως όχι». Στη συνέχεια σε ερώτηση, «Πέραν του ότι δεν 

έχει πωλήσει καθόλου σκυρόδεµα που είναι οι κανονικές και φυσιολογικές της εργασίες, 

είχε οποιαδήποτε άλλα εισοδήµατα;» η απάντηση του νοµικού εκπροσώπου ήταν «Όχι 

προσπάθησε απεγνωσµένα να πωλήσει ακίνητα για να εξοφλήσει την τράπεζα που 

έβαλε τον παραλήπτη, αλλά µαταίως». Στη συνέχεια σε ερώτηµα, «Η ενοικίαση 

µηχανηµάτων, στην οποία αναφερθήκατε πριν, δεν γίνεται από την εταιρεία;»  ο νοµικός 

εκπρόσωπος ανέφερε «Ενοικίαση ή πώληση, νοµίζω ότι είναι πώληση που έχει γίνει. 
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Το ενοικίαση το πιθανολογώ, αλλά σίγουρα πώληση έχει γίνει.». Στη συνέχεια ο νοµικός 

εκπρόσωπος ανέφερε ότι έγινε πώληση µηχανηµάτων το 2013 και 2014. Επίσης, 

σύµφωνα µε δηλώσεις κατά την αιφνίδια έρευνα οι οποίες καταγράφονται στην 

απόφαση της Επιτροπής µε αριθµό 31/2015: «Οι υπάλληλοι της ALFA BETON 

LIMITED ενηµέρωσαν την Οµάδα ότι η εταιρεία ΑLFA CONCRETE PUBLIC LTD έχει 

τερµατίσει τις δραστηριότητες της («κλείσει») εδώ και αρκετό καιρό και ότι δεν γνώριζαν 

οτιδήποτε για την εταιρεία αυτή.»  και «Ο κ. Α. αρνήθηκε και πάλι να υπογράψει 

παραλαβή οποιωνδήποτε εγγράφων καθώς ως ανέφερε η εταιρεία αυτή περί τα τέλη του 

2013 «έχει κλείσει» και έχει τεθεί υπό διαχείριση και Παραλήπτης - ∆ιαχειριστής είναι το 

γραφείο κ.{…}.». Τέλος, σε απαντήσεις της ALFA CONCRETE ηµεροµηνίας 13/5/2015 

η ίδια αναφέρει ότι η ALFA CONCRETE σταµάτησε τις δραστηριότητές της το 

∆εκέµβριο του 2013. 

Ως εκ τούτου, από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι η ALFA 

CONCRETE, της οποίας οι υπάλληλοι, µηχανήµατα, έγγραφα και στοιχεία και 

εργοστάσια παραγωγής σκυροδέµατος έχουν µεταφερθεί ή και παραχωρηθεί στην 

ALFA BETON, δεν δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά παραγωγής έτοιµου 

σκυροδέµατος. Επί τούτου δεν έχουν προσκοµισθεί οποιαδήποτε έγγραφα ή και 

στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το συµπέρασµα της Επιτροπής ή και τις πρότερες 

δηλώσεις των εκπροσώπων της ALFA CONCRETE. 

Επίσης, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ALFA BETON αναφέρεται σε επένδυση που έγινε 

από τους ιδιοκτήτες της ALFA BETON και η ALFA CONCRETE αναφέρεται σε πώληση 

που έγινε από τους ιδιοκτήτες της ALFA CONCRETE σε νέους επενδυτές. 

Επισηµαίνεται ότι παρά τον αριθµό στοιχείων που καταγράφονται στην Έκθεση 

Αιτιάσεων και στα συνοδευόµενα σε αυτή έγγραφα προς υποστήριξη των εκ πρώτης 

όψεως συµπερασµάτων περί οικονοµικής συνέχειας, ούτε η ALFA BETON αλλά ούτε 

και η ALFA CONCRETE υπέβαλαν οποιαδήποτε στοιχεία που αποδεικνύουν τους 

ισχυρισµούς τους περί επένδυσης ή και πώλησης. Συγκεκριµένα, αν και υπέβαλαν 

χαρτοσηµασµένα ενοικιαστήρια έγγραφα τα οποία φέρουν ηµεροµηνίες 1/6/2013, 

15/7/2013 και 1/8/2013, δεν υπέβαλαν οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει τους 

ισχυρισµούς τους περί πώλησης της ALFA BETON στην Forenli Assets Ltd ή και στους, 

ως ισχυρίζονται, ιδιοκτήτες αυτής, ή και απόδειξη πληρωµών που αφορούν τα έγγραφα 

που καταχωρήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη για αλλαγή 

διευθυντών και µετόχων της εταιρείας. Επίσης, αν και προωθούν τον ισχυρισµό ότι «η 

ALFA BETON δεν είναι προϊόν εταιρικής αναδιάρθρωσης (corporate reorganization or 

restructuring) αλλά πρόκειται για µία εντελώς καινούρια εταιρεία η οποία αρχικά 

ιδρύθηκε από τους ∆ιευθυντές της ALFA CONCRETE αλλά µεταγενέστερα πωλήθηκε σε 

επενδυτές», δεν υποβάλλουν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο επί τούτου. Επίσης, η 
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Επιτροπή θεωρεί παράξενο το γεγονός πώλησης σε επενδυτές µίας εταιρείας, ως ο 

υποβληθείς ισχυρισµός, χωρίς οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, η δραστηριοποίηση 

της οποίας θα εξαρτιόταν αποκλειστικά από ενοικιαστήρια συµβόλαια τα οποία 

υπογράφτηκαν σε ηµεροµηνίες µεταγενέστερης της µεταφοράς της ίδιας της εταιρείας 

(σύµφωνα µε τα έγγραφα του Εφόρου Εταιρειών στις 4/4/2013 έγινε µεταφορά µετοχών 

και αλλαγή διευθυντών) ενώ εξαρτάται η λειτουργία της και από τη µεταφορά του 

προσωπικού της µίας εταιρείας στην άλλη. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η ALFA 

CONCRETE υπέβαλε τον αόριστο ισχυρισµό ότι «µεταξύ άλλων προσφορών επέλεξε 

την ενοικίαση των ανωτέρω στην ALFA BETON Ltd.» χωρίς υποβολή οιωνδήποτε 

αποδεικτικών στοιχείων ή αναφορά σε στοιχεία που υποστηρίζουν τη θέση της. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε και την ακόλουθη θέση της ALFA CONCRETE ότι: 

«Τονίζεται ότι η ALFA BETON δεν είχε ακόµη συσταθεί, όταν είχαν προκηρυχθεί οι 

επίδικοι διαγωνισµοί και περαιτέρω ο κ. Α.Α. ο οποίος φέρεται να ήταν ο αντιπρόσωπος 

της ALFA CONCRETE στον Σύνδεσµο δεν είναι ούτε µέτοχος αλλά ούτε και ∆ιευθυντής 

της ALFA BETON, ούτε και της µητρικής της εταιρείας η οποία είναι εγγεγραµµένη εκτός 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.». Η Επιτροπή, εξετάζοντας τους υποβληθέντες 

ισχυρισµούς επεσήµανε ότι η επιστολή για πληρωµή σχετικού τέλους για την Forenli 

Assets Ltd απευθυνόταν στον κ. Α.Α., καθώς και το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της ίδιας 

της ALFA BETON θεωρούσαν τον κ. Α.Α. ως ∆ιευθυντή της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή επισηµαίνει ότι τόσο ο κ. Α.Α.  όσο και ο κ. Χ.Α. υπογράφουν ως µέλη του 

Συνδέσµου Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού. 

Αναφορικά µε την υποβολή θέσεως ότι η ALFA CONCRETE πιθανόν να εξέλθει του 

καθεστώτος διαχείρισης, η Επιτροπή εν πρώτοις σηµειώνει ότι ο εν λόγω ισχυρισµός 

είναι τουλάχιστον αόριστος και δεν υποβλήθηκε ενώπιόν της από την ALFA 

CONCRETE οποιαδήποτε θέση που επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Σε οποιαδήποτε 

περίπτωση επισηµαίνεται ότι η εν λόγω εταιρεία είναι υπό διαχείριση από το ∆εκέµβριο 

του 2013 έως και σήµερα και ότι τα διάφορα συµβόλαια που έχουν υπογραφεί για 

µεταφορά των εργασιών αφορούν χρονική διάρκεια 5 ετών µε ανανέωση για ακόµα 5 

έτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εάν επιλεχθεί περαιτέρω αναδιάρθρωση ή αλλαγή στη 

δοµή των εργασιών των εταιρειών ALFA δεν επηρεάζονται οι κανόνες του δικαίου του 

ανταγωνισµού, εφόσον οιαδήποτε επιβολή διοικητικού προστίµου αφορά την 

επιχείρηση σε σχέση µε την παράβαση, ήτοι την επιχείρηση που σχετίζεται µε την 

οικονοµική δραστηριότητα στη σχετική αγορά του έτοιµου σκυροδέµατος.  

Ως εκ τούτου, στη βάση όλων των ανωτέρω και λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων 

τα οποία έχουν τεθεί από τη σχετική νοµολογία επί του θέµατος, η Επιτροπή καταλήγει 

οµόφωνα στο συµπέρασµα ότι η εταιρεία ALFA BETON αποτελεί οικονοµική συνέχεια 

της εταιρείας ALFA CONCRETE, καθώς η δραστηριοποίηση της ALFA CONCRETE 
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στη σχετική αγορά έχει αναληφθεί από την ALFA BETON µετά από την παύση της 

λειτουργίας της πρώτης στην εν λόγω σχετική αγορά. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, όπως προκύπτει από την περιγραφή των δύο εταιρειών 

αλλά και από την ανάλυση των επιµέρους στοιχείων, φαίνεται ότι υπάρχουν στενοί 

δεσµοί ανάµεσα στις δύο εταιρείες, οι οποίοι τις ενώνουν από οικονοµικής και 

οργανωτικής απόψεως. Πιο συγκεκριµένα, οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στις 

ίδιες σχετικές αγορές και η νέα εταιρεία έχει αναλάβει αρκετούς πελάτες της παλαιάς. 

Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή στοιχεία τα οποία δεικνύουν ότι οι διευθυντές και µέτοχοι 

των εταιρειών ταυτίζονται ή/και σχετίζονται/συνδέονται µεταξύ τους στενά. Επιπλέον 

στοιχείο το οποίο δείχνει ότι οι δύο εταιρείες συνδέονται διαρθρωτικά µεταξύ τους είναι 

ότι τα άυλα (κινητή και ακίνητη περιουσία) καθώς και ανθρώπινα στοιχεία (αρκετά από 

τα µέλη του προσωπικού) της εταιρείας ALFA CONCRETE µε τα οποία η ίδια 

δραστηριοποιείτο στην αγορά πριν να τερµατίσει τις δραστηριότητες της, 

χρησιµοποιούνται πλέον για τη δραστηριοποίηση της ALFA BETON στην αγορά υπό 

τους ίδιους όρους που δραστηριοποιείτο και η ALFA CONCRETE. Χαρακτηριστικά 

επαναλαµβάνεται το γεγονός ότι η ALFA BETON φαίνεται ότι έχει πάρει τη θέση της 

ALFA CONCRETE ως µέλος του Συνδέσµου Λεµεσού και ότι η ALFA BETON έχει 

πλέον αναλάβει τη δραστηριοποίηση στην αγορά του έτοιµου σκυροδέµατος, 

δραστηριοποίηση η οποία αφορούσε προγενέστερα την ALFA CONCRETE. 

10. ΚΑΤΑΛΗΞΗ  

Η Επιτροπή αφού µελέτησε µε προσοχή τα όσα οι εµπλεκόµενες στην παρούσα 

υπόθεση επιχείρησεις έθεσαν µε τις γραπτές και προφορικές τους παραστάσεις και 

διεξήλθε µε προσοχή το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και µελέτησε ενδελεχώς τα 

στοιχεία του και µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, οµόφωνα αποφασίζει ότι 

παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(α) και (γ) του Νόµου. Ειδικότερα, η Επιτροπή στη βάση 

όλων των ενώπιον της στοιχείων οµόφωνα αποφασίζει ότι παραβιάζεται το άρθρο 

3(1)(α) και (γ) του Νόµου ως ακολούθως: 

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από τις 30/11/2011 µέχρι και τις 

22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 αναφορικά µε την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού,   

(β) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 3/2/2012 
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έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση τoυ ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος 

κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 

3(1)(α) και (γ) του Νόµου, και 

(γ) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 10/6/2012 έως 29/6/2012 

τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, 

C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του 

Νόµου. 

11. ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 53 του 

Νόµου ως έχει τροποποιηθεί µε τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο 

41(Ι)/2014: 

«(4) Στις περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του βασικού νόµου και/ή µη 

συµµόρφωσης µε απόφαση της Επιτροπής που συντελέστηκαν πριν από την 

ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού 

(Τροποποιητικού) Νόµου 2014, εφαρµόζονται οι διατάξεις του βασικού νόµου, σε σχέση 

µε την επιβολή προστίµου.» 

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, για 

κάθε παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6, την οποία διαπράττουν επιχειρήσεις ή ενώσεις 

επιχειρήσεων, δύναται µε απόφασή της να λαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 

µέτρα:  

«(α) να επιβάλλει τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιµα ανερχόµενα, ανάλογα µε τη βαρύτητα 

και τη διάρκεια της παράβασης- 

(i) µέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή 

(ii) µέχρι το άθροισµα του δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης 

που είναι µέλος της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, 

ο οποίος κύκλος εργασιών έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε 

η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος […]».  

Επίσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008: «Τα διοικητικά 

πρόστιµα για παραβάσεις του παρόντος Νόµου […] επιβάλλονται από την Επιτροπή, µε 

δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής έρευνας και αφού ληφθεί υπόψη 

η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης σε κάθε περίπτωση».  
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Η Επιτροπή προς τούτο, στις 11/12/2017, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 42 του 

Νόµου, ως ίσχυε πριν τεθεί σε ισχύ ο τροποποιητικός Νόµος αρ. 41(Ι)/2014, απέστειλε 

σχετικές επιστολές στα εµπλεκόµενα µέρη, ειδοποιώντας τα σχετικά µε την πρόθεσή 

της να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και ενηµερώνοντάς τα για τους λόγους για 

τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας τους το δικαίωµα 

υποβολής παραστάσεων εντός της προθεσµίας 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης 

των επιστολών από έκαστη επιχείρηση. 

Στις 10/1/2018, η εταιρεία SKYRAMIX απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις επί της 

πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την υπό τον ως 

άνω αριθµό και τίτλο υπόθεση. 

Στις 10/1/2018, η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS απέστειλε τις γραπτές της 

παραστάσεις επί της πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε 

σχέση µε την υπό τον ως άνω αριθµό και τίτλο υπόθεση. 

Στις 25/1/2018, η εταιρεία TOP MIX απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις επί της 

πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την υπό τον ως 

άνω αριθµό και τίτλο υπόθεση. 

Η Επιτροπή, υπό τη νέα σύνθεση της κατά την συνεδρία της ηµεροµηνίας 2/5/2018 και 

προς διασφάλιση του δικαιώµατος άµυνας και υπεράσπισής των εµπλεκοµένων 

εταιρειών, στη βάση τόσο του Νόµου όσο και των σχετικών αρχών του διοικητικού 

δικαίου, αποφάσισε οµόφωνα να καλέσει τις εµπλεκόµενες εταιρείες που δεν είχαν 

υποβάλει τις γραπτές τους παραστάσεις επί της πρόθεσης της να επιβάλει διοικητικό 

πρόστιµο να πράξουν τούτο µέχρι τη ∆ευτέρα, 7/5/2018 και ώρα 12.00 το µεσηµέρι. 

Επί τούτου, ενηµερώθηκαν  οι εταιρείες µε σχετική επιστολή ηµεροµηνίας 3/5/2018. 

Στις 8/5/2018, η Επιτροπή αφού εξέτασε τα αιτήµατα που της είχαν υποβληθεί από 

αριθµό εµπλεκοµένων εταιρειών για παράταση της προθεσµίας που είχε τεθεί από την 

Επιτροπή µε την επιστολή της ηµεροµηνίας 3/5/2018, ενεργώντας στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, και σεβόµενη τις αρχές του διοικητικού δικαίου, για σκοπούς ίσης 

µεταχείρισης και για να δοθεί σε έκαστο εµπλεκόµενο µέρος η δυνατότητα να θέσει τις 

γραπτές του παραστάσεις, οµόφωνα αποφάσισε όπως δοθεί σε όλα τα εµπλεκόµενα 

µέρη παράταση τριάντα (30) ηµερών, ήτοι µέχρι την Παρασκευή, 8/6/2018 και ώρα 

12.00 το µεσηµέρι για να αποστείλουν τις γραπτές τους παραστάσεις επί των λόγων 

που τους κοινοποιήθηκαν µε επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017. Επί 

τούτου, ενηµερώθηκαν  οι εταιρείες µε σχετική επιστολή ηµεροµηνίας 9/5/2018. 

Στις 21/5/2018, το δικηγορικό γραφείο Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & 

Συνεργάτες, ενεργώντας εκ µέρους των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 
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ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, απέστειλε τις γραπτές παραστάσεις των εταιρειών  επί 

της πρόθεσης της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο. 

Στις 6/6/2018, η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ µε επιστολή της δήλωσε ότι λόγω ψηλού κόστους 

για τη νοµική υπεράσπιση της, δεν µπορεί να αποστείλει τις γραπτές της παραστάσεις 

επί των λόγων που της έχουν κοινοποιηθεί. 

Στις 7/6/2018, το δικηγορικό γραφείο Χαβιαράς & Φιλίππου ∆.Ε.Π.Ε., νοµικοί 

εκπροσώποι της εταιρείας ALFA CONCRETE, µε επιστολή του δήλωσε ότι εκ 

παραδροµής δεν έχουν λάβει επιστολή από την Επιτροπή αναφορικά µε το γεγονός ότι 

στις 8/6/2018 αναµενόταν η υποβολή των εγγράφων προτάσεων αναφορικά µε την 

υποβολή προστίµου, και ως εκ τούτου ζήτησε παράταση επτά ηµερών για την υποβολή 

των έγγραφων προτάσεών τους. 

Στις 8/6/2018, το δικηγορικό γραφείο Λέλλος Π. ∆ηµητριάδης & Υιοί ∆.Ε.Π.Ε., νοµικοί 

εκπροσώποι της ALFA BETON LTD, µε επιστολή του απέστειλε τις γραπτές 

παραστάσεις των πελατών του. 

Στις 13/6/2018, και µετά από σχετική παράταση που δόθηκε από την Επιτροπή, το 

δικηγορικό γραφείο Χαβιαράς & Φιλίππου ∆.Ε.Π.Ε. µε επιστολή του απέστειλε τις 

γραπτές παραστάσεις των πελατών του, ήτοι της ALFA CONCRETE,  αναφορικά µε 

την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο. 

Στις 28/6/2018, το δικηγορικό γραφείο Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & 

Συνεργάτες, νοµικοί εκπρόσωποι των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ 

και BETOMAN απέστειλε νέα επιστολή εκ µέρους των πελατών του. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία I&S KRITONIS δεν απέστειλε γραπτές  

παραστάσεις επί των λόγων που της έχουν κοινοποιηθεί. 

11.1. ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

11.1.1. Θέσεις των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλαν οι νοµικοί 

σύµβουλοι των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, στις 

21/5/2018 και στις 28/6/2018, ως προς την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό 

πρόστιµο και εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν 

λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά και κατωτέρω. 

Οι νοµικοί σύµβουλοι των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN στις θέσεις τους ηµεροµηνίας 21/5/2018, σε σχέση µε την επιβολή 

προστίµου, ανέφεραν καταρχάς ότι οι πελάτες τους διαφωνούν µε το περιεχόµενο και 

τα συµπεράσµατα της απόφασης της Επιτροπής. 
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Υπέβαλαν τη θέση ότι η Επιτροπή δεν έχει αποδείξει βάσει αξιόπιστων και αδιάσειστων 

τεκµηρίων τη νόθευση των επίδικων διαγωνισµών, ενώ αντιθέτως έχει ερµηνεύσει τα 

στοιχεία του διοικητικού φακέλου κατά τρόπο που εξυπηρετεί τα συµπεράσµατα στα 

οποία ήθελε εξαρχής να καταλήξει και να επιβεβαιώσει τις αρχικές της πεποιθήσεις, οι 

οποίες την οδήγησαν στην έναρξη της υπό κρίση αυτεπάγγελτης έρευνας. Επιπλέον 

υποστήριξαν ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής διαπνέεται από προσπάθεια 

ανατροπής του βάρους απόδειξης και του τεκµηρίου της αθωότητας, προσβάλλοντας 

βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου καθώς και ότι η λειτουργία και ο τρόπος δράσης 

της Επιτροπής και συγκρούεται µε το 30(2) του Συντάγµατος.  

Υποστήριξαν επίσης, ότι το ύψος των επιβληθέντων προστίµων θα πρέπει να 

καθοριστεί βάσει της σοβαρότητας και της διάρκειας της διαπιστωθείσας παράβασης, 

σηµειώνοντας ότι οι διαπιστωθείσες παραβάσεις νόθευσης των τριών διαγωνισµών 

(Τ∆Ε 6/012, Τ∆Ε 15/2012 και Τ∆Ε 54/2012), δεν είχαν προκαλέσει πραγµατικές 

αρνητικές επιδράσεις στην αγορά καθώς οι εν λόγω διαγωνισµοί είχαν ακυρωθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, συνεπώς δεν είχαν προκαλέσει αντίθετα προς τον ανταγωνισµό 

αποτελέσµατα ή και έχαν θίξει τα συµφέροντα των ανταγωνιστών ή και των 

καταναλωτών. Επί τούτου, υποστήριξαν ότι οι εταιρείες δεν έχουν αποκοµίσει κέρδος 

από την παράβαση, καθώς αυτοί ακυρώθηκαν.  

Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι η συµπεριφορά των εταιρειών  ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN  δεν έχει προκαλέσει πραγµατική βλάβη στο δηµόσιο, αλλά 

αντιθέτως οι εταιρείες έχουν συµβάλει διαχρονικά στην προαγωγή του δηµόσιου 

συµφέροντος µε ίδιο κόστος, αφού λόγω του ανταγωνισµού υποβάλλονταν ζηµιογόνες 

προσφορές προς το δηµόσιο, κάτι που οδήγησε στο να πραγµατοποιούν διαχρονικά 

ζηµιές.  

Επιπλέον, σηµείωσαν ότι η έκταση της διαπιστωθείσας παράβασης ήταν περιορισµένη, 

καθώς ο προϋπολογισµός των υπό κρίση διαγωνισµών δεν υπερβαίνει τις €120.000, 

ενώ ο τρίτος ήταν αξίας €100,000, κάνοντας παραποµπή στην υπόθεση T-267/12 

Deutsche Bahn, όπου καταγράφηκε ότι «The proportion of the overall turnover which 

derives from the sale of goods or services which are the subject of the infringement 

best reflects the economic importance of that infringement.». 

Στη συνέχεια, σηµειώθηκε ότι η διάρκεια της παράβασης συνιστά θεµελιώδη 

παράγοντα που λαµβάνεται υπόψη για το ύψος του προστίµου, και ότι η διάρκεια της 

διαπιστωθείσας παράβασης ήταν περιορισµένη καθώς αφορά µόνο τρεις διαγωνισµούς 

που έλαβαν χώρα µεταξύ 30/11/2011 και 29/06/2012, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση 

του ίδιου έργου.  Στη συνέχεια σηµειώθηκε ότι η γεωγραφική έκταση της παράβασης 

δεν εκτείνεται σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, αλλά µόνο στη Λεµεσό.  
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Ακολούθως ανέφεραν ότι και οι τρεις εταιρείες πραγµατοποίησαν σηµαντικές ζηµιές για 

τα έτη 2011 έως 2014, µε έµφαση στο γεγονός ότι οι ζηµίες τους ήταν αυξηµένες το 

2012, έτος στο οποίο έλαβαν χώρα οι διαγωνισµοί που αποτελούν αντικείµενο της υπό 

αναφοράς έρευνας.  

Όπως τονίστηκε, και ο κύκλος εργασιών των εταιρειών µειώθηκε σηµαντικά το έτος 

2012 σε σχέση µε το 2011, λόγω αυξηµένης έντασης του ανταγωνισµού και της 

οικονοµικής κρίσης. Η µείωση του κύκλου εργασιών και η αύξηση των ζηµιών 

συνεχίστηκε για τα έτη 2013 και 2014 και η διαχρονική πραγµατοποίηση ζηµιών έχει 

δηµιουργήσει υπαρκτό και σοβαρό κίνδυνο αναφορικά µε τη βιωσιµότητα τους, ο 

οποίος όπως υποστηρίχθηκε θα ενταθεί µε τυχόν επιβολή διοικητικού προστίµου.  

Είναι η θέση τους, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη ότι η 

διαπιστωθείσα παράβαση έχει λάβει χώρα σε περίοδο έντονης και παρατεταµένης 

οικονοµικής κρίσης, η οποία είχε θέσει εν αµφιβόλω την οικονοµική βιωσιµότητα των εν 

λόγω εταιρειών, και αντικατοπτριζόταν, µεταξύ άλλων, και στο γεγονός της ραγδαίας 

αύξησης των προνοιών για επισφαλείς χρεώστες (κακοπληρωτές). Τέλος, σηµειώθηκε 

ότι η οικονοµική στενότητα που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες αντικατοπτρίζεται και στα 

µετρητά που διαθέτουν στις τράπεζες και στο ταµείο τους.  

Στη συνέχεια υποστήριξαν ότι οι εταιρείες δεν διαθέτουν δύναµη στην αγορά τέτοια που 

να είναι σε θέση να επηρεάσουν µονοµερώς τους όρους του ανταγωνισµού, ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν από την Επιτροπή και ότι ουδέποτε ήταν πρόθεσή 

τους η νόθευση του ανταγωνισµού ή και η εξασφάλιση αθέµιτου κέρδους ή και η 

πρόκληση ζηµίας.  

Όπως υποστηρίχθηκε, η µεγάλη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της 

υπόθεσης έχει προκαλέσει αβεβαιότητα, έξοδα και βλάβη στις εταιρείες, µε έµφαση στο 

γεγονός της σηµαντικής καθυστέρησης που έχει προκύψει αναφορικά µε τη λήψη 

απόφασης, η οποία σε κάθε περίπτωση κρίνεται ως µη εύλογη και για την οποία οι 

εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη.  

Επίσης καταγράφηκε ότι ο Σύνδεσµος είχε αναστείλει όλες τις δραστηριότητές του περί 

το τέλος Οκτωβρίου 2013, δηλαδή αµέσως µετά από την ενηµέρωση των εταιρειών για 

την έναρξη της υπό αναφορά έρευνας της Επιτροπής.  

Σε σχέση µε τον Σύνδεσµο Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος σηµειώθηκε ότι 

αυτός δεν είχε κύκλο εργασιών, ούτε και οποιαδήποτε έσοδα από συνδροµές, γεγονός 

το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όπως ίσχυσε στην απόφαση της Επιτροπής µε 

αριθµό 25/2017.  

Ειδικότερα σε σχέση µε την εταιρεία BETOMAN σηµειώθηκε ότι δεν συµµετείχε στους 

υπό κρίση διαγωνισµούς και σε κανένα δηµόσιο διαγωνισµό από το 2010 και εντεύθεν. 
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Σε σχέση µε τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και BETOMAN σηµειώθηκε ότι οι 

τρέχουσες υποχρεώσεις υπερβαίνουν την αξία των στοιχείων κυκλοφορούν 

ενεργητικού, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ουσιαστική αβεβαιότητα ως προς την 

ικανότητα τους να συνεχίσουν ως συνεχιζόµενες δραστηριότητες (going concern) για 

την περίοδο 2012-2015 και 2011-2015 αντίστοιχα. Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ έχει 

εφαρµόσει πολιτική συµµόρφωσης µε το ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού και έχει ετοιµαστεί 

εγχειρίδιο συµµόρφωσης το οποίο διανεµήθηκε στα στελέχη της εταιρείας από τις αρχές 

του Απρίλη του 2015. 

Ακόµη υποστηρίχθηκε ότι λόγω των περιορισµένων ρευστών και των οικονοµικών 

δυσχερειών, οι εταιρείες ενδεχοµένως να µην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πίστωση 

(ή και επέκταση της περιόδου πίστωσης) από την Τσιµεντοποιεία Βασιλικού από την 

οποία προµηθεύονται αποκλειστικά, ελλείψει εναλλακτικής επιλογής, τσιµέντο. Λόγω 

της επιδείνωσης των προβληµάτων από την έλλειψη ρευστών διαθέσιµων, οι εταιρείες 

BETOMAN και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ δεν θα είναι σε θέση να αγοράζουν τσιµέντο από 

την Τσιµεντοποιεία Βασιλικού τοις µετρητοίς, µε αποτέλεσµα να µην επωφελούνται της 

έκπτωσης (4%) που λαµβάνουν άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες.  

Τέλος, οι νοµικοί σύµβουλοι των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN στις θέσεις τους ηµεροµηνίας 28/6/2018, ανέφεραν ότι : «[…] οι πελάτες µας 

είναι έτοιµοι, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούντες τη διακριτική σας εξουσία και 

λαµβάνοντες υπόψη όλες τις παραµέτρους της υπόθεσης, ηθέλατε επιβάλει διοικητικό 

πρόστιµο επί ποσοστού {..}% επί του κύκλου εργασιών των πελατών µας για το 2012, 

να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός 5 ηµερών από της προς τούτο απόφασης 

σας και παράλληλα να δεσµευτούν και µε την παρούσα µας δεσµεύονται όπως µη 

προχωρήσουν µε την καταχώρηση προσφυγής ή προσφυγών ή τη λήψη άλλων ένδικων 

µέτρων εναντίον της απόφασης.» 

11.1.2. Θέσεις της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο νοµικός 

σύµβουλος της ATHINODOROU & POULLAS µε επιστολή του ηµεροµηνίας 10/1/2018, 

ως προς την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε ένα προς ένα 

όλα τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει 

συνοπτικά κατωτέρω. 

Οι νοµικοί σύµβουλοι της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS στις θέσεις που 

απέστειλαν στις 10/1/2018, αναφέρθηκαν εκτεταµένα σε αποφάσεις της Ελληνικής 

Αρχής Ανταγωνισµού, καταγράφοντας αρχικά ότι η Ελληνική Αρχή κατά την επιβολή 

προστίµων σε αρκετές αποφάσεις της έλαβε υπόψη την παρατεταµένη οικονοµική 



  

292 

 

κρίση, το χρονικό διάστηµα της παράβασης, πώς επηρεάστηκε ο ανταγωνισµός και εάν 

υπήρχε προηγούµενη καταδίκη.  

Πιο συγκεκριµένα, σηµείωσαν ότι στην υπόθεση µε αρ. 642/2017 κατά την επιµέτρηση 

του προστίµου λήφθηκαν υπόψη οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης η οποία έπληξε 

τον κατασκευαστικό κλάδο, η επιδείνωση των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων του 

εν λόγω κλάδου, η δυσκολία χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, ο 

βαθµός συρρίκνωσης της αγοράς δηµοσίων έργων και η σηµασία των επιχειρήσεων 

αυτών για την απασχόληση στην αγορά που δραστηριοποιούνται και αποφάσισε να 

µειώσει το πρόστιµο για κάθε εµπλεκόµενη επιχείρηση. Επιπλέον, σηµειώθηκε ότι η 

παρατεταµένη οικονοµική κρίση, έχει ληφθεί ως µετριαστικός παράγοντας από την 

Ελληνική Επιτροπή σε αριθµό υποθέσεων. Στη συνέχεια έκαναν αναφορά στις 

κατευθυντήριες γραµµές που ακολουθούνται από την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισµού για 

την επιµέτρηση του προστίµου. 

Μετέπειτα αναφέρθηκαν στην απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 13/2015, όπου όπως 

καταγράφεται, κατά την επιµέτρηση του προστίµου η Επιτροπή αποσαφήνισε τους 

ελαφρυντικούς παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη σε ανάλογες περιπτώσεις, και 

επεσήµανε την σηµαντικότητα της µη προηγούµενης καταδίκης των εµπλεκοµένων 

εταιρειών, την οποία έλαβε υπόψη κατά την επιβολή προστίµου.  

Σε σχέση µε τα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης, υποστήριξαν ότι η εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS δεν κατείχε ηγετικό ρόλο, ούτε και παρεµπόδισε µε 

οποιοδήποτε τρόπο την έρευνα της Επιτροπής.  

Υποστήριξαν επίσης ότι ο περιορισµένος ρόλος της εταιρείας, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά την επιµέτρηση του προστίµου, ενώ τέλος σηµείωσαν ότι κανένα στοιχείο 

δεν βρέθηκε στα υποστατικά/ γραφεία της, το οποίο να αποδεικνύει την συµµετοχή της 

στη σύµπραξη πέραν από τη συµµετοχή της στη δηµιουργία του Συνδέσµου.  

Υπογράµµισαν ότι κατά την επιµέτρηση του προστίµου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

περιορισµένη χρονική διάρκεια της παράβασης η οποία φορά τις περιόδους από 

30/11/2011 έως 22/12/2011, 3/2/2012 έως 24/2/2012 και 10/6/2012 έως 29/6/2012.  

Επίσης, είναι η θέση τους ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η περιορισµένη γεωγραφική 

έκταση εντός της οποίας υπήρξε η παράβαση κάτι το οποίο σύµφωνα µε την ίδια 

πρέπει να προσµετρήσει προς όφελος της καταγγελλόµενης. 

Ακολούθως, υποστήριξαν ότι πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη η µεταβολή των 

οικονοµικών συνθηκών από το 2013 και έπειτα, συνεπεία της κρίσης που έπληξε την 

οικονοµία της Κύπρου και ειδικότερα τον κατασκευαστικό τοµέα, το γεγονός ότι δεν 

προκύπτει οποιοδήποτε οικονοµικό όφελος για την εταιρεία και ότι δεν υπάρχει ενώπιον 
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της Επιτροπής οποιαδήποτε µαρτυρία ή και καταγγελία από οποιοδήποτε πρόσωπο 

για δυσµενή επηρεασµό και εξασφάλιση οφέλους.  

Ολοκληρώνοντας τις θέσεις τους υποστήριξαν όπως το πρόστιµο που θα επιβληθεί 

κινηθεί σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε το ανώτατο όριο που προβλέπει το άρθρο 

24(α) του Νόµου, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και 

αντικειµενικότητας της απόφασης και λαµβανοµένης υπόψη της πολύ µικρής διάρκειας 

των παραβάσεων και του γεγονότος ότι οι παραβάσεις έχουν παύσει. Επιπλέον, όπως 

ανέφεραν σε περίπτωση που επιβληθεί στην εταιρεία ψηλό πρόστιµο καθίσταται ορατό 

το ενδεχόµενο να καταστεί µη βιώσιµος οργανισµός, και ενδεχοµένως να οδηγήσει σε 

ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι αναγκαία για την οµαλή 

διεξαγωγή των εργασιών της. 

11.1.3. Θέσεις της εταιρείας TOP MIX 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο νοµικός 

σύµβουλος της TOP MIX µε επιστολή του ηµεροµηνίας 25/1/2018, ως προς την 

πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σηµεία 

που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά 

κατωτέρω. 

H TOP MIX διαφώνησε µε την απόφαση της Επιτροπής και τα συµπεράσµατα που 

συνάγονται µε αυτή, αλλά και µε τον τρόπο που κατέληξε η Επιτροπή στο συµπέρασµα 

ότι η TOP MIX ενήργησε κατά παράβαση του Νόµου, και ότι υποβάλλει τις θέσεις της 

µε επιφύλαξη άσκησης των διαθέσιµων ένδικων µέσων από αυτή. 

Αρχικά η TOP MIX ανέφερε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Νόµου η ΕΠΑ «δύναται 

να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα», και ότι από τη γραµµατική ερµηνεία του Νόµου, 

προκύπτει ότι η επιβολή προστίµου είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. 

Ακολούθως σηµείωσε ότι κατά τον καθορισµό του προστίµου υπάρχει ευρεία διακριτική 

ευχέρεια για την επιµέτρηση και τον καθορισµό του προστίµου, ωστόσο, θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη διάφορες νοµικές και πραγµατικές παραµέτρους για τον καθορισµό 

του ύψους του προστίµου, και πιο συγκεκριµένα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αρχής της ενοχής.  

Υποστήριξε επίσης, ότι στο πλαίσιο της αρχής της ίσης µεταχείρισης θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη διάφορες σταθµίσεις, όπως το κατά πόσο οι εταιρείες ανήκουν σε 

ισχυρές οικονοµικές µονάδες, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη αν η επιχείρηση συµµετείχε σε µέρος µόνο της παράβασης, αφού δεν 

διαπιστώνεται η συµµετοχή της TOP MIX στον ∆ιαγωνισµό Τ∆Ε 6/2012. Σε ό,τι αφορά 

τον ∆ιαγωνισµό Τ∆Ε 15/2012, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 24/2/2012, επεσήµανε 

ότι έχοντας υπόψη ότι η εκτέλεση των έργων του δηµοσίου απαιτεί αρκετούς µήνες για 
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την διεκπεραίωσή τους, η TOP MIX ακόµα και αν αναλάµβανε τον εν λόγω διαγωνισµό 

δεν θα ήταν να τον εκτελέσει, αφού λίγες εβδοµάδες αργότερα η TOP MIX τερµάτισε τις 

δραστηριότητες της. 

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι η TOP MIX δεν αποκόµισε οποιοδήποτε όφελος από την 

διαπιστωθείσα παράβαση για νόθευση των δύο υπό αναφορά διαγωνισµών, αφού στα 

έγγραφα 23 και 56 που παρατίθενται στην απόφαση της Επιτροπής, δίπλα από κάθε 

περιοχή αναγράφονται οι υπόλοιπες εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, πλην της TOP MIX. 

Σε σχέση µε τον υπολογισµό του προστίµου σηµείωσε ότι σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δε λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος 

εργασιών της επιχείρησης µετά το τέλος της παράβασης ή και τζίρος που δεν αποτελεί 

µέρος της µη επίµαχης περιόδου ή/και που δε σχετίζεται µε συγκεκριµένα προϊόντα ή 

διαδικασίες που δεν είναι αντικείµενο διαδικασίας ενώπιον της ΕΠΑ. Στη συνέχεια 

τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση κάθε περίπτωσης, και ότι είναι 

καθήκον της ΕΠΑ να προσδιορίσει, να διαχωρίσει, να διασυνδέσει την εκάστοτε 

παράβαση µε τον κύκλο προϊόντων που αυτή αφορά, πριν επιβάλει πρόστιµο στη TOP 

MIX. 

Ένας από τους µετριαστικούς παράγοντες που µπορεί να λάβει υπόψη η Επιτροπή 

κατά την επιµέτρηση του ποσού του προστίµου είναι η περιορισµένη συµµετοχή της 

TOP MIX στην παράβαση (η οποία αποτελεί και έκφραση της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης), σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες είχαν πιο ενεργό ρόλο 

στην διαπιστωθείσα νόθευση των διαγωνισµών. Στη συνέχεια σηµειώθηκε ότι 

παράδειγµα παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη είναι η αντιµετώπιση από µια 

εταιρεία µιας κρίσης, οικονοµικής ή/και άλλης ή/και εάν τα µέτρα που έλαβε ήταν 

αναγκαία για την αντιµετώπιση µιας δύσκολης αγοράς ή/και για την αντιµετώπιση ενός 

οικονοµικού τοµέα που βρίσκεται σε κρίση.  

Ως λόγοι µείωσης του προστίµου θεωρούνται και η δυνατότητα πληρωµής µιας 

επιχείρησης, όπως επίσης και η ύπαρξη οικονοµικής κρίσης σε µια χώρα, κάνοντας 

αναφορές σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αρχών Ανταγωνισµού 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Σε σχέση µε την αρχή της αναλογικότητας, σηµειώθηκε ότι αυτή πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη κατά την επιµέτρηση του ποσού του προστίµου ή/και κατά την επιλογή του 

κατάλληλου πολλαπλασιαστή. 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής, αναφέρθηκε ότι η 

γεωγραφική αγορά της παράβασης είναι περιορισµένη κάτι που πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη κατά την επιµέτρηση της ποινής. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι από την 

ανάγνωση των στοιχείων στα οποία θεµελιώνει η Επιτροπή την απόφασή της, 
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προκύπτει µειωµένη ή/και ελάχιστη, ή/και µη συµµετοχή της TOP MIX στις παραβάσεις, 

και δίνονται παραδείγµατα π.χ. ότι εφόσον θα τερµάτιζε τις δραστηριότητές της δεν θα 

µπορούσε να αναλάβει τα συµβόλαια, ή ότι το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ.  δεν γίνεται καµία 

συγκεκριµένη αναφορά στη συµµετοχή της εταιρείας στις συναντήσεις.  

Υπογράµµισε ότι η εταιρεία TOP MIX είχε διακόψει τις εργασίες της από τον Μάρτιο του 

2012, λόγω οικονοµικών και άλλων προβληµάτων που αντιµετώπιζε ενώ ήδη από το 

τέλος του 2011 δεν είχε προβεί στην αγορά τσιµέντου. Κατά τα έτη 2011 έως και την 

παύση των δραστηριοτήτων της η TOP MIX δεν ανέλαβε την εκτέλεση δηµοσίων έργων 

και κατά συνέπεια τα έσοδα της δεν προέρχονταν, κατά τα ως άνω έτη από την 

εκτέλεση δηµοσίων έργων. 

Τέλος, σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση της TOP MIX αναφέρθηκε ότι βρίσκεται 

υπό διαχείριση από τις 14/4/2014 και υπό εκκαθάριση από τις 5/8/2013. Υποστήριξαν 

ότι το 2010 πραγµατοποίησε ζηµίες ύψους €{…} το 2011 ζηµίες ύψους €{…}. Σύµφωνα 

µε τις οικονοµικές καταστάσεις διέθετε περιουσιακά στοιχεία ύψους €{...}, ενώ οι οφειλές 

της ανέρχονταν €{…}, ποσό στο οποίο έκτοτε έχουν προστεθεί οι τόκοι που οφείλει σε 

τραπεζικό ίδρυµα. Κατά το έτος 2011 µέχρι και την παύση των εργασιών της τον 

Μάρτιο του 2012, δεν ανέλαβε την εκτέλεση δηµοσίων έργων και κατά συνέπεια τα 

έσοδά της δεν προέρχονταν από την εκτέλεση δηµοσίων έργων.  

11.1.4. Θέσεις της εταιρείας SKYRAMIX 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε η 

SKYRAMIX, ως προς την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε ένα 

προς ένα όλα τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία 

καταγράφει συνοπτικά κατωτέρω. 

Η εταιρεία SKYRAMIX στις θέσεις της ηµεροµηνίας 10/1/2018, καταρχάς σηµείωσε ότι 

είναι η άποψή τους ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι λανθασµένη και αδικεί 

κατάφορα την εταιρεία, καθότι «η λογική βασίστηκε επιλεκτικά σε µεροληπτική ερµηνεία 

κάποιων από των στοιχείων» τα οποία είχαν συλλεχθεί, χωρίς την απαιτούµενη 

στοιχειώδη έρευνα για επιβεβαίωση των συµπερασµάτων.  

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η ίδια όχι µόνο δεν νόθευσε τον ανταγωνισµό, αλλά τον 

υποβοήθησε. Συγκεκριµένα, υποστήριξε ότι η αναφορά της απόφασης ότι η εταιρεία 

συνέπραξε µε άλλες εταιρείες στην περίπτωση των τριών διαγωνισµών είναι 

λανθασµένη και αποδεικνύεται από τη συµπεριφορά της SKYRAMIX στους 

συγκεκριµένους διαγωνισµούς. Ειδικότερα, σηµείωσε ότι στον ∆ιαγωνισµό Τ∆Ε 6/2012 

δεν έλαβε έγγραφα καθότι η εταιρεία δεν δραστηριοποιείτο στον τοµέα κατασκευής 

έτοιµου σκυροδέµατος. Στον ∆ιαγωνισµό Τ∆Ε 15/2012 έλαβε έγγραφα για σκοπούς 

απλής ενηµέρωσης χωρίς όµως να έχει δραστηριοποιηθεί στον τοµέα. Η εταιρεία 
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επεσήµανε επί τούτου ότι είχε αγοράσει  σχετικά µηχανήµατα στις 24/3/2012, οπόταν 

δεν µπορούσε να συµµετάσχει στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό. Στον ∆ιαγωνισµό Τ∆Ε 

54/2012, διαφοροποιώντας την στάση µη συµµετοχής που τηρούσε η TOP MIX, 

υποβάλλοντας προσφορά µε χαµηλό κέρδος ούτως ώστε να διεισδύσει στην αγορά. 

Υπογράµµισε ότι δεν υπήρξε ποτέ µέλος του Συνδέσµου. Ακολούθως αναφέρθηκε ότι 

το όνοµα εταιρειών του Οµίλου Εταιρειών Σκύρα Βάσας ουδέποτε έχει συνδεθεί µε 

καταδολίευση του ∆ηµοσίου. Ως µη µέλος του Συνδέσµου, όχι µόνο δεν είχαν 

συµπράξει µε σκοπό τη νόθευση του διαγωνισµού, αλλά αν είχαν υποψίες, για αυτό, θα 

ήταν ανεύθυνο και άκρως επικίνδυνο για τα συµφέροντα της εταιρείας να καταγγείλουν 

κάτι τέτοιο χωρίς χειροπιαστές αποδείξεις.  

Η εταιρεία στο πλαίσιο των γραπτών της παραστάσεων αναφέρθηκε στα ευρήµατα της 

Επιτροπής στην απόφασή της σε σχέση µε την «υποτιθέµενη» ανάµειξη της, 

επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων ότι 

«(α) Ως ένας εκ των δύο µετόχων της TMC ουδέποτε ενηµερωθήκαµε από τον Γενικό 

∆ιευθυντή της TMC για τον τόπο εργασίας και/ή αποφάσεις και/ή ενέργειες του ΣΚΕΣΛ 

[Συνδέσµου Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού]. Αυτό εν αντιθέσει µε τον άλλο 50% 

µέτοχο της TMC, την IBC, ο οποίος συµµετείχε στις συνεδριάσεις του ΣΚΕΣΛ µέσω του 

Γενικού ∆ιευθυντή κυρίου Αναστάσιου Κωνσταντίνου. 

(β) Ανεξάρτητα µε τα πιο πάνω, η TMC ως εταιρεία ελεγχόµενη από τον Όµιλο 

Εταιρειών Αδελφοί Ιακώβου (εφεξής «ΟΕΑΙ») υιοθέτησε πλήρως την πολιτική του 

Οµίλου αυτού, δηλαδή την ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ΣΚΕΣΛ και τη µη 

συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµοσίου. Ο έλεγχος αυτός πήγαζε από το µέγεθος 

των εργασιών του ΟΕΑΙ στον κατασκευαστικό τοµέα σε σχέση µε τον δικό µας, τον 

οικονοµικό έλεγχο που εξασκούσε σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, στην παραγωγή 

αφού ο χειριστής του εργοστασίου της TMC εργοδοτείτο από τον ΟΕΑΙ, στην προµήθεια 

αδρανών υλικών και στην προσφορά εργασίας αφού ήταν ο µεγαλύτερος πελάτης της 

TMC. 

(γ) Μετά την αδρανοποίηση της TMC και την έναρξη των εργασιών της Skyramix […] 

υιοθετήθηκε ακριβώς η αντίθετη πολιτική δηλ. της µη συµµετοχής στον ΣΚΕΣΛ και της 

συµµετοχής σε διαγωνισµούς του δηµοσίου.» 

Στη συνέχεια η εταιρεία απάντησε στα όσα έχει αποφανθεί η Επιτροπή για την ανάµειξη 

της στη σύµπραξη και µεταξύ άλλων στα Έγγραφα 12, 30 και 37, υποστηρίζοντας ότι η 

Επιτροπή κατέληξε σε αβίαστα συµπεράσµατα. 

Τέλος, υπογράµµισε ότι η εταιρεία αποδεδειγµένα διαχώρισε τις θέσεις της από τις 

υπόλοιπες εταιρείες. Ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να απεγκλωβιστεί από τον έλεγχο που 

εξασκούσε ο Όµιλος Εταιρειών Αδελφοί Ιακώβου στην TOP MIX και αρνήθηκε να 
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προσλάβει τον Γενικό ∆ιευθυντή της και Λογιστή της µετά τον τερµατισµό της 

εργοδότησής τους σε αυτή, υιοθέτησε άκρως αντίθετη πολιτική από αυτή της TOP MIX 

όσον αφορά τη συµµετοχή της στον Σύνδεσµο Λεµεσού και την υποβολή προσφορών 

στο ∆ηµόσιο, και τέλος, µε την πρώτη συµµετοχή της σε ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό ώθησε 

τις τιµές προς τα κάτω κατά 15%.  

11.1.5. Θέσεις της εταιρείας ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου 

ALFA BETON LTD. 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλαν οι νοµικοί 

σύµβουλοι των ALFA CONCRETE και ALFA BETON ηµεροµηνίας 13/06/2018 και 

8/6/2018, αντίστοιχα ως προς την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και 

εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, 

τα οποία καταγράφει συνοπτικά κατωτέρω. 

Ο νοµικός σύµβουλος της ALFA CONCRETE υποστήριξε ότι ουδεµία συµµετοχή είχε η 

εταιρεία στους τρεις διαγωνισµούς.  

Περαιτέρω αναφέρει ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE, τελεί υπό καθεστώς παραλήπτη 

και διαχειριστή (Π∆) από τις 5/12/2012 δυνάµει κυµαινόµενων επιβαρύνσεων προς 

όφελος της Τράπεζας Κύπρου.  

Ως ελαφρυντικούς παράγοντες η εταιρεία αναφέρει ότι η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται 

πλέον στην αγορά σκυροδέµατος και τελεί υπό διαχείριση από το 2013, ενώ η µείωση 

του κύκλου εργασιών της επήλθε πριν το 2013 και δεν έχει στην κατοχή της οικονοµικές 

καταστάσεις των ετών 2011- 2012. 

Επιπλέον, σηµείωσε ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της ως ελαφρυντικό 

στοιχείο ότι η εταιρεία δεν διέπραξε στο παρελθόν παρόµοιες παραβάσεις του ∆ικαίου 

του Ανταγωνισµού και δεν έχει καταδικαστεί για αυτές. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι είναι 

ορθό και δίκαιο να λάβει υπόψη της για σκοπούς επιµέτρησης του διοικητικού 

προστίµου, τις επιπτώσεις που δηµιούργησε η οικονοµική κρίση κατά τον ουσιώδη 

χρόνο, µε αποτέλεσµα τη µείωση του κύκλου εργασιών της µέχρι το διορισµό του Π∆. 

Επιπλέον, η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν αποκόµισε κανένα όφελος από τη 

συµπεριφορά που της έχει καταλογιστεί καθότι ουδεµία συµµετοχή είχε στους 

διαγωνισµούς. Τέλος, σε σχέση µε τη διάρκεια της παράβασης, αναφέρθηκε ότι η 

καταδίκη της εταιρείας περιορίζεται µόνο σε εµπλοκή της σε διαγωνισµούς στους 

οποίους εν πάση περιπτώσει δεν έλαβε µέρος.  

Ο δε νοµικός σύµβουλος της εταιρείας ALFA BETON υποστήριξε ότι δεν έλαβε µέρος 

στους επίδικους  διαγωνισµούς στους οποίους περιορίζεται το αντικείµενο της έρευνας. 

Μάλιστα η ALFA BETON εγγράφηκε στις 22/11/2012, δηλαδή µετά το τέλος των 

διαγωνισµών και άρχισε να δραστηριοποιείται κατά το έτος 2013, συνεπώς δεν έχει 
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καµία σχέση µε την παράβαση ούτε και αποκόµισε οποιοδήποτε όφελος από αυτή. 

Περαιτέρω σηµειώθηκε ότι ούτε η ALFA CONCRETE έλαβε µέρος στους εν λόγω 

διαγωνισµούς, ούτε καν προµηθεύτηκε έγγραφα των διαγωνισµών, και κατά συνέπεια, 

άνευ επηρεασµού της µη αποδοχής της εταιρείας ότι δεν αποτελεί οικονοµική συνέχεια 

της ALFA BETON, ισχυρίζονται ότι και η ALFA CONCRETE είχε περιφερειακό ρόλο 

στους τρεις διαγωνισµούς, και συνεπώς η συµµετοχή της ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη 

αν όχι ανύπαρκτη. 

Επιπλέον, δεδοµένης της ακύρωσης των τριών διαγωνισµών, υποστήριξε ότι δεν 

προκλήθηκαν αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα στη σχετική αγορά. Το γεγονός ότι η 

ALFA BETON είναι µια νέα εταιρεία που δεν συµµετείχε στην παράβαση επειδή ακόµα 

δεν είχε συσταθεί, καθώς και ότι ποτέ δεν εφαρµόστηκαν τα όσα κατ’ ισχυρισµόν 

συµφωνήθηκαν από την ALFA BETON πρέπει να επενεργήσουν ως µετριαστικός 

παράγοντας.  

Με τη µη συµµετοχή της, η ALFA BETON απείχε από την εφαρµογή οποιασδήποτε 

συµφωνίας ή απόφασης για νόθευση των διαγωνισµών. Η περιορισµένη συµµετοχή 

µιας επιχείρησης στην παράβαση αποτελεί αναγνωρισµένο ελαφρυντικό παράγοντα µε 

βάση τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά την επιβολή του προστίµου και να οδηγήσει σε µείωση του ποσού του 

προστίµου.  

Σε σχέση µε τη διάρκεια της παράβασης είναι η θέση τους ότι η διάρκεια ήταν εξαιρετικά 

περιορισµένου χρονικού διαστήµατος καθότι αφορά τρεις συγκεκριµένες παραβάσεις 

στο πλαίσιο τριών διαγωνισµών οι οποίοι σε κάθε περίπτωση ακυρώθηκαν.  

Επιπλέον, σηµειώθηκε ότι η γεωγραφική εξέταση της κατ’ ισχυρισµό παράβασης είναι 

περιορισµένη, καθότι οι υπό εξέταση πρακτικές περιορίστηκαν σε κάποιες περιοχές της 

Επαρχίας Λεµεσού και δεν εκτείνονταν σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας.  

Στη συνέχεια υποστηρίχθηκε ότι η οποιαδήποτε παράβαση δεν έγινε συνειδητά, αφού 

τα εµπλεκόµενα µέρη ενέγραψαν τον Σύνδεσµο στον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων, 

συνεπώς δεν µπορεί να λεχθεί ότι υπήρχε η πρόθεση δηµιουργίας µυστικού καρτέλ.  

Περαιτέρω, σηµειώθηκε ότι η ALFA BETON στην ουσία κληρονοµεί την παραβίαση και 

είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την Επιτροπή. Στη συνέχεια επαναλήφθηκε ότι η 

εταιρεία δεν συστάθηκε για να αποφύγει την ευθύνη και οι µέτοχοι της είναι µόνο κατά 

5% όµοιοι µε αυτούς της ALFA CONCRETE, ως εκ τούτου είναι άδικο να καταλογιστεί 

σε αυτή παράβαση για την οποία ευθύνεται άλλη επιχείρηση η οποία ακόµα υφίσταται 

νοµικώς και αποτελεί επιχείρηση.  
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Τέλος, υποβλήθηκε ότι θα πρέπει να προσµετρήσει και η διάρκεια της έρευνας και η 

παρατεταµένη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας, η οποία έχει προκαλέσει 

ταλαιπωρία, αβεβαιότητα και έξοδα. 

11.2. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο και Κύκλοι Εργασιών των Επιχειρήσεων 

Η Επιτροπή αφού µελέτησε µε προσοχή τις γραπτές παραστάσεις των εταιρειών, πριν 

προχωρήσει στην εξέταση των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόµος για την επιβολή 

διοικητικού προστίµου, τόνισε ότι η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίµου 

αποτελεί διοικητική διαδικασία και σχετίζεται µε την πρόθεση της Επιτροπής να 

επιβάλει διοικητικό πρόστιµο. Παρά το γεγονός πως στο στάδιο αυτό, σύµφωνα και µε 

το άρθρο 42 του Νόµου, της υποβολής γραπτών παραστάσεων, οι υποβληθείσες 

θέσεις αφορούν τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή προτίθεται «να επιβάλει το 

διοικητικό πρόστιµο», εντούτοις, στις παραστάσεις που υποβλήθηκαν από τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις επαναλαµβάνονται και θίγονται θέµατα που η Επιτροπή στο 

πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης στη βάση του άρθρου 17 του Νόµου, 

διεξήλθε και εξέτασε µε ιδιαίτερη προσοχή και αυτό άλλωστε µπορεί να διαφανεί µέσα 

από το κείµενο που κοινοποιήθηκε στις εταιρείες µε την επιστολή ηµεροµηνίας 

11/12/2017. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η οµόφωνη απόφαση της µιλάει εφ’ 

αυτής. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίµου, 

στις περιπτώσεις αποδεδειγµένων παραβάσεων του Νόµου, στόχος και επιδίωξη της 

είναι η εφαρµογή µιας γενικής πολιτικής στον τοµέα του ανταγωνισµού στη βάση των 

αρχών που ο Νόµος θεσπίζει και η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων προς την τήρηση 

των αρχών αυτών.235  

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι στη βάση του άρθρου 24(1) καθώς επίσης και σύµφωνα 

µε το άρθρο 42(1) του Νόµου, ο νοµοθέτης δίδει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 

επιβάλει διοικητικά πρόστιµα συνεκτιµώντας τη σοβαρότητα, βαρύτητα και τη διάρκεια 

της παράβασης. Συνεπώς η Επιτροπή δύναται να ασκεί την εξουσία της στα πλαίσια 

που της ορίζει ο Νόµος και δεν δεσµεύεται από κατευθυντήριες γραµµές που 

δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνισµού. Συνεπώς, η Επιτροπή οµόφωνα καταλήγει ότι για τον καθορισµό του 

ύψους του προστίµου θα πρέπει να ακολουθήσει τις υπό του Νόµου καθοριζόµενες 

παραµέτρους και να συνεκτιµήσει τη σοβαρότητα/ βαρύτητα καθώς επίσης και τη 

διάρκεια της παράβασης.  

Αναφορικά µε τη θέση των εταιρειών ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX και ALFA 

BETON για το εφαρµοστέο δίκαιο για τον καθορισµό του προστίµου, και τον κύκλο 

                                                             
235 Απόφαση ∆ικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2005, Dansk Rorindustri A/S e.a. κατά της Επιτροπής, C-189/02 
P, C-202/02 P και C-213/02 P,  σηµείο 172. 
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εργασιών που αφορά την συγκεκριµένη σχετική αγορά προϊόντος, η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι ο Νόµος 13(Ι)/2008 ρητά και µε σαφήνεια προβλέπει στο άρθρο 24(α), 

ότι το διοικητικό πρόστιµο που δύναται να επιβάλει ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό 

(10%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και όχι του κύκλου εργασιών της αξίας των 

πωλήσεων ή των προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις οποίες σχετίζεται η παράβαση. 

∆εδοµένης της σαφήνειας των σχετικών µε το θέµα άρθρων του Νόµου, η Επιτροπή 

έχει τη θέση ότι το ζήτηµα τούτο δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας. 

Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου 

13(Ι)/2008 που η Επιτροπή καλείται να εφαρµόσει, το διοικητικό πρόστιµο υπολογίζεται 

µε βάση τον κύκλο εργασιών που έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο 

συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος.  

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι στο πλαίσιο του Νόµου και δη του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008, προβλέπεται ως βάση υπολογισµού του διοικητικού προστίµου, που 

θα επιβληθεί σε κάθε επιχείρηση ο κύκλος εργασιών της που έλαβε χώρα κατά το έτος 

µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της 

παράβασης έτος. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα γεγονότα που εξετάσθηκαν, ανάγονται στα έτη 2011, και 

2012, ενώ η οµόφωνη απόφασή της αφορά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του 

Νόµου ως ακολούθως: 

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από τις 30/11/2011 µέχρι και τις 

22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 αναφορικά µε την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού,   

(β) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 3/2/2012 

έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση τoυ ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος 

κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 

3(1)(α) και (γ) του Νόµου, και 

(γ) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 10/6/2012 έως 29/6/2012 

τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 
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54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, 

C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του 

Νόµου. 

Υπό το φως αυτών των δεδοµένων, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του 

άρθρου 24 του Νόµου 13(Ι)/2008, οµόφωνα καταλήγει ότι, υπό το φως του χρονικού 

πλαισίου των τριών διαγωνισµών, περίοδος µέσα στην οποία συντελέστηκαν οι 

παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, είναι τέλη του 2011 και το 2012. 

Έχοντας υπόψη ότι η προθεσµία υποβολής των προσφορών έληγε στις 22/12/2011, 

και ότι η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και το γεγονός ότι η θέση του 

∆ιευθυντή για ακύρωση του ∆ιαγωνισµού λήφθηκε εντός του Ιανουαρίου του 2012, µε 

την επιστολή ενηµέρωσης να αποστέλλεται στις 2 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή 

οµόφωνα αποφάσισε να λάβει υπόψη τον κύκλο εργασιών του 2012 για την επιµέτρηση 

του διοικητικού προστίµου. Κατ’ εξαίρεση της απόφασής της για λήψη υπόψη του 

κύκλου εργασιών των εταιρειών για το 2012, η Επιτροπή σηµειώνει τη διαφοροποίηση 

των εταιρειών TOP MIX, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA 

BETON και I&S KRITONIS. 

Σε σχέση µε την εταιρεία TOP MIX, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία αυτή έπαυσε 

τις εργασίες της τον Μάρτιο του 2012, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στους 

οικονοµικούς της λογαριασµούς για το εν λόγω έτος.  

Σε σχέση µε την επιχείρηση ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA 

BETON, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η δραστηριότητα της παραγωγής και εµπορίας 

σκυροδέµατος κατά το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε το µεγαλύτερο µέρος των 

παραβάσεων του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, ήτοι το 2012, διεξαγόταν από την 

εταιρεία ALFA CONCRETE, εφόσον η εταιρεία ALFA BETON ανέλαβε στην συνέχεια 

την εν λόγω δραστηριότητα, όπως αναλύθηκε εκτεταµένα ανωτέρω. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή οµόφωνα κρίνει ότι για σκοπούς επιµέτρησης του διοικητικού προστίµου θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ALFA CONCRETE. 

Επίσης, η Επιτροπή αναφορικά µε τις εταιρείες I&S KRITONIS και ALFA CONCRETE, 

σηµειώνει ότι οι εταιρείες αυτές δεν απέστειλαν σχετικές οικονοµικές καταστάσεις για τα 

έτη 2011 και 2012, ως ζητήθηκε τόσο από την Υπηρεσία κατά το στάδιο της 

προκαταρκτικής έρευνας µε σχετικά ερωτηµατολόγια, όσο και από την Επιτροπή µε 

αριθµό επιστολών της κατά το διάστηµα ∆εκεµβρίου 2017- Ιουνίου 2018.  Η Επιτροπή 

αρχικά σηµειώνει ότι η εταιρεία I&S KRITONIS ουδέποτε ανταποκρίθηκε στο αίτηµά της 

για αποστολή οικονοµικών καταστάσεων. Σε σχέση µε την εταιρεία ALFA CONCRETE, 

η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι νοµικοί εκπρόσωποι της εταιρείας µε επιστολή τους 

ηµεροµηνίας 7/6/2018, δήλωσαν ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό διαχείριση και ότι δεν είναι 

εφικτή η ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 2011 και 2012, αντί αυτού 
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προσκόµισαν τους ελεγµένους λογαριασµούς για µεταγενέστερο έτος, ήτοι το έτος που 

λήγει στις 31/12/2013. 

H Επιτροπή λαµβάνοντας καθοδήγηση από την πρακτική που ακολουθείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σηµειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή 

προστίµου πρέπει να λάβει υπόψη της τον κύκλο εργασιών που πραγµατοποιήθηκε 

κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος από την έκδοση της απόφασής της (last full 

business year before the date of adoption of the decision imposing the fine). Παρόλα 

αυτά όταν ο κύκλος εργασιών για την περίοδο αυτή δεν αντιστοιχεί σε ένα πλήρες έτος 

κανονικής οικονοµικής δραστηριότητας δώδεκα µηνών, και εποµένως δεν παρέχει 

καµία χρήσιµη ένδειξη σχετικά µε την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της 

επιχείρησης ή όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει στην κατοχή της τον κύκλο 

εργασιών για το τελευταίο οικονοµικό έτος που προηγείται της απόφασής της, πρέπει 

να βασιστεί σε κύκλο εργασιών που πραγµατοποιήθηκε σε προηγούµενο έτος.236 Οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει στην κατοχή της τον 

κύκλο εργασιών για το τελευταίο οικονοµικό έτος που προηγείται της απόφασής της, 

είναι για παράδειγµα όταν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την εταιρεία δεν έχουν 

ακόµα ετοιµαστεί, ή όταν δεν έχουν αποκαλυφθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή όταν 

έχουν καταρτιστεί για περίοδο µικρότερη των δώδεκα µηνών. Όπως αναφέρεται σε 

αποφάσεις του ∆ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 

βασιστεί σε προηγούµενο πλήρες έτος για το οποίο έχουν ετοιµαστεί ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις.237   

Η Επιτροπή λαµβάνοντας καθοδήγηση από τη νοµολογία σε σχέση µε αυτό το θέµα, 

σηµειώνει τα όσα καταγράφονται στην απόφαση του Πρωτοδικείου (πέµπτο τµήµα) της 

29ης Νοεµβρίου 2005 στην υπόθεση T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Ltd κατά της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία επιβεβαιώθηκε από την απόφαση 

ΑΠΟΦΑΣΗ TOΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τµήµα) της 7ης Ιουνίου 2007,  

C-76/06 P - Britannia Alloys & Chemicals v Commission: 

                                                             
236 Luiz Ortiz Blanco, EU Competition Procedure, Oxford University Press, 2013, 3η έκδ. σελ. 494 
237 Βλ. Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 12/12/2012 στην Υπόθεση T-410/09 - Almamet v 
Commission: «215. Thus, if the business year had ended before the adoption of the decision but the annual 
accounts of the undertaking in question had not yet been drawn up or had not been disclosed to the 
Commission, the latter would have the right, indeed the obligation, to use the turnover achieved in an 
earlier business year in order to apply the second subparagraph of Article 23(2) of Regulation No 1/2003. 
Similarly, if, as a result of a reorganisation or a change in accounting practices, an undertaking has, for the 
preceding business year, produced accounts which relate to a period shorter than 12 months, the 
Commission is entitled to rely on the turnover achieved in an earlier complete year in order to apply those 
provisions. The same is true if an undertaking has not carried on any economic activity during the 
preceding business year and, accordingly, the Commission does not have at its disposal a figure for the 
undertaking’s turnover, representing economic activity carried on by it during that year. Contrary to the 
requirements of the case-law, the turnover for that period gives no indication of the size of the undertaking 
and, in consequence, cannot serve as a basis for determining the maximum amount permissible under 
Article 23(2) of Regulation No 1/2003 (Britannia Alloys & Chemicals v Commission, cited in paragraph 214 
above, paragraphs 39 and 42, and Gütermann and Zwicky v Commission, cited in paragraph 211 above, 
paragraph 96).».  
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«37 Προκύπτει επίσης από τη νοµολογία και δεν αµφισβητείται από τους διαδίκους ότι, 

κατά το άρθρο 15, παράγραφος 2, του κανονισµού 17, «η προηγούµενη διαχειριστική 

περίοδος» αφορά την τελευταία πλήρη διαχειριστική περίοδο εκάστης των οικείων 

επιχειρήσεων κατά την ηµεροµηνία εκδόσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως 

(απόφαση Cimenteries CBR κ.λπ. κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα στη σκέψη 20, 

σκέψη 5009, απόφαση του ∆ικαστηρίου της 16ης Νοεµβρίου 2000, C-291/98 Ρ, Sarrio 

κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. Ι-9991, σκέψη 85).  

38 Παρά ταύτα, τόσο από τους σκοπούς του συστήµατος εντός του οποίου εντάσσεται η 

διάταξη αυτή (βλ. σκέψεις 35 και 36 ανωτέρω) όσο και από την προπαρατεθείσα στη 

σκέψη 37 νοµολογία προκύπτει ότι η εφαρµογή του ανωτάτου ορίου του 10 % 

προϋποθέτει, αφενός, ότι η Επιτροπή έχει στη διάθεση της τον κύκλο εργασιών της 

τελευταίας διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της ηµεροµηνίας εκδόσεως της 

αποφάσεως και, αφετέρου, ότι τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν µια πλήρη χρήση 

κανονικής οικονοµικής δραστηριότητας επί διάστηµα δώδεκα µηνών. 

 39 'Ετσι, επί παραδείγµατι, αν η διαχειριστική περίοδος έληξε πριν από την έκδοση της 

αποφάσεως, αλλά οι ετήσιοι λογαριασµοί της οικείας επιχειρήσεως δεν έχουν ακόµη 

καταρτισθεί ή δεν έχουν ακόµη διαβιβασθεί στην Επιτροπή, αυτή δικαιούται, και µάλιστα 

υποχρεούται, να χρησιµοποιήσει τον κύκλο εργασιών που πραγµατοποιήθηκε κατά µια 

προγενέστερη διαχειριστική περίοδο, προκειµένου να εφαρµόσει το άρθρο 15, 

παράγραφος 2, του κανονισµού 17. Οµοίως, αν λόγω αναδιοργανώσεως ή µεταβολής 

της λογιστικής πρακτικής, µια επιχείρηση έχει καταρτίσει, για την προηγούµενη 

διαχειριστική περίοδο, λογαριασµούς που αφορούν διάστηµα µικρότερο των δώδεκα 

µηνών, η Επιτροπή δικαιούται να χρησιµοποιήσει τον κύκλο εργασιών που 

πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια µιας προγενέστερης πλήρους διαχειριστικής 

περιόδου για να εφαρµόσει τη διάταξη αυτή.  

40 Συνεπώς, δεν πρόκειται περί ενός απλού ζητήµατος επιλογής µεταξύ ενός ανωτάτου 

ποσού προστίµου ενός εκατοµµυρίου ευρώ και ενός ανωτάτου ορίου καθοριζοµένου διά 

της αναφοράς αποκλειστικώς στον κύκλο εργασιών της διαχειριστικής περιόδου που 

προηγείται της ηµεροµηνίας εκδόσεως της αποφάσεως.» 

Επιπλέον, η Επιτροπή σηµειώνει τα όσα καταγράφονται σε σχέση µε την έλλειψη 

εξελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων, ήτοι ότι οι µη εξελεγµένες καταστάσεις µπορεί 

να χρησιµοποιηθούν εκτός από τις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δώσει βάσιµα και 

επαρκή στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι µη εξελεγµένες καταστάσεις είναι 

αναξιόπιστες. 

Σχετική είναι η Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 12/12/2012 στην 

Υπόθεση T-410/09 - Almamet v Commission, παρ.250-251, όπου καταγράφεται « […] it 



  

304 

 

is by no means apparent from Britannia Alloys & Chemicals v Commission, cited in 

paragraph 214 above (paragraph 39), that the total turnover of the undertaking 

concerned in the business year preceding that in which the fine was imposed cannot be 

taken into account for the purposes of the application of the second subparagraph of 

Article 23(2) of Regulation No 1/2003 if it has not yet been audited. According to the 

terms of the case-law cited in paragraphs 214 to 216 above, that case-law concerns the 

situation in which the turnover for the last business year is unavailable, as well as that 

in which it is available but gives no indication of the size of the undertaking concerned 

because it relates to a period during which that undertaking did not pursue an economic 

activity or the economic activity pursued cannot be described as ‘normal’. Unaudited 

turnover does not fall into either of those two categories. 

251    The position could be otherwise only where there is sound and consistent 

evidence that seriously calls into question the reliability of that turnover, since an 

unreliable turnover figure is ultimately tantamount to an unavailable turnover figure. 

However, the applicant has not invoked any concrete evidence of that kind in the 

present case. The mere fact that the 2008 turnover communicated to the Commission 

had not yet been audited does not necessarily mean that, once that audit had been 

carried out, the figure was likely to be substantially modified. As the Commission points 

out, the applicant had neither asserted nor proved that audits of total turnover had led 

to any significant corrections in previous years. Nor did the applicant mention the 

audited total turnover for 2008 in its written pleadings, thereby enabling a comparison to 

be made with the unaudited total turnover communicated to the Commission. It must be 

noted in that regard that the Commission relied on the 2008 balance sheet published by 

the applicant. According to the Commission, that balance sheet does not include total 

turnover, as the publication of that information is not required under the relevant 

German legislation. However, the applicant’s gross profits, which are included, are 

higher than the unaudited figures, which would suggest that the audited total turnover is 

also higher than the unaudited total turnover.» 

Η Επιτροπή επισηµαίνει επί τούτου ότι µια επιχείρηση δεν µπορεί να αποφύγει την 

εφαρµογή του άρθρου 23(2) του Κανονισµού 1/2003 απλά επειδή απέτυχε να ετοιµάσει 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για το οικονοµικό έτος το οποίο προηγείται της 

απόφασης, χωρίς να δίνει επαρκείς λόγους, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι 

επιχειρήσεις θα προσπαθούσαν να µειώσουν τα πρόστιµα µε την ετοιµασία ετήσιων 

καταστάσεων προηγούµενων ετών µε µικρότερους κύκλους εργασιών.  

Η TOP MIX έπαυσε τις εργασίες της τον Μάρτιο του 2012, κάτι το οποίο 

αντικατοπτρίζεται και στους οικονοµικούς της λογαριασµούς για το εν λόγω έτος. Η 

Επιτροπή λαµβάνοντας καθοδήγηση από την ενωσιακή νοµολογία, κρίνει ότι το 2012 
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δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρες οικονοµικό έτος άσκησης των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας TOP MIX, δεδοµένης της παύσης της λειτουργίας της.  Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή κατά την επιµέτρηση του διοικητικού προστίµου οµόφωνα αποφασίζει να 

λάβει υπόψη της το αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος, ήτοι τον κύκλο εργασιών 

της εταιρείας για το 2011. 

Επίσης, η Επιτροπή λαµβάνοντας καθοδήγηση από τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, 

σηµείωσε ότι είχε καλέσει την εταιρεία ALFA CONCRETE να αποστείλει (α) τα 

οικονοµικά αποτελέσµατά της (Management Accounts) για τα έτη 2011 και 2012 αλλά 

και (β) τους τελευταίους εξελεγµένους λογαριασµούς που έχουν ετοιµαστεί για την 

εταιρεία.  

Στις 13/6/2018, οι νοµικοί εκπρόσωποι της εταιρείας ALFA CONCRETE µε επιστολή 

τους δήλωσαν ότι «η εταιρεία βρίσκεται υπό διαχείριση και ουδέποτε είχαν ετοιµαστεί 

οικονοµικές καταστάσεις και/ή management account για τα έτη που αναζητάτε», και 

δήλωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να εφοδιάσουν την Επιτροπή: «µε εξελεγµένους 

λογαριασµούς των εν λόγω ετών, αλλά και (β) τους τελευταίους εξελεγµένους 

λογαριασµούς που έχουν ετοιµαστεί για την εταιρεία.».  

Η Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της µε επιστολή της 

ηµεροµηνίας 14/6/2018 κάλεσε την ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON να αποστείλει τους τελευταίους διαθέσιµους λογαριασµούς 

(εξελεγµένους ή µη) που έχουν ετοιµαστεί για την εταιρεία ALFA CONCRETE. 

Ταυτόχρονα, στάληκε επιστολή στον κ. {....}, CRI Group, Παραλήπτη/∆ιαχειριστή της 

ALFA CONCRETE καλώντας τον όπως αποστείλει τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ALFA CONCRETE για τα έτη 2011 και 2012 και 

επισηµαίνοντας ότι σε περίπτωση που αυτές δεν είναι διαθέσιµες, να αποσταλούν τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα (Management Accounts) της ALFA CONCRETE για τα έτη 

2011 και 2012. Η Επιτροπή επίσης κάλεσε όπως σε περίπτωση που ούτε αυτά είναι 

διαθέσιµα να αποστείλει τις τελευταίες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας, εξελεγµένες ή µη. 

Στις 18/6/2018,  οι νοµικοί εκπρόσωποι της εταιρείας ALFA CONCRETE σε απάντηση 

της επιστολής της Επιτροπής απέστειλαν τους τελευταίους διαθέσιµους λογαριασµούς 

της εταιρείας οι οποίοι αφορούν το 2013. 

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία I&S KRITONIS, η Επιτροπή σηµειώνει ότι αν και µε 

επιστολές της ηµεροµηνίας 9/5/2018 και 3/5/2018 ζητήθηκε από την εταιρεία να 

αποστείλει τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της για τα έτη 

2011 και 2012, εντούτοις δεν έχει αποσταλεί οτιδήποτε. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στις 14/6/2018 απέστειλε επιστολή σε προσοχή των κ.κ. Χ.Α. 

και Α.Α., ∆ιευθυντών της I&S KRITONIS και σε προσοχή του κ. {....}, CRI Group, 

Παραλήπτη/ ∆ιαχειριστή, καλώντας τους όπως µέχρι την Παρασκευή, 15/6/2018 και 

ώρα 14.00, αποστείλουν τις υπογεγραµµένες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας Ι &S KRITONIS  για τα έτη 2011 και 2012. Η Επιτροπή επίσης κάλεσε όπωςε 

περίπτωση που αυτές δεν είναι διαθέσιµες να αποστείλουν τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα (Management Accounts) της εταιρείας Ι &S KRITONIS για τα έτη 2011 

και 2012. Σε περίπτωση που ούτε αυτά είναι διαθέσιµα να αποστείλουν τις τελευταίες 

διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, εξελεγµένες ή µη. Σχετικές επιστολές 

αποστάληκαν στις 14/6/2018.  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 19/6/2018, σηµείωσε ότι υπό το φως ότι δεν 

έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστούν στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών των εν 

λόγω εταιρειών για τα έτη 2011 και 2012 από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Έφορου 

Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, στη βάση έρευνας που διεξήχθη και για να είναι 

σε θέση να ασκήσει τις εξουσίες µε τις οποίες την περιβάλλει ο Νόµος και για να 

υπάρχει αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου, αποφάσισε οµόφωνα όπως για λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος αποταθεί στον Έφορο Φορολογίας και ζητήσει όπως την 

προµηθεύσει µε τις εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Ι &S KRITONIS 

και της εταιρείας ALFA CONCRETE για τα έτη 2011 και 2012 και σε περίπτωση που 

αυτές δεν είναι διαθέσιµες, να ζητήσει την αποστολή των διαθέσιµων οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της εταιρείας Ι &S KRITONIS και της εταιρείας ALFA CONCRETE για 

οποιαδήποτε έτη που προηγούνται των ετών 2011 και 2012. Η Επιτροπή 

εξουσιοδότησε την Πρόεδρο να αποστείλει τη σχετική επιστολή, η οποία αποστάληκε 

στις 20/6/2018. 

Στις 2/7/2018, ο Έφορος Φορολογίας, απέστειλε οικονοµικά στοιχεία για τις εταιρείες Ι 

&S KRITONIS και ALFA CONCRETE. Για την µεν ALFA CONCRETE απέστειλε τους 

Ελεγµένους Λογαριασµούς για το έτος 2010, εφόσον η εταιρεία δεν προσκόµισε 

∆ηλώσεις εισοδήµατος για τα φορολογικά έτη 2010 και εντεύθεν. Για την δε Ι &S 

KRITONIS απέστειλε µόνο τη φορολογική δήλωση του 2010 εφόσον µε αυτή δεν 

προσκοµίστηκαν από την εταιρεία οι Ελεγµένοι Λογαριασµοί της εταιρείας για το εν 

λόγω έτος. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή λαµβάνοντας καθοδήγηση από την ως άνω εκτεθείσα 

νοµολογία αποφασίζει οµόφωνα όπως κατά την επιµέτρηση του διοικητικού προστίµου 

για τις εταιρείες ALFA CONCRETE και I&S KRITONIS, λάβει υπόψη της το αµέσως 

προηγούµενο διαθέσιµο- πλήρες και ελεγµένο - οικονοµικό έτος της παράβασης, ήτοι 

τον κύκλο εργασιών των εταιρεειών για το 2010. 
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 Αναφορικά µε το θέµα της διάρκειας της διαδικασίας το οποίο τέθηκε από τους 

νοµικούς συµβούλους των εταιρειών ALFA BETON, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, η Επιτρoπή επισηµαίνει ότι η διάρκεια της διαδικασίας 

εξέτασης µίας έρευνας δεν προβλέπεται στο Νόµο ως παράγοντας που λαµβάνεται 

υπόψη από την Επιτροπή στον καθορισµό του ύψους του προστίµου, εν αντιθέσει µε τη 

διάρκεια µίας παράβασης που προνοείται σαφώς. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν 

µπορεί να συµφωνήσει µε την εκτεθείσα θέση των εταιρειών και θεωρεί ότι η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε µέσα σε εύλογο, υπό τις περιστάσεις, χρονικό διάστηµα. Επισηµαίνεται 

περαιτέρω ότι, η εν λόγω υπόθεση αφορούσε περίπλοκες σχετικές αγορές, η δέουσα 

προκαταρκτική έρευνα των οποίων έπρεπε να πραγµατοποιηθεί κατά άρτιο και 

ενδελεχή τρόπο. Επίσης, η πολυπλοκότητα και η έκταση των θεµάτων που θίγονταν, 

των στοιχείων που απαιτούνταν να συλλεχθούν και η ενδελεχής µελέτη όλων αυτών, 

τόσο για την ετοιµασία του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας, όσο και κατόπιν στην ενώπιον 

της Επιτροπής διαδικασία στην κατάρτιση και κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων, την 

κατάρτιση, το διαχωρισµό και την επεξεργασία των εµπιστευτικών στοιχείων του 

φακέλου, των επιθεωρήσεων του διοικητικού φακέλου από τους νοµικούς 

εκπροσώπους των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων και το στάδιο της προφορικής 

διαδικασίας και της έκδοσης της σχετικής απόφασης, απαιτούσαν τον εύλογο υπό τις 

περιστάσεις χρόνο, ώστε να τύχουν της δέουσας και αρµόζουσας υπό τις περιστάσεις 

επιµέλειας και µελέτης. 

Επιπλέον, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ως ανεξάρτητο διοικητικό όργανο ασκεί τις 

αρµοδιότητές της εντός ευλόγου χρόνου ως οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου σε 

συνάρτηση πάντοτε µε την πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά. Κύριο και 

βασικό µέληµά της στην ορθή εφαρµογή του Νόµου, κατά την όλη διαδικασία που 

ακολουθείται στα πλαίσια των εξουσιών και αρµοδιοτήτων της, είναι να µην 

διακυβεύονται τα συµφέροντα του διοικούµενου, αλλά να τηρούνται και να 

ακολουθούνται ευλαβικά και στο έπακρο όλες οι σχετικές πρόνοιες του Νόµου και να 

διενεργούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο στο στάδιο της δέουσας 

προκαταρκτικής έρευνας µίας υπόθεσης όσο και στην ενώπιον της Επιτροπής 

διαδικασία, εξασφαλίζοντας το δικαίωµα για δίκαια δίκη, ως έγινε και στην παρούσα 

υπόθεση.  

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε τη φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης 

καθώς και οποιουσδήποτε ελαφρυντικούς παράγοντες, στη βάση των ενώπιον της 

στοιχείων ούτως ώστε να καταλήξει αναφορικά µε το ύψος του διοικητικού προστίµου 

που θα επιβληθεί.  
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11.3. Απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής  

Η απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής αποτελεί κατάληξη των Μελών της 

Επιτροπής, κ.κ. Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης- Παναγιώτης 

Χαραλαµπίδης και Άριστου Αριστείδου Παλούζα, διαφωνούντος του κ. Άριστου 

Αριστείδου Παλούζα σε σχέση µε το ύψος του διοικητικού προστίµου που θα επιβληθεί 

στις εταιρείες ALFA CONCRETE, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

BETOMAN. 

Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης  

Από το Νόµο 13(Ι)/2008 και δη τα άρθρα 24(1) και 42(1), συνάγεται ότι τα βασικά 

κριτήρια καθορισµού του ύψους του διοικητικού προστίµου είναι η φύση, η 

σοβαρότητα/βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης.  

Στο πλαίσιο της εκτίµησης και αξιολόγησης της φύσης και της σοβαρότητας της 

παράβασης, λαµβάνεται υπόψη ιδίως το είδος της παράβασης, ενώ λαµβάνονται 

παράλληλα υπόψη οι συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά περίπτωση και το ειδικό 

βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση. Κατά την αξιολόγηση της 

σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνεται επίσης υπόψη ο χαρακτήρας και ο βαθµός 

αντικτύπου που είχε ή/και συνεχίζει να έχει στην αγορά, τα αντι-ανταγωνιστικά 

αποτελέσµατα που προκλήθηκαν ή δυνατό να προκληθούν στην αγορά, δεδοµένης και 

της οικονοµικής δύναµης των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες 

ανταγωνισµού στη σχετική αγορά και την έκταση αυτής. Οπότε συνυπολογίζεται επίσης 

και το οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο όφελος που αποκόµισαν ή επιδίωξαν να 

αποκοµίσουν οι εταιρείες. 

Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από  τις 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και µελέτησε όλα τα πιο πάνω, καθώς και τη σχετική 

νοµολογία, οµόφωνα αποφάσισε ότι παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(α) και (γ) του Νόµου 

ως ακολούθως: 

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από τις 30/11/2011 µέχρι και τις 

22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 αναφορικά µε την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού,   

(β) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 3/2/2012 

έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση τoυ ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 
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(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος 

κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 

3(1)(α) και (γ) του Νόµου, και 

(γ) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, 

SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 10/6/2012 έως 29/6/2012 

τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, 

C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του 

Νόµου. 

Η Επιτροπή ως αναφέρθηκε πιο πάνω, κατέληξε οµόφωνα ότι οι εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι δεν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε 

παράνοµη δραστηριότητα. 

Έχοντας υπόψη ότι κατά πάγια ενωσιακή νοµολογία οι οριζόντιες συµπράξεις µε 

αντικείµενο τον καθορισµό τιµών, τη νόθευση διαγωνισµών δια χειραγώγησης 

προσφορών έχουν, από τη φύση τους, πρόδηλα περιοριστικό του ανταγωνισµού 

περιεχόµενο και συνιστά κατάφωρη παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόµου, κρίνεται ότι 

η παρούσα υπόθεση εµπίπτει ευθέως στις ως άνω περιπτώσεις, καθώς αφορά σε 

οριζόντια σύµπραξη που ενέχει εξ’ αντικειµένου (per se) σοβαρούς περιορισµούς του 

ανταγωνισµού. 

Αναφορικά µε τα αντί-ανταγωνιστικά αποτελέσµατα που έχουν τέτοιου είδους πρακτικές 

στην αγορά, υπογραµµίζεται  ότι τέτοιου είδους περιορισµοί θεωρούνται εξ’ 

αντικειµένου (per se) αντι-ανταγωνιστικοί, καθώς τεκµαίρεται ότι έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού. Ως αναφέρεται στην απόφαση του ∆ΕΚ 

στην υπόθεση Gonsten και Grundig κατά Επιτροπής,238 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) ΣΛΕΕ.239  

Σε ότι αφορά τη νόθευση των δηµόσιων διαγωνισµών, που αφορά το αντικείµενο της 

παρούσας έρευνας, επισηµαίνεται ότι οι αγοραστές, και ειδικότερα οι δηµόσιοι φορείς, 

όταν πρόκειται για 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 

                                                             
238 ∆ΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
239 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 250. 
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αγαθών ή υπηρεσιών240. Τέτοιου είδους µυστικές συµφωνίες και εναρµονισµένες 

πρακτικές έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στην αγορά των δηµοσίων έργων 

όσο και στη διαχείριση των κρατικών πόρων, αλλά και του δηµοσίου συµφέροντος εν 

γένει. Ειδικότερα αντλούν πόρους από αγοραστές και φορολογούµενους, πλήττουν το 

δηµόσιο αίσθηµα εµπιστοσύνης στην ανταγωνιστική διαδικασία και υπονοµεύουν τα 

οφέλη µιας ανταγωνιστικής αγοράς.241 Συνάγεται συνεπώς ότι οι διαπιστωθείσες 

παραβάσεις έχουν χαρακτήρα ιδιαίτερα σοβαρής παράβασης στα πλαίσια εφαρµογής 

των κανόνων του ανταγωνισµού εφόσον έχουν ως αντικείµενο την παρακώλυση και/ή 

τον περιορισµό και/ή τη νόθευση του ανταγωνισµού, κατά παράβαση του άρθρου 

3(1)(α) και (γ) του Νόµου.  

Συνεκτιµώντας όλους τους πιο πάνω παράγοντες, τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας 

Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος 

Αριστείδου Παλούζας αποφασίζουν ότι η φύση της διαπιστωθείσας παράβαση είναι 

σοβαρή. 

Περαιτέρω, εκτιµήθηκαν οι επιπτώσεις που είχε η παράβαση στην αγορά. ∆εδοµένου 

των όσων αναφέρθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας 

διαδικασίας διαπιστώνεται ότι οι τρεις διαγωνισµοί αφορούσαν την προµήθεια και 

µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος διαφόρων κατηγοριών σε τέσσερις περιοχές της 

Επαρχίας Λεµεσού (πεδινά και ηµιορεινά). Συγκεκριµένα, ο πρώτος ∆ιαγωνισµός (αρ. 

∆.Τ.∆.Ε (ΕΜ Λ/σου 6/2012)) αφορούσε την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος διαφόρων κατηγοριών σε τέσσερις περιοχές της Επαρχίας Λεµεσού 

(πεδινά και ηµιορεινά) µε την εκτιµώµενη αξία του έργου να ανέρχεται στα €120,000. 

Με την ακύρωση του εν λόγω ∆ιαγωνισµού, λόγω των ασυνήθιστα ψηλών τιµών που 

υποβλήθηκαν, προκηρύχθηκε νέος ∆ιαγωνισµός (αρ. ∆.Τ.∆.Ε (ΕΜ Λ/σου 15/2012)) 

αξίας και πάλι €120,000. Η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε αποφασίσει την κατακύρωση 

της Περιοχής ΙΙΙ υπέρ της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, ενώ ο 

∆ιαγωνισµός ακυρώθηκε για τις Περιοχές Ι,ΙΙ,V. Ως αποτέλεσµα αυτού, προκηρύθηκε 

νεός ∆ιαγωνισµός αρ. ∆.Τ.∆.Ε (ΕΜ Λ/σου 54/2012)) σε σχέση µε τις υπόλοιπες τρεις 

περιοχές της επαρχίας Λεµεσού µε την αξία του συνολικού έργου να ανέρχεται πλέον 

στα €100,000.  

Από τα πιο πάνω, εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο αντίκτυπος της παράβασης στην 

προκειµένη υπόθεση η οποία αφορά τη νόθευση των συγκεκριµένων διαγωνισµών δεν 

ήταν µεγάλος αφενός γιατί η νόθευση είχε συγκεκριµένη γεωγραφική έκταση εφόσον 

αφορούσε µόνο την Επαρχία της Λεµεσού, και αφετέρου η αξία της αγοράς/προµήθειας 

                                                             
240 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. 
241 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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κυµαινόταν στα €100,000-€120,000. Επισηµαίνεται επίσης ότι η ακύρωση των εν λόγω 

διαγωνισµών από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Αναθέτουσα Αρχή, περιόρισε τις 

αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στην αγορά των δηµοσίων έργων όσο και στη διαχείριση 

των κρατικών πόρων. 

Σε κάθε περίπτωση, τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, 

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας σηµειώνουν 

ότι η πρόθεση της εταιρείας που διαπράττει τη διαπιστωθείσα παράβαση δεν αναιρεί το 

σοβαρό της διαπιστωθείσας παράβασης.  

∆ιάρκεια της παράβασης 

Η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στον υπολογισµό του κατάλληλου ύψους του διοικητικού προστίµου, καθότι οι 

επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά συναρτώνται µε τη διάρκεια της παράβασης. 

Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο η 

αντι-ανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη. 

Επισηµαίνεται ότι οι αντιβαίνουσες προς το δίκαιο του ανταγωνισµού συµφωνίες και 

εναρµονισµένες πρακτικές είναι προϊόν της συντρέχουσας δράσης αριθµού 

επιχειρήσεων οι οποίες, µολονότι είναι στο σύνολό τους συναυτουργοί της παράβασης, 

ενδέχεται να µετέχουν σε αυτήν ποικιλοτρόπως.242 Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε πάγια 

νοµολογία, παρά το γεγονός ότι κάθε µία από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις µετέχει 

στην παράβαση κατά τον τρόπο που προσιδεάζει σ’ εκείνη, εφόσον η συµπεριφορά της 

αποβλέπει στην υλοποίηση της παραβάσεως στο σύνολό της, ενδέχεται να είναι επίσης 

συνυπαίτια, για όλη τη διάρκεια της δικής της συµµετοχής της στην εν λόγω παράβαση, 

για τη συµπεριφορά άλλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παράβασης αυτής.243 Από την 

άλλη πλευρά, προκειµένου να αποδειχθεί η συµµετοχή και να καταλογισθεί η ευθύνη για 

το σύνολο της παραβάσεως, πέραν της ύπαρξης συνολικού σχεδίου µε το οποίο 

επιδιώκεται κοινός σκοπός, πρέπει να προκύπτει και η εν γνώσει συµµετοχή της 

επιχειρήσεως στο σχέδιο αυτό και το γεγονός ότι αυτή τελούσε σε γνώση των 

παραβατικών συµπεριφορών των άλλων συµµετεχόντων επιδιώκοντας τους ίδιους 

σκοπούς, τις οποίες, δηλαδή, γνώριζε ή µπορούσε ευλόγως να τις προβλέψει και 

αποδεχόταν τον σχετικό κίνδυνο.244 Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές µία 

επιχείρηση, ακόµη κι αν δεν έχει συµµετάσχει άµεσα παρά σε µέρος µόνο των 

παραβατικών συµπεριφορών των λοιπών εµπλεκοµένων, ευθύνεται για το σύνολο των 

συµπεριφορών που συνθέτουν την παράβαση.245 Επισηµαίνεται ότι η πλήρωση του 

                                                             
242 Βλ. Τ-68/2009, Soliver NV κατά Επιτροπής, σκ. 60 
243 Βλέπε ∆ΕΚ C-49/92 P, Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni SpA, Συλλ 1999, σελ Ι-4125, σκ. 79-80 και 
83. 
244 Ibid, σκ. 83-87, 203 
245 C-411/2011 Επιτροπή κατά Verhuizingen Coppens NV, σεκ. 43. 
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υποκειµενικού στοιχείου της εν γνώσει συµµετοχής της επιχειρήσεως στο συνολικό 

σχέδιο των εµπλεκοµένων µπορεί να προκύπτει κι από τη συµµετοχή της επιχείρησης 

σε ένα τουλάχιστον µέτρο εφαρµογής της συµπραξιακής πρακτικής.246  

Ως προς το απαιτούµενο µέτρο για την απόδειξη του υποκειµενικού στοιχείου της 

γνώσης, επισηµαίνεται ότι αυτή µπορεί προκύπτει και ως τεκµαιρόµενη, ενόψει της 

προβλεψιµότητας των παραβατικών πρακτικών των λοιπών εµπλεκοµένων. Ενδεικτικά 

στην υπόθεση Seamless Tubes το Γεν∆ΕΕ απεφάνθη ότι οι εµπλεκόµενοι «γνώριζαν, ή 

όφειλαν αναγκαστικά να αντιληφθούν» τις λοιπές εκδηλώσεις του συνολικού σχεδίου.247 

Επισηµαίνεται τέλος σε σχέση µε τη συµµετοχή της κάθε εµπλεκόµενης επιχείρησης 

στην παράβαση, αλλά και τη διάρκεια της συµµετοχής αυτής, καθώς και για τον κρίσιµο 

χρόνο έναρξης και λήξης της συµµετοχής ότι κατά πάγια νοµολογία «…αφ’ ης στιγµής 

αποδείχθηκε ότι µια επιχείρηση µετέσχε σε συσκέψεις µεταξύ ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων που έχουν επιζήµιο για τον ανταγωνισµό χαρακτήρα, εναπόκειται στην 

επιχείρηση αυτή να προβάλει στοιχεία ικανά να αποδείξουν ότι η συµµετοχή της 

στερούνταν παντελώς πνεύµατος στρεφόµενου κατά του ανταγωνισµού, καταδεικνύοντας 

ότι διευκρίνισε στους ανταγωνιστές της ότι µετείχε στις συσκέψεις αυτές υπό πρίσµα 

διαφορετικό απ’ ό,τι αυτοί. Προκειµένου η συµµετοχή επιχειρήσεως σε µια τέτοια 

σύσκεψη να µην µπορεί να θεωρηθεί σιωπηρή έγκριση παράνοµης πρωτοβουλίας ή 

αποδοχή του αποτελέσµατός της, πρέπει η επιχείρηση αυτή να αποστασιοποιηθεί 

δηµόσια από την πρωτοβουλία αυτή κατά τρόπον ώστε οι λοιποί µετέχοντες να 

θεωρήσουν ότι θέτει τέρµα στη συµµετοχή της ή να καταγγείλει την πρωτοβουλία αυτή 

στις διοικητικές αρχές».248 Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, ενόσω προκύπτει συµµετοχή 

µίας επιχείρησης σε αντι-ανταγωνιστικές επαφές των µελών ενός καρτέλ, η Επιτροπή 

δικαιούται να συνάγει ότι η συµµετοχή της στη συνολική σύµπραξη συνεχίζεται, εκτός αν 

η εν λόγω επιχείρηση αποδείξει η ίδια ότι αποστασιοποιήθηκε δηµόσια.249 

Στην προκειµένη περίπτωση, η Επιτροπή µελέτησε αριθµό εγγράφων, στοιχείων και 

πληροφοριών ώστε να καταλήξει ότι οι εταιρείες ALFA CONCRETE, ATHINODOROU & 

POULLAS, TOP MIX, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, I&S 

KRITONIS και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, µέσω του Συνδέσµου δηµιούργησαν µια πλατφόρµα για 

σύµπραξη και συνεννόηση µέσω της ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών µε σκοπό 

να διασφαλίσουν «ένα εύλογο κέρδος της τάξης του 10-15% όπως κάθε υγιής 

επιχείρηση.» Επίσης, η Επιτροπή αφού µελέτησε όλα τα στοιχεία κατέληξε ότι 

προκύπτει ότι η αντι-ανταγωνιστικη σύµπραξη επεκτείνεται και στη νόθευση των 

∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών, και ότι οι εταιρείες νόθευσαν την ανταγωνιστική διαδικασία, 

                                                             
246 Βλέπε Γεν. ∆ΕΕ Τ-255/1995 κλπ, Cimenteries CBR κ.α κατά Επιτροπής, σκ. 4123. 
247 Βλ. Γεν. ∆ΕΕ Τα-67/2000 κλπ. JFE Steel Corp κ.α Επιτροπή, Συλλ 2004, σελ II-2501, σκ. 371 
248 Βλ. ∆ΕΕ C-68/2012 Slovenska Sporitelna (2013), σκ. 27. 
249 Γεν. ∆ΕΕ Τα-303/2002 Westfalen Gassen Nederland BV κατά Επιτροπής Συλλ. 2006, σελ.ΙΙ-4567, σκ. 
103. 
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µεταξύ άλλων, και των επίµαχων ∆ιαγωνισµών του Τ.∆.Ε. Πιο συγκεκριµένα, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, αµέσως µετά την έκφραση της 

κοινής τους βούλησης να δηµιουργήσουν τον Σύνδεσµο και τη συµφωνία για τη 

λειτουργία της συµπαιγνίας τους, άρχισαν να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

νοθεύουν τους ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς που προκηρύχθηκαν την περίοδο 2011 και 

2012 από το Τ.∆.Ε. και την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού, για να διαµοιράσουν αυτούς 

µεταξύ τους. Όλα τα στοιχεία από τα οποία προέκυψαν τα ανωτέρω, αναλύθηκαν και 

παρουσιάστηκαν εκτενέστερα από την Επιτροπή σε προγενέστερο σηµείο.  

Τα συµπεράσµατα αυτά συνάγονται αφενός από τα έγγραφα τα οποία εντοπίστηκαν 

στην κατοχή της εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, καθώς και από τις συναντήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν υπό την οµπρέλα του Συνδέσµου, όπου οι εταιρείες µετά από την 

συµµετοχή στις εν λόγω συναντήσεις απείχαν από τον διαγωνισµό παρόλο που είχαν 

λάβει έγγραφα του ∆ιαγωνισµού. Συγκεκριµένα, οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

TOP MIX οι οποίες ως µέλη του Συνδέσµου συµµετείχαν στη συνάντηση που 

πραγµατοποιήθηκε στις 21/12/2012, απείχαν από τον ∆ιαγωνισµό αρ. 15/2012. 

Επίσης, σε ό,τι αφορά την εταιρεία SKYRAMIX και την αποχή της από τον ∆ιαγωνισµό 

15/2012, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ Γ.Ν. ο οποίος είχε εγγραφεί ως µέλος του 

Συνδέσµου, εκπροσωπώντας την TOP MIX ενηµέρωνε τους δυο µετόχους της εταιρείας 

TOP MIX, ένας εκ των οποίων είναι µέτοχος της εταιρείας SKYRAMIX. Η ενεργή 

συµµετοχή του κύριου Γ.Ν. προκύπτει από το γεγονός ότι είχε διοριστεί γραµµατέας του 

Συνδέσµου.  

Πριν αξιολογηθούν οι περιστάσεις της κάθε εταιρείας ξεχωριστά, κρίνεται σκόπιµο 

όπως επαναληφθεί ότι κατά πάγια νοµολογία, τα στοιχεία απόδειξης µίας 

αντιανταγωνιστικής πρακτικής πρέπει να αξιολογούνται ως σύνολο και όχι µεµονωµένα. 

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.  

Στην παρούσα υπόθεση, τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης 

Ουστάς, Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας 

εξετάζοντας τα στοιχεία και δεδοµένα, και καταλήγουν ότι οι διαπιστωθείσες παράβασεις 

του Νόµου εκτείνονται ως ακολούθως: 

(α) Αναφορικά µε τον ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε. µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, από 

τις 30/11/2011 – ηµέρα προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού έως τις 22/12/2011- ηµεροµηνία 

λήξης της υποβολής προσφορών τουλάχιστον.  
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(β) αναφορικά µε τον ∆ιαγωνισµό µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012, από τις 

3/2/2012 – ηµέρα προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού  έως 24/2/2012 ηµεροµηνία λήξης της 

υποβολής προσφορών τουλάχιστον, και  

(γ) αναφορικά µε τον ∆ιαγωνισµό µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012, από τις 

10/6/2012 ηµέρα προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού έως 29/6/2012 ηµεροµηνία λήξης της 

υποβολής προσφορών τουλάχιστον. 

Σε ότι αφορά την χρονική διάρκεια παρατηρείται ότι η απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για ακύρωση του ∆ιαγωνισµού Τ.∆.Ε. µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 

λήφθηκε στις 24/1/2012 µε τη λήψη της σύµφωνης γνώµης του ∆ιευθυντή του 

Τµήµατος ∆ηµοσιών Εργών. Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 3/2/2012 

επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισµός. Η σύσταση της Αναθέτουσας Αρχής για ακύρωση 

του ∆ιαγωνισµού σε σχέση µε τρεις περιοχές της επαρχίας Λεµεσού λήφθηκε στις 

8/3/2012. Ο τρίτος διαγωνισµός µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 προκηρύχθηκε 

στις 10/6/2012. Η απόφαση του Συµβουλίου Προσφορών να ακυρώσει τον ∆ιαγωνισµό 

λήφθηκε στις 3/9/2012. 

Παρόλο που οι προαναφερόµενες επιµέρους πρακτικές φαίνεται να έλαβαν χώρα σε 

διαφορετικό χρόνο και µια είχε διαφορετική εµβέλεια (διαγωνισµός µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 ), φαίνεται να υφίσταται µια ενιαία και συνεχής παράβαση του άρθρο 3 

(1)(α) και (γ) του Νόµου καθ’ όλη τη διάρκεια της προαναφερόµενης περιόδου εφόσον 

όπως αναφέρεται στην οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής οι εταιρείες λειτουργούσαν 

υπό την οµπρέλα του Συνδέσµου που είχαν συστήσει εντός του 2011. Κατά συνέπεια, 

στην κρινόµενη υπόθεση τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης 

Ουστάς, Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας, 

κρίνουν ότι δύνανται να επιβάλουν ενιαίο πρόστιµο για τις ως άνω παραβατικές κατ’ 

άρθρο 3 (1)(α) και (γ) του Νόµου συµπεριφορές (απαγορευµένες συµπράξεις). 

Αναφορικά µε τις επιµέρους εκφάνσεις της ως άνω ενιαίας και διαρκούς παράβασης και 

τη συµµετοχή κάθε εµπλεκόµενου µέρους σε αυτή, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, Ι 

&S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA 

BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ εµπλέκονται στη νόθευση των ∆ιαγωνισµών του Τ.∆.Ε. µε αρ. 

∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 και ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

54/2012. Για τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & 

POULLAS, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ η χρονική περίοδος της παράβασης του 

άρθρου 3(1)(α) και (γ) προσδιορίζεται από 30/11/2011 µέχρι 29/6/2012, 
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(β) η εταιρεία  TOP MIX εµπλέκεται στη νόθευση των ∆ιαγωνισµών µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 6/2012 και ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012, εφόσον περί τον Μάρτιο του 2012 

τερµάτισε τις δραστηριότητες της και συνεπώς, η χρονική περίοδος της παράβασης του 

άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου προσδιορίζεται από 30/11/2011 µέχρι 24/2/2012, και 

(γ) η εταιρεία SKYRAMIX, εµπλέκεται στη νόθευση των ∆ιαγωνισµών µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. 

(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 και ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 και συνεπώς, η χρονική 

περίοδος της παράβασης του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου προσδιορίζεται από 

3/2/2012 περίοδο κατά την οποία άρχισε να δραστηριοποιείται στην αγορά, µέχρι 

29/6/2012,  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι η χρονική διάρκεια της παράβασης κυµάνθηκε 

(α) για τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & 

POULLAS, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της 

διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ περί τους 7 µήνες, (β) για την εταιρεία  TOP 

MIX στους 3 µήνες και (γ) για την εταιρεία SKYRAMIX στους 4 µήνες. Η χρονική 

διάρκεια της παράβασης, η οποία αποτελεί αντικείµενο της υπό κρίση υπόθεσης,  

χαρακτηρίζεται µικρή. 

Περιστάσεις για κάθε εταιρεία 

Οι εταιρείες ως παρατέθηκε, προέβαλαν λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών 

περιστάσεων, µελετήθηκαν ενδελεχώς και συνεκτιµήθηκαν κατά την επιβολή του 

προστίµου. Τούτων λεχθέντων, ασκώντας διακριτική ευχέρεια, προχώρησαν στην 

αξιολόγηση όλων των δεδοµένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, τα οποία 

σχετίζονται µε την συµπεριφορά έκαστης επιχείρησης, συνεκτιµά µαζί µε όλους τους 

άλλους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω και τέθηκαν από τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις ως ελαφρυντικοί παράγοντες.  

Ακολουθεί η αξιολόγηση για κάθε εταιρεία ξεχωριστά µε τη διαφωνία του Μέλους της 

Επιτροπής κ. Άριστου Αριστείδου Παλούζα σε σχέση µε το ύψος του διοικητικού 

προστίµου για τις εταιρείες ALFA CONCRETE, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

και BETOMAN: 

Αναφορικά µε την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ  

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ µέσω του κ. Κ.Κ.  συµµετείχε σε συναντήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα µε εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, αντάλλασσαν 

µεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, 

στοιχεία αγοράς τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του 

«Συντονισµού» και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης, όπως προκύπτει 
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από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες συναντήθηκαν µετά 

από την προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Σε σχέση µε τους επίµαχους διαγωνισµούς και τη συµµετοχή της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ,  σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 6/2012, ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ έγγραφο µε τίτλο «Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων» και «C25» (χειρόγραφα), 

µε χειρόγραφες σηµειώσεις το οποίο περιλαµβάνει φωτοτυπία από έντυπο 

διαγωνισµού του Τµήµατος ∆ηµοσιών Έργων Τ.∆.Ε 6/2012, (Έγγραφο 23), στο οποίο 

αναγράφονται οι περιοχές και επίσης φωτοτυπία αποσπάσµατος της επιστολής που 

είχε σταλεί στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ αναφορικά µε την κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού (Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 σε αυτή, µε τα ποσά κατακύρωσης 

(βλ. σχετικά αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για το ∆ιαγωνισµό 

(Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 – Έγγραφο 56). Το εν λόγω έγγραφο καταδεικνύει 

την ύπαρξη συµφωνίας καθορισµού του ύψους των οικονοµικών προσφορών που 

προτίθεντο οι εταιρείες να υποβάλουν στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού µε αρ. 6/2012, 

καθώς και την ύπαρξη συµφωνίας καταµερισµού των περιοχών της επαρχίας Λεµεσού 

µεταξύ των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS ΚΑΙ 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (Έγγραφο 23), αφού πράγµατι τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις 

προσφορές τις οποίες υπέβαλαν οι εν λόγω εταιρείες (ως καταγράφονται στο Έγγραφο 

33 -Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς του Τ.∆.Ε. που ακύρωνε την προσφορά 6/2012 

αντίγραφο της οποίας συλλέχθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 

εγκαταστάσεις των εταιρειών ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ (µητρική εταιρεία), SKYRAMIX και TOP 

MIX. 

(β) Σε σχέση µε το διαγωνισµό 15/2012, σηµειώνεται ότι από τις εταιρείες Μέλη του 

Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, µόνο οι εταιρείες 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλαν προσφορές. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης στην συνεδρία της µε ηµεροµηνία 08/03/2012 αφού αξιολόγησε την 

προσφορά, θεώρησε ότι οι τιµές που λήφθηκαν από τους προσφοροδότες 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS είναι «εξωπραγµατικές και πιθανόν να 

είναι προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ των προσφερόντων». Οι οικονοµικές προσφορές 

που υποβλήθηκαν από τις υπό αναφορά εταιρείες για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε µε αρ. 

15/2012 ήταν ακριβώς οι ίδιες µε αυτές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 

διαγωνισµού µε αρ. 6/2012, ο οποίος είχε ακυρωθεί.  

(γ) Σε σχέση µε το διαγωνισµό µε αρ. 54/2012, επαναλαµβάνεται ότι αυτός είχε 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 29/06/2012, και στο ηµερολόγιο του κ. 

Κ.Κ. ανευρέθηκε η εξής σηµείωση στις 26/6/2012: «8:30 Σκυροδέµατα» (Έγγραφο 34). 
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Από την εν λόγω σηµείωση προκύπτει ότι στις 26/6/2012 και η ώρα 8:30, 

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ των µελών του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού, συµπεριλαµβανοµένης και της εταιρείας SKYRAMIX.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 9/8/2012, αφού αξιολόγησε 

την προσφορά σηµείωσε ότι για τις περιοχές Ι και ΙΙ, οι τιµές που υπέβαλε ο 

προσφοροδότης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ήταν οι πιο χαµηλές για όλες τις κατηγορίες 

σκυροδέµατος. Οι τιµές του προσφοροδότη ήταν µεταξύ 12,7% έως 21,3% ψηλότερες 

από την Εκτίµηση του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων 

Λεµεσού. Για την Περιοχή V, ο προσφοροδότης ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλε 

τις χαµηλότερες τιµές για όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος.  Οι τιµές ήταν µεταξύ 

17,7% έως 23,2% ψηλότερες από την εκτίµηση. 

Πέραν των πιο πάνω, δεν µπορεί να αγνοηθεί ότι ο κύριος Κ.Κ. διατηρούσε θέση Ταµία 

στο Σύνδεσµο, ενώ στο γραφείο του ανευρέθηκε σηµαντικός αριθµός εγγράφων που 

σχετίζονταν µε τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσµου όσο και την ανταλλαγή 

ευαίσθητων πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων που αφορούσαν 

τους επίµαχους διαγωνισµούς που καταδεικνύει ότι είχε ενεργή συµµετοχή στη 

συµπαιγνία που διαµορφώθηκε µεταξύ των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. 

Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη 

ελαφρυντικών περιστάσεων, οι οποίοι µελετήθηκαν ενδελεχώς και συνεκτιµήθηκαν κατά 

την επιβολή του προστίµου: 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η νόθευση των τριών διαγωνισµών δεν είχε 

προκαλέσει πραγµατικές αρνητικές επιδράσεις στην αγορά καθώς οι εν λόγω 

διαγωνισµοί είχαν ακυρωθεί από την αναθέτουσα αρχή, επισηµαίνεται ότι οι 

παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της φύσης και 

σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν 

µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί παράγοντες. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η έκταση της διαπιστωθείσας παράβασης ήταν 

περιορισµένη, καθώς ο προϋπολογισµός των υπό κρίση διαγωνισµών δεν 

υπερβαίνει τις €120.000 και ότι η γεωγραφική έκταση της παράβασης δεν 

εκτείνεται σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, αλλά µόνο στη Λεµεσό, 

επισηµαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της 

εκτίµησης της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, 

και ως εκ τούτου δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί 

παράγοντες. 

• Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η διάρκεια της παράβασης είναι περιορισµένη 

καθώς αφορά µόνο τρεις διαγωνισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ 30/11/2011 
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και 29/06/2012, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση του ίδιου έργου, επισηµαίνεται 

ότι ο παράγοντας αυτός λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της 

διάρκειας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ως πρόσθετος ελαφρυντικός παράγοντας. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η επιχείρηση δεν έχει αποκοµίσει κέρδος από την 

παράβαση καθώς οι διαγωνισµοί  ακυρώθηκαν, επισηµαίνεται ότι η µη 

αποκόµιση οποιουδήποτε οφέλους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντική 

περίσταση. Ως έχει νοµολογηθεί, εξάλλου κατά την επιβολή προστίµου για 

παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν 

υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στις 

επιχειρήσεις ούτε να λάβει υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα, ενδεχοµένως, ότι 

δεν αποκοµίσθηκε κέρδος από την επίδικη παράβαση. 250 

• Αναφορικά µε το επιχείρηµα ότι δεν έχει προκαλέσει πραγµατική βλάβη στο 

δηµόσιο, αλλά αντιθέτως η επιχείρηση έχει συµβάλει διαχρονικά στην 

προαγωγή του δηµόσιου συµφέροντος µε ίδιο κόστος, αφού λόγω του 

ανταγωνισµού υποβάλλονταν ζηµιογόνες προσφορές προς το δηµόσιο, κάτι 

που οδήγησε στο να πραγµατοποιούν διαχρονικά ζηµιές, επισηµαίνεται ότι κάτι 

τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί στο πλαίσιο της εξέτασης της παρούσας υπόθεσης. 

Αντιθέτως, έχει διαφανεί ότι οι τιµές που υποβάλλονταν από τις εταιρείες ήταν 

πολύ πιο ψηλές από την εκτιµώµενη αξία του έργου. Πέραν όµως αυτού, είναι 

δεδοµένο ότι το δηµόσιο, έστω και στην περίπτωση ακύρωσης των 

προσφορών, επωµίζεται ζηµίες αφενός γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις 

στην εκτέλεση των έργων και υποδοµών που δροµολογούνται και αφετέρου 

επειδή η ακύρωση και επαναπροκήρυξη των διαγωνισµών επιφέρει πρόσθετο 

διοικητικό κόστος στις αναθέτουσες αρχές. Σε κάθε περίπτωση και ως έχει 

αναφερθεί ανωτέρω, τέτοιου είδους µυστικές συµπράξεις πλήττουν το δηµόσιο 

αίσθηµα εµπιστοσύνης στην ανταγωνιστική διαδικασία και υπονοµεύουν τα 

οφέλη µιας ανταγωνιστικής αγοράς. 

• Εκτιµάται, στη βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη παράβαση 

του Νόµου εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

• ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι η παρούσα παράβαση του Νόµου δεν είναι 

αποτέλεσµα συνέχισης ή επανάληψης µίας προηγουµένως διαπιστωµένης ίδιας 

ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και πως αυτή έχει 

συνεργαστεί µε την Επιτροπή. 

                                                             
250 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (Έκτο πενταµελές τµήµα) της 16ης Ιουνίου 2011, Υπόθεση Τ-
192/06, Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 59-60. 
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• Σε ότι αφορά την οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και τις ζηµιές που πραγµατοποίησε τα έτη 2011 εώς 2014, 

παρατηρείται ότι η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ το 2012 σηµείωσε τις µεγαλύτερες 

ζηµίες σε σχέση µε τα έτη 2011, 2013 και 2014. Επίσης, σηµειώνονται τα όσα 

αναφέρονται για την οικονοµική στενότητα της εταιρείας.  Επίσης, διαπιστώνεται 

διαχρονική µείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας από το 2011 στο 2012 το 

οποίο σχετίζεται µε τη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης του κατασκευαστικού 

τοµέα κατά 19.5% το 2012 σε σχέση µε το 2011, ενώ το 2011 υπήρξε µείωση 

του ρυθµού ανάπτυξης του κατασκευαστικού τοµέα κατά 9.8% σε σχέση µε το 

2010. Στην παρούσα υπόθεση συντρέχει ιδιαίτερη περίσταση που θα 

δικαιολογούσε, κατ’ εξαίρεση, την αναπροσαρµογή του επιβαλλόµενου 

προστίµου επί το ηπιότερον. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη, κατ’ εξαίρεση, 

την οικονοµική κρίση στην Κύπρο που έπληξε (έστω και προσωρινά), µεταξύ 

άλλων, και τον σχετικό οικονοµικό κλάδο, κρίνεται ότι µπορεί να χορηγηθεί 

µείωση του τελικώς επιµετρηθέντος ποσού του προστίµου. Αντίστοιχη πρακτική 

αναφορικά µε την κατ’ εξαίρεση αναπροσαρµογή του προστίµου επί το 

ηπιότερον υιοθέτησε η Επιτροπή στην απόφασή της µε αρ. 66/2009, όπου 

αναφέρεται ότι «Στοχεύοντας η Επιτροπή στη δηµιουργία και προώθηση 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού που αποβλέπουν στην αποτελεσµατικότερη 

προστασία των καταναλωτών αλλά και στην ανάπτυξη του εµπορίου και της 

οικονοµίας γενικότερα, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορη ως προς τις 

σηµερινές συνθήκες της αγοράς και της οικονοµίας στις οποίες η κρινόµενη 

εταιρεία καλείται να λειτουργήσει αλλά και να αντεπεξέλθει. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή έκρινε ορθό και δίκαιο να λάβει υπόψη της, ως δευτερεύουσας 

βαρύτητας ελαφρυντικό στοιχείο, για σκοπούς επιµέτρησης του διοικητικού 

προστίµου, τις επιπτώσεις που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική κρίση που 

η εταιρεία έχει να αντιµετωπίσει καθώς επίσης τις συνέπειες της κρίσης στην 

εξετασθείσα γεωγραφική αγορά.». 

• Η εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ τον Μάρτιο του 2015 υιοθετήσε και εφάρµοσε, σε 

συνεργασία µε εξειδικευµένους συµβούλους, εγχειρίδιο συµµόρφωσης µε το 

δίκαιο του ανταγωνισµού. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου προγράµµατος δεν αποτελεί 

µέρος των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του 

διοικητικού προστίµου εφόσον δεν σχετίζεται µε την σοβαρότητα της καθαυτής 

παράβασης, αλλά µε τη µελλοντική συµπεριφορά της εταιρείας. Παρόλα αυτά,  

τα µέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης θεωρούν θετική την εν λόγω ενέργειά της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ. 
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Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 

κύκλο εργασιών της ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν στα €{…},τα 

Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης αποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ βάσει του άρθρου 24(α)(i) 

του Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €175.522 (Εκατό εβδοµήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 

είκοσι δυο ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {...}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών 

της εταιρείας για το έτος 2012. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης, κρίνουν σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να αναφέρουν ότι τα 

όσα καταγράφονται στην επιστολή ηµεροµηνίας 28/6/2018 η οποία αποστάληκε από 

τους νοµικούς εκπροσώπους της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ήτοι ότι: «[…] οι πελάτες µας 

είναι έτοιµοι, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούντες τη διακριτική σας εξουσία και 

λαµβάνοντες υπόψη όλες τις παραµέτρους της υπόθεσης, ηθέλατε επιβάλει διοικητικό 

πρόστιµο επί ποσοστού {..}% επί του κύκλου εργασιών των πελατών µας για το 2012, 

να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός 5 ηµερών από της προς τούτο απόφασης 

σας και παράλληλα να δεσµευτούν και µε την παρούσα µας δεσµεύονται όπως µη 

προχωρήσουν µε την καταχώρηση προσφυγής ή προσφυγών ή τη λήψη άλλων ένδικων 

µέτρων εναντίον της απόφασης.», δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτά. Τα όσα 

καταγράφονται στην εν λόγω επιστολή δεν αποτελούν κατά την κρίση των Μελών της 

Επιτροπής Ανδρέα Καρύδη, Παναγιώτη Ουστά και Πολυνείκη-Παναγιώτη 

Χαραλαµπίδη, παραδοχή, η οποία ενδεχοµένως έστω και σε αυτό το στάδιο να 

µπορούσε να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. Η δυνατότητα προσφυγής εναντίον 

µιας απόφασης διοικητικού οργάνου, όπως της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 146 

του Συντάγµατος, ενώπιον ∆ικαστηρίου ζητώντας την ανάλογη θεραπεία, αποτελεί 

αναφαίρετο συνταγµατικό δικαίωµα και δεν αποτελεί κριτήριο για τον τρόπο λειτουργίας 

της Επιτροπής, ούτε και επηρεάζει την κρίση της µε οποιοδήποτε τρόπο.  

Το Μέλος της Επιτροπής κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, διαφώνησε ως προς το 

ύψος του διοικητικού προστίµου που θα πρέπει να επιβληθεί στην ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, και 

σηµείωσε τα ακόλουθα: 

Σε σχέση µε την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ο κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, 

αναφερόµενος στην επιστολή ηµεροµηνίας  28/6/2018, η οποία αποστάληκε από το 

δικηγορικό γραφείο Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & Συνεργάτες, νοµικούς 
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εκπροσώπους των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, 

σηµείωσε ότι θεωρεί ότι αυτή αποτελεί παραδοχή ότι και οι τρεις προαναφερόµενες 

εταιρείες συµµετείχαν στη συγκεκριµένη παράβαση. Πιο συγκεκριµένα, ανέφερε ότι το 

γεγονός ότι οι εταιρείες είναι πρόθυµες, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα 

επιβάλει διοικητικό πρόστιµο επί ποσοστού {..}% επί του κύκλου εργασιών των 

εταιρειών για το 2012, να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός πέντε ηµερών από 

την απόφασή της, και παράλληλα δεσµεύονται όπως µην προχωρήσουν µε την 

καταχώρηση προσφυγής ή προσφυγών ή την λήψη άλλων ένδικων µέσων εναντίον της 

απόφασης της Επιτροπής, συνιστά αναµφίβολα παραδοχή ότι συµµετείχαν στη 

διαπιστωθείσα παράβαση.  

Ο κ. Αριστείδου Παλούζας έχοντας ως βάση ότι τα όσα καταγράφονται στην επιστολή 

ηµεροµηνίας 28/6/2018 αποτελούν παραδοχή, θεωρεί ότι πρέπει αναφορικά µε τη 

διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την επιβολή 

διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €58.507 (πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ) 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό {..}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας για το 

έτος 2012. 

Αναφορικά µε την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Συγκεκριµένα σε σχέση µε τους επίµαχους διαγωνισµούς και τη συµµετοχή της 

εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,  σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ µέσω του κ. Μ.Ι., συµµετείχε σε συναντήσεις ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα µε εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, 

αντάλλασσαν µεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία 

πελατών, στοιχεία αγοράς τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία 

παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη 

του «Συντονισµού» και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης όπως 

προκύπτει από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες 

συναντήθηκαν µετά από την προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο κύριος Μ.Ι. είχε 

διοριστεί Πρόεδρος του Συνδέσµου. 

Σε σχέση µε τους επίµαχους διαγωνισµούς και τη συµµετοχή της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ,  

σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 6/2012, ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ έγγραφο µε τίτλο «Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων» και «C25» (χειρόγραφα), 

µε χειρόγραφες σηµειώσεις το οποίο περιλαµβάνει φωτοτυπία από έντυπο 
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διαγωνισµού του Τµήµατος ∆ηµοσιών Έργων Τ.∆.Ε 6/2012, (Έγγραφο 23), στο οποίο 

αναγράφονται οι περιοχές και επίσης φωτοτυπία αποσπάσµατος της επιστολής που 

είχε σταλεί στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ αναφορικά µε την κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού (Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 σε αυτή, µε τα ποσά κατακύρωσης 

(βλ. σχετικά αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για το ∆ιαγωνισµό 

(Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 – Έγγραφο 56).Το εν λόγω έγγραφο καταδεικνύει 

την ύπαρξη συµφωνίας καθορισµού του ύψους των οικονοµικών προσφορών που 

προτίθεντο οι εταιρείες να υποβάλουν στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού µε αρ. 6/2012, 

καθώς και την ύπαρξη συµφωνίας καταµερισµού των περιοχών της επαρχίας Λεµεσού 

µεταξύ των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS ΚΑΙ 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (Έγγραφο 23), αφού πράγµατι τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις 

προσφορές τις οποίες υπέβαλαν οι εν λόγω εταιρείες (ως καταγράφονται στο Έγγραφο 

33 -Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς του Τ.∆.Ε. που ακύρωνε την προσφορά 6/2012 

αντίγραφο της οποίας συλλέχθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 

εγκαταστάσεις των εταιρειών ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ (µητρική εταιρεία), SKYRAMIX και TOP 

MIX. 

(β) Σε σχέση µε το διαγωνισµό 15/2012, σηµειώνεται ότι από τις εταιρείες Μέλη του 

Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, µόνο οι εταιρείες 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλαν προσφορές. Η εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ τήρησε αποχή, παρόλο που στον προηγούµενο διαγωνισµό αρ. 

6/2012 είχε υποβάλει προσφορά και για τις τέσσερις περιοχές ενώ για οι προσφορές 

τους για τις περιοχές Ι και ΙΙΙ ήταν οι πιο χαµηλές. 

(γ) Σε σχέση µε το διαγωνισµό µε αρ. 54/2012, επαναλαµβάνεται ότι αυτός είχε 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 29/06/2012, και στο ηµερολόγιο του κ. 

Κ.Κ. ανευρέθηκε η εξής σηµείωση στις 26/6/2012: «8:30 Σκυροδέµατα» (Έγγραφο 34). 

Από την εν λόγω σηµείωση προκύπτει ότι στις 26/6/2012 και η ώρα 8:30, 

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ των µελών του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού, συµπεριλαµβανοµένης και της εταιρείας SKYRAMIX. 

Προσφορά υπέβαλαν και οι τέσσερις εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 9/8/2012, αφού αξιολόγησε την 

προσφορά σηµείωσε ότι για τις περιοχές Ι και ΙΙ, οι τιµές που υπέβαλε ο 

προσφοροδότης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ήταν οι πιο χαµηλές για όλες τις κατηγορίες 

σκυροδέµατος.  Οι τιµές του προσφοροδότη ήταν µεταξύ 12,7% έως 21,3% ψηλότερες 

από την Εκτίµηση του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων 

Λεµεσού.  Για την Περιοχή V, ο προσφοροδότης ATHINODOROU & POULLAS 

υπέβαλε τις χαµηλότερες τιµές για όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος.  Οι τιµές ήταν 

µεταξύ 17,7% έως 23,2% ψηλότερες από την εκτίµηση. 
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Η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την 

ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, οι οποίοι µελετήθηκαν ενδελεχώς και 

συνεκτιµήθηκαν κατά την επιβολή του προστίµου: 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι  η νόθευση των τριών διαγωνισµών δεν είχε 

προκαλέσει πραγµατικές αρνητικές επιδράσεις στην αγορά καθώς οι εν λόγω 

διαγωνισµοί είχαν ακυρωθεί από την αναθέτουσα αρχή, επισηµαίνεται ότι οι 

παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της φύσης και 

σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν 

µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί παράγοντες. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η έκταση της διαπιστωθείσας παράβασης ήταν 

περιορισµένη, καθώς ο προϋπολογισµός των υπό κρίση διαγωνισµών δεν 

υπερβαίνει τις €120.000 και ότι  η γεωγραφική έκταση της παράβασης δεν 

εκτείνεται σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, αλλά µόνο στη Λεµεσό 

επισηµαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της 

εκτίµησης της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, 

και εκ τούτου δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί 

παράγοντες. 

• Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η διάρκεια της παράβασης είναι περιορισµένη 

καθώς αφορά µόνο τρεις διαγωνισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ 30/11/2011 

και 29/06/2012, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση του ίδιου έργου, επισηµαίνεται 

ότι ο παράγοντας αυτός λήφθηκε υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της 

διάρκειας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ως πρόσθετος ελαφρυντικός παράγοντας. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η επιχείρηση δεν έχει αποκοµίσει κέρδος από την 

παράβαση καθώς οι ∆ιαγωνισµοί ακυρώθηκαν, επισηµαίνεται ότι η µη 

αποκόµιση οποιουδήποτε οφέλους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντική 

περίσταση. Ως έχει νοµολογηθεί, εξάλλου κατά την επιβολή προστίµου για 

παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν 

υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στις 

επιχειρήσεις ούτε να λάβει υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα, ενδεχοµένως, ότι 

δεν αποκοµίσθηκε κέρδος από την επίδικη παράβαση. 251 

• Αναφορικά µε το επιχείρηµα ότι δεν έχει προκαλέσει πραγµατική βλάβη στο 

δηµόσιο, αλλά αντιθέτως οι εταιρείες έχουν συµβάλει διαχρονικά στην 

προαγωγή του δηµόσιου συµφέροντος µε ίδιο κόστος, αφού λόγω του 

                                                             
251 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (Έκτο πενταµελές τµήµα) της 16ης Ιουνίου 2011, Υπόθεση Τ-
192/06, Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 59-60. 
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ανταγωνισµού υποβάλλονταν ζηµιογόνες προσφορές προς το δηµόσιο, κάτι 

που οδήγησε στο να πραγµατοποιούν διαχρονικά ζηµιές, επισηµαίνεται ότι κάτι 

τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί στο πλαίσιο της εξέτασης της παρούσας υπόθεσης. 

Αντιθέτως, έχει διαφανεί ότι οι τιµές που υποβάλλονταν από τις εταιρείες ήταν 

πολύ πιο ψηλές από την εκτιµώµενη αξία του έργου. Πέραν όµως αυτού, είναι 

δεδοµένο ότι το δηµόσιο, έστω και στην περίπτωση ακύρωσης των 

προσφορών, επωµίζεται ζηµίες αφενός γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις 

στην εκτέλεση των έργων και υποδοµών που δροµολογούνται και αφετέρου 

επειδή η ακύρωση και επαναπροκήρυξη των διαγωνισµών επιφέρει πρόσθετο 

διοικητικό κόστος στις αναθέτουσες αρχές. Σε κάθε περίπτωση και ως έχει 

αναφερθεί ανωτέρω, τέτοιου είδους µυστικές συµπράξεις πλήττουν το δηµόσιο 

αίσθηµα εµπιστοσύνης στην ανταγωνιστική διαδικασία και υπονοµεύουν τα 

οφέλη µιας ανταγωνιστικής αγοράς. 

• Εκτιµάται, στη βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη 

παράβαση του Νόµου εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

• ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι η παρούσα παράβαση του Νόµου δεν είναι 

αποτέλεσµα συνέχισης ή επανάληψης µίας προηγουµένως διαπιστωµένης ίδιας 

ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και πως αυτή 

έχει συνεργαστεί µε την Επιτροπή. 

• Σε ό,τι αφορά την οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και τις τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες υπερβαίνουν 

την αξία των στοιχείων κυκλοφορούν ενεργητικού, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

ουσιαστική αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της να συνεχίσει ως 

συνεχιζόµενη δραστηριότητα (going concern) για την περίοδο 2012-2015 και 

2011-2015 αντίστοιχα, παρατηρείται ότι στην παρούσα υπόθεση συντρέχει 

ιδιαίτερη περίσταση που θα δικαιολογούσε, κατ’ εξαίρεση, την αναπροσαρµογή 

του επιβαλλόµενου προστίµου επί το ηπιότερον. Ειδικότερα, λαµβάνοντας 

υπόψη, κατ’ εξαίρεση, την οικονοµική κρίση στην Κύπρο που έπληξε (έστω και 

προσωρινά), µεταξύ άλλων, και τον σχετικό οικονοµικό κλάδο, κρίνεται ότι 

µπορεί να χορηγηθεί µείωση του τελικώς επιµετρηθέντος ποσού του προστίµου. 

Αντίστοιχη πρακτική αναφορικά µε την κατ’ εξαίρεση αναπροσαρµογή του 

προστίµου επί το ηπιότερον υιοθέτησε η Επιτροπή στην απόφασή της µε αρ. 

66/2009, όπου αναφέρεται ότι «Στοχεύοντας η Επιτροπή στη δηµιουργία και 

προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού που αποβλέπουν στην 

αποτελεσµατικότερη προστασία των καταναλωτών αλλά και στην ανάπτυξη του 

εµπορίου και της οικονοµίας γενικότερα, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορη ως 
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προς τις σηµερινές συνθήκες της αγοράς και της οικονοµίας στις οποίες η 

κρινόµενη εταιρεία καλείται να λειτουργήσει αλλά και να αντεπεξέλθει. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή έκρινε ορθό και δίκαιο να λάβει υπόψη της, ως 

δευτερεύουσας βαρύτητας ελαφρυντικό στοιχείο, για σκοπούς επιµέτρησης του 

διοικητικού προστίµου, τις επιπτώσεις που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική 

κρίση που η εταιρεία έχει να αντιµετωπίσει καθώς επίσης τις συνέπειες της 

κρίσης στην εξετασθείσα γεωγραφική αγορά.». 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 

κύκλο εργασιών της ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν στα 

€{…} τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης αποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ βάσει του άρθρου 

24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €128.466 (Εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ) που αντίστοιχει σε ποσοστό {…}% επί του ετήσιου 

κύκλου εργασιών της εταιρείας  για το έτος 2012. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης, κρίνουν σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να αναφέρουν ότι τα 

όσα καταγράφονται στην επιστολή ηµεροµηνίας 28/6/2018 η οποία αποστάληκε από 

τους νοµικούς εκπροσώπους της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ήτοι ότι: «[…] οι 

πελάτες µας είναι έτοιµοι, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούντες τη διακριτική σας εξουσία 

και λαµβάνοντες υπόψη όλες τις παραµέτρους της υπόθεσης, ηθέλατε επιβάλει 

διοικητικό πρόστιµο επί ποσοστού {..}% επί του κύκλου εργασιών των πελατών µας για 

το 2012, να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός 5 ηµερών από της προς τούτο 

απόφασης σας και παράλληλα να δεσµευτούν και µε την παρούσα µας δεσµεύονται 

όπως µη προχωρήσουν µε την καταχώρηση προσφυγής ή προσφυγών ή τη λήψη 

άλλων ένδικων µέτρων εναντίον της απόφασης.», δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτά. Τα 

όσα καταγράφονται στην εν λόγω επιστολή δεν αποτελούν κατά την κρίση των Μελών 

της Επιτροπής Ανδρέα Καρύδη, Παναγιώτη Ουστά και Πολυνείκη-Παναγιώτη 

Χαραλαµπίδη, παραδοχή, η οποία ενδεχοµένως έστω και σε αυτό το στάδιο να 

µπορούσε να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. Η δυνατότητα προσφυγής εναντίον 

µιας απόφασης διοικητικού οργάνου, όπως της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 146 

του Συντάγµατος, ενώπιον ∆ικαστηρίου ζητώντας την ανάλογη θεραπεία, αποτελεί 
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αναφαίρετο συνταγµατικό δικαίωµα και δεν αποτελεί κριτήριο για τον τρόπο λειτουργίας 

της Επιτροπής, ούτε και επηρεάζει την κρίση της µε οποιοδήποτε τρόπο. 

Το Μέλος της Επιτροπής κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, διαφώνησε ως προς το 

ύψος του διοικητικού προστίµου που θα πρέπει να επιβληθεί στην ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, και σηµείωσε τα ακόλουθα: 

Σε σχέση µε την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ο κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, 

αναφερόµενος στην επιστολή ηµεροµηνίας  28/6/2018, η οποία αποστάληκε από το 

δικηγορικό γραφείο Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & Συνεργάτες, νοµικούς 

εκπροσώπους των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, 

σηµείωσε ότι θεωρεί ότι αυτή αποτελεί παραδοχή ότι και οι τρεις προαναφερόµενες 

εταιρείες συµµετείχαν στη συγκεκριµένη παράβαση. Πιο συγκεκριµένα, ανέφερε ότι το 

γεγονός ότι οι εταιρείες είναι πρόθυµες, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα 

επιβάλει διοικητικό πρόστιµο επί ποσοστού {..}% επί του κύκλου εργασιών των 

εταιρειών για το 2012, να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός πέντε ηµερών από 

την απόφασή της, και παράλληλα δεσµεύονται όπως µην προχωρήσουν µε την 

καταχώρηση προσφυγής ή προσφυγών ή την λήψη άλλων ένδικων µέσων εναντίον της 

απόφασης της Επιτροπής, συνιστά αναµφίβολα παραδοχή ότι συµµετείχαν στη 

διαπιστωθείσα παράβαση.  

Ο κ. Αριστείδου Παλούζας έχοντας ως βάση ότι τα όσα καταγράφονται στην επιστολή 

ηµεροµηνίας 28/6/2018 αποτελούν παραδοχή, θεωρεί ότι πρέπει: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ βάσει του άρθρου 

24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €42.822 (σαραντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων 

εικοσι δύο ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {..}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών 

της εταιρείας για το έτος 2012. 

Αναφορικά µε την εταιρεία BETOMAN 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία BETOMAN -µέσω του κ. Μ.Ι.- συµµετείχε σε συναντήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα µε εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, αντάλλασσαν 

µεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, 

στοιχεία αγοράς τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του 

«Συντονισµού» και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης όπως προκύπτει 

από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες 

συναντήθηκαν µετά από την προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
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Συγκεκριµένα σε σχέση µε τους επίµαχους διαγωνισµούς και τη συµµετοχή της 

εταιρείας BETOMAN,  σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

H εταιρεία BETOMAN, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου δεν συµµετείχε 

στους υπό εξέταση διαγωνισµούς. Όπως σηµείωσε και ο νοµικός εκπρόσωπος της 

εταιρείας, η εταιρεία BETOMAN δεν συµµετείχε στους υπό κρίση διαγωνισµούς και σε 

κανένα δηµόσιο διαγωνισµό από το 2010 και εντεύθεν. Αυτό όµως δεν µπορεί να 

αποτελέσει ελαφρυντικό στοιχείο, εφόσον ως έχει αναλυθεί εκτεταµένα, η καταστολή 

προσφοράς σε δηµόσιους διαγωνισµούς αποτελεί µια εκ των συµπεριφορών που 

εκδηλώνεται ως αποτέλεσµα της συµπαιγνίας  που υφίσταται µεταξύ των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, προκύπτει όταν οι εταιρείες αποφασίζουν και συµφωνούν να απέχουν από 

τη διαδικασία ούτως ώστε να γίνει αποδεκτή η προσφορά του συµφωνηθέντος 

αναδόχου. Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, δεν πρέπει να αγνοείται ότι η εταιρεία 

BETOMAN το 1999 εξαγοράστηκε εξολοκλήρου από την εταιρεία Ματθαίος Ιωάννου 

Μotor Agency Ltd, η οποία κατέχει εξολοκλήρου τον έλεγχο της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ. Η εταιρεία «Ματθαίος Ιωάννου Μotor Agency Ltd», µε τη σειρά της 

κατέχεται κατά 98% από την εταιρεία Matheos Ioannou Holdings Ltd, κύριος µέτοχος 

της οποίας είναι ο κύριος Μ.Ι., ο οποίος είναι και ∆ιευθυντής της εταιρείας Ματθαίος 

Ιωάννου, και της εταιρείας BETOMAN.  Ο κύριος Μ.Ι. ως αναφέρθηκε προγενέστερα 

συµµετείχε τόσο στις συναντήσεις του Συνδέσµου αφού διατηρούσε τη θέση του 

Προέδρου. Συνάγεται συνεπώς ότι η εταιρεία BETΟΜΑΝ δεν λειτουργούσε έστω και 

στο ελάχιστον διαφορετικά από την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

Συνεπώς, το γεγονός ότι η εταιρεία BETOMAN δεν υπέβαλε προσφορά στους τρεις 

∆ιαγωνισµούς που είχαν προκηρυχθεί από το Τµήµα ∆ηµοσιών Έργων δεν 

συνεπάγεται ότι δεν είχε ενεργή συµµετοχή στη συµπαιγνία η οποία είχε, µεταξύ άλλων, 

στόχο τη νόθευση των δηµόσιων διαγωνισµών.  

Η εταιρεία BETOMAN, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη 

ελαφρυντικών περιστάσεων, οι οποίοι µελετήθηκαν ενδελεχώς και συνεκτιµήθηκαν κατά 

την επιβολή του προστίµου: 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι  η νόθευση των τριών διαγωνισµών δεν είχε 

προκαλέσει πραγµατικές αρνητικές επιδράσεις στην αγορά καθώς οι εν λόγω 

διαγωνισµοί είχαν ακυρωθεί από την αναθέτουσα αρχή, επισηµαίνεται ότι οι 

παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της φύσης και 

σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν 

µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί παράγοντες. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η έκταση της διαπιστωθείσας παράβασης ήταν 

περιορισµένη, καθώς ο προϋπολογισµός των υπό κρίση διαγωνισµών δεν 
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υπερβαίνει τις €120.000 και ότι η γεωγραφική έκταση της παράβασης δεν 

εκτείνεται σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, αλλά µόνο στη Λεµεσό 

επισηµαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της 

εκτίµησης της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, 

και εκ τούτου δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί 

παράγοντες. 

• Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η διάρκεια της παράβασης είναι περιορισµένη 

καθώς αφορά µόνο τρεις διαγωνισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ 30/11/2011 

και 29/06/2012, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση του ίδιου έργου, επισηµαίνεται 

ότι ο παράγοντας αυτός λήφθηκε υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της 

διάρκειας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ως πρόσθετος ελαφρυντικός παράγοντας. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η επιχείρηση δεν έχει αποκοµίσει κέρδος από την 

παράβαση καθώς οι ∆ιαγωνισµοί ακυρώθηκαν, επισηµαίνεται ότι η µη 

αποκόµιση οποιουδήποτε οφέλους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντική 

περίσταση. Ως έχει νοµολογηθεί, εξάλλου κατά την επιβολή προστίµου για 

παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στις 

επιχειρήσεις ούτε να λάβει υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα, ενδεχοµένως, ότι 

δεν αποκοµίσθηκε κέρδος από την επίδικη παράβαση. 252 

• Αναφορικά µε το επιχείρηµα ότι δεν έχει προκαλέσει πραγµατική βλάβη στο 

δηµόσιο, αλλά αντιθέτως οι εταιρείες έχουν συµβάλει διαχρονικά στην 

προαγωγή του δηµόσιου συµφέροντος µε ίδιο κόστος, αφού λόγω του 

ανταγωνισµού υποβάλλονταν ζηµιογόνες προσφορές προς το δηµόσιο, κάτι 

που οδήγησε στο να πραγµατοποιούν διαχρονικά ζηµιές, επισηµαίνεται ότι κάτι 

τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί στο πλαίσιο της εξέτασης της παρούσας υπόθεσης. 

Αντιθέτως, έχει διαφανεί ότι οι τιµές που υποβάλλονταν από τις εταιρείες ήταν 

πολύ πιο ψηλές από την εκτιµώµενη αξία του έργου. Πέραν όµως αυτού, είναι 

δεδοµένο ότι το δηµόσιο, έστω και στην περίπτωση ακύρωσης των 

προσφορών, επωµίζεται ζηµίες αφενός γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις 

στην εκτέλεση των έργων και υποδοµών που δροµολογούνται και αφετέρου 

επειδή η ακύρωση και επαναπροκήρυξη των διαγωνισµών επιφέρει πρόσθετο 

διοικητικό κόστος στις αναθέτουσες αρχές. Σε κάθε περίπτωση και ως έχει 

αναφερθεί ανωτέρω, τέτοιου είδους µυστικές συµπράξεις πλήττουν το δηµόσιο 

                                                             
252 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (Έκτο πενταµελές τµήµα) της 16ης Ιουνίου 2011, Υπόθεση Τ-
192/06, Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 59-60. 
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αίσθηµα εµπιστοσύνης στην ανταγωνιστική διαδικασία και υπονοµεύουν τα 

οφέλη µιας ανταγωνιστικής αγοράς. 

• Εκτιµάται, στη βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η εταιρεία 

BETOMAN δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη παράβαση του 

Νόµου εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

• ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι η παρούσα παράβαση του Νόµου δεν είναι 

αποτέλεσµα συνέχισης ή επανάληψης µίας προηγουµένως διαπιστωµένης ίδιας 

ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της BETOMAN και πως αυτή έχει 

συνεργαστεί µε την Επιτροπή. 

• Σε ότι αφορά την οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία 

BETOMAN και τις τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες υπερβαίνουν την αξία των 

στοιχείων κυκλοφορούν ενεργητικού, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ουσιαστική 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα (going concern) για την περίοδο 2012-2015 και 2011-2015 

αντίστοιχα, παρατηρείται ότι στην παρούσα υπόθεση συντρέχει ιδιαίτερη 

περίσταση που θα δικαιολογούσε, κατ’ εξαίρεση, την αναπροσαρµογή του 

επιβαλλόµενου προστίµου επί το ηπιότερον. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη, 

κατ’ εξαίρεση, την οικονοµική κρίση στην Κύπρο που έπληξε (έστω και 

προσωρινά), µεταξύ άλλων, και τον σχετικό οικονοµικό κλάδο, κρίνεται ότι 

µπορεί να χορηγηθεί µείωση του τελικώς επιµετρηθέντος ποσού του προστίµου. 

Αντίστοιχη πρακτική αναφορικά µε την κατ’ εξαίρεση αναπροσαρµογή του 

προστίµου επί το ηπιότερον υιοθέτησε η Επιτροπή στην απόφασή της µε αρ. 

66/2009, όπου αναφέρεται ότι «Στοχεύοντας η Επιτροπή στη δηµιουργία και 

προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού που αποβλέπουν στην 

αποτελεσµατικότερη προστασία των καταναλωτών αλλά και στην ανάπτυξη του 

εµπορίου και της οικονοµίας γενικότερα, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορη ως 

προς τις σηµερινές συνθήκες της αγοράς και της οικονοµίας στις οποίες η 

κρινόµενη εταιρεία καλείται να λειτουργήσει αλλά και να αντεπεξέλθει. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή έκρινε ορθό και δίκαιο να λάβει υπόψη της, ως 

δευτερεύουσας βαρύτητας ελαφρυντικό στοιχείο, για σκοπούς επιµέτρησης του 

διοικητικού προστίµου, τις επιπτώσεις που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική 

κρίση που η εταιρεία έχει να αντιµετωπίσει καθώς επίσης τις συνέπειες της 

κρίσης στην εξετασθείσα γεωγραφική αγορά.». 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 
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κύκλο εργασιών της BETOMAN, ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν στα {….}, τα Μέλη 

της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-Παναγιώτης 

Χαραλαµπίδης αποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία BETOMAN βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου13(Ι)/2008, ύψους €76.828 (Εβδοµήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ 

ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {..}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας 

για το έτος 2012. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης, κρίνουν σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να αναφέρουν ότι τα 

όσα καταγράφονται στην επιστολή ηµεροµηνίας 28/6/2018 η οποία αποστάληκε από 

τους νοµικούς εκπροσώπους της εταιρείας BETOMAN ήτοι ότι: «[…] οι πελάτες µας 

είναι έτοιµοι, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούντες τη διακριτική σας εξουσία και 

λαµβάνοντες υπόψη όλες τις παραµέτρους της υπόθεσης, ηθέλατε επιβάλει διοικητικό 

πρόστιµο επί ποσοστού {..}% επί του κύκλου εργασιών των πελατών µας για το 2012, 

να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός 5 ηµερών από της προς τούτο απόφασης 

σας και παράλληλα να δεσµευτούν και µε την παρούσα µας δεσµεύονται όπως µη 

προχωρήσουν µε την καταχώρηση προσφυγής ή προσφυγών ή τη λήψη άλλων ένδικων 

µέτρων εναντίον της απόφασης.», δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτά. Τα όσα 

καταγράφονται στην εν λόγω επιστολή δεν αποτελούν κατά την κρίση των Μελών της 

Επιτροπής Ανδρέα Καρύδη, Παναγιώτη Ουστά και Πολυνείκη-Παναγιώτη 

Χαραλαµπίδη, παραδοχή, η οποία ενδεχοµένως έστω και σε αυτό το στάδιο να 

µπορούσε να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. Η δυνατότητα προσφυγής εναντίον 

µιας απόφασης διοικητικού οργάνου, όπως της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 146 

του Συντάγµατος, ενώπιον ∆ικαστηρίου ζητώντας την ανάλογη θεραπεία, αποτελεί 

αναφαίρετο συνταγµατικό δικαίωµα και δεν αποτελεί κριτήριο για τον τρόπο λειτουργίας 

της Επιτροπής, ούτε και επηρεάζει την κρίση της µε οποιοδήποτε τρόπο. 

Το Μέλος της Επιτροπής κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, διαφώνησε ως προς το 

ύψος του διοικητικού προστίµου που θα πρέπει να επιβληθεί στην BETOMAN, και 

σηµείωσε τα ακόλουθα: 

Σε σχέση µε την εταιρεία BETOMAN, ο κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, αναφερόµενος 

στην επιστολή ηµεροµηνίας  28/6/2018, η οποία αποστάληκε από το δικηγορικό 

γραφείο Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης, Ν. Πιριλίδης & Συνεργάτες, νοµικούς εκπροσώπους 

των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, σηµείωσε ότι 

θεωρεί ότι αυτή αποτελεί παραδοχή ότι και οι τρεις προαναφερόµενες εταιρείες 

συµµετείχαν στη συγκεκριµένη παράβαση. Πιο συγκεκριµένα, ανέφερε ότι το γεγονός 

ότι οι εταιρείες είναι πρόθυµες, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα επιβάλει 
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διοικητικό πρόστιµο επί ποσοστού {..}% επί του κύκλου εργασιών των εταιρειών για το 

2012, να καταβάλουν το εν λόγω πρόστιµο εντός πέντε ηµερών από την απόφασή της, 

και παράλληλα δεσµεύονται όπως µην προχωρήσουν µε την καταχώρηση προσφυγής 

ή προσφυγών ή την λήψη άλλων ένδικων µέσων εναντίον της απόφασης της 

Επιτροπής, συνιστά αναµφίβολα παραδοχή ότι συµµετείχαν στη διαπιστωθείσα 

παράβαση. Το γεγονός ότι όπως ισχυρίζονται, η εταιρεία BETOMAN δε συµµετείχε 

στους επίδικους διαγωνισµούς δεν διαφοροποιεί την απόφαση για την επιβολή 

προστίµου στην εταιρεία αυτή, καθότι από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι κατά 

το υπό κρίση διάστηµα, η εταιρεία αυτή αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου στο πλαίσιο 

του οποίου πραγµατοποιούνταν τακτικές συναντήσεις, προσφέροντας στις εταιρείες 

µέλη του που είναι µεταξύ τους ανταγωνιστές, µια πλατφόρµα επικοινωνίας.  

Ο κ. Αριστείδου Παλούζας έχοντας ως βάση ότι τα όσα καταγράφονται στην επιστολή 

ηµεροµηνίας 28/6/2018 αποτελούν παραδοχή, θεωρεί ότι πρέπει: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία BETOMAN βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €25.609 (είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εννιά ευρώ) που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό {..}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας για το έτος 

2012. 

Αναφορικά µε την εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS µέσω του ∆ιευθυντή της εταιρείας, κύριου Γ.Κ., 

συµµετείχε ως µέλος του Συνδέσµου, σε συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε 

εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, αντάλλασσαν µεταξύ τους 

ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, στοιχεία αγοράς 

τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής έτοιµου 

σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του «Συντονισµού» 

και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης όπως προκύπτει από το 

ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες 

συναντήθηκαν µετά από την προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Συγκεκριµένα σε σχέση µε τους επίµαχους διαγωνισµούς και τη συµµετοχή της 

εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS,  σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 6/2012, ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ έγγραφο µε τίτλο «Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων» και «C25» (χειρόγραφα), 

µε χειρόγραφες σηµειώσεις το οποίο περιλαµβάνει φωτοτυπία από έντυπο 

διαγωνισµού του Τµήµατος ∆ηµοσιών Έργων Τ.∆.Ε 6/2012, (Έγγραφο 23), στο οποίο 
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αναγράφονται οι περιοχές και επίσης φωτοτυπία αποσπάσµατος της επιστολής που 

είχε σταλεί στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ αναφορικά µε την κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού (Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 σε αυτή, µε τα ποσά κατακύρωσης 

(βλ. σχετικά αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για το ∆ιαγωνισµό 

(Τµηµατική Προσφορά) Τ.Π. 7/2011 – Έγγραφο 56).Το εν λόγω έγγραφο καταδεικνύει 

την ύπαρξη συµφωνίας καθορισµού του ύψους των οικονοµικών προσφορών που 

προτίθεντο οι εταιρείες να υποβάλουν στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού µε αρ. 6/2012, 

καθώς και την ύπαρξη συµφωνίας καταµερισµού των περιοχών της επαρχίας Λεµεσού 

µεταξύ των εταιρειών ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS ΚΑΙ 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ (Έγγραφο 23), αφού πράγµατι τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις 

προσφορές τις οποίες υπέβαλαν οι εν λόγω εταιρείες (ως καταγράφονται στο Έγγραφο 

33 -Έκθεση Αξιολόγησης Προσφοράς του Τ.∆.Ε. που ακύρωνε την προσφορά 6/2012 

αντίγραφο της οποίας συλλέχθηκε από την Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις των εταιρειών 

ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ (µητρική εταιρεία), SKYRAMIX και TOP MIX. 

(β) Σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό  µε αρ. 15/2012, από τις εταιρείες Μέλη του Συνδέσµου 

Εταιρειών Έτοιµου Σκυροδέµατος Λεµεσού, υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες 

ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & POULLAS. Η Επιτροπή Αξιολόγησης στην 

συνεδρία της µε ηµεροµηνία 08/03/2012 αφού αξιολόγησε την προσφορά, θεώρησε ότι 

οι τιµές που λήφθηκαν από τους προσφοροδότες ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ATHINODOROU & 

POULLAS είναι «εξωπραγµατικές και πιθανόν να είναι προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ 

των προσφερόντων».Οι οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν από τις υπό 

αναφορά εταιρείες για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε µε αρ. 15/2012 ήταν ακριβώς οι ίδιες µε 

αυτές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισµού µε αρ. 6/2012, ο οποίος είχε 

ακυρωθεί.  

(γ) σε σχέση µε το διαγωνισµό µε αρ. 54/2012, επαναλαµβάνεται ότι αυτός είχε 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 29/06/2012, και στο ηµερολόγιο του κ. 

Κ.Κ. ανευρέθηκε η εξής σηµείωση στις 26/6/2012: «8:30 Σκυροδέµατα» (Έγγραφο 34). 

Από την εν λόγω σηµείωση προκύπτει ότι στις 26/6/2012 και η ώρα 8:30, 

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ των µελών του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού, συµπεριλαµβανοµένης και της εταιρείας SKYRAMIX. 

Προσφορά υπέβαλαν και οι τέσσερις εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 9/8/2012, αφού αξιολόγησε την 

προσφορά σηµείωσε ότι για τις περιοχές Ι και ΙΙ, οι τιµές που υπέβαλε ο 

προσφοροδότης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ήταν οι πιο χαµηλές για όλες τις κατηγορίες 

σκυροδέµατος.  Οι τιµές του προσφοροδότη ήταν µεταξύ 12,7% έως 21,3% ψηλότερες 

από την Εκτίµηση του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων 

Λεµεσού.  Για την Περιοχή V, ο προσφοροδότης ATHINODOROU & POULLAS 
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υπέβαλε τις χαµηλότερες τιµές για όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος. Οι τιµές ήταν 

µεταξύ 17,7% έως 23,2% ψηλότερες από την εκτίµηση. 

Η εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους 

για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, οι οποίοι µελετήθηκαν ενδελεχώς και 

συνεκτιµήθηκαν κατά την επιβολή του προστίµου: 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η έκταση της διαπιστωθείσας παράβασης ήταν 

περιορισµένη, καθώς η γεωγραφική έκταση της παράβασης δεν εκτείνεται σε 

όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, αλλά µόνο στη Λεµεσό επισηµαίνεται ότι οι 

παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της φύσης και 

σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν 

µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί παράγοντες. 

• Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η διάρκεια της παράβασης είναι περιορισµένη 

καθώς αφορά µόνο τρεις διαγωνισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ 30/11/2011 

και 29/06/2012, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση του ίδιου έργου, επισηµαίνεται 

ότι ο παράγοντας αυτός λήφθηκε υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της 

διάρκειας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ως πρόσθετος ελαφρυντικός παράγοντας. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι οι εταιρείες δεν έχουν αποκοµίσει κέρδος από την 

παράβαση καθώς οι ∆ιαγωνισµοί ακυρώθηκαν, επισηµαίνεται ότι η µη 

αποκόµιση οποιουδήποτε οφέλους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντική 

περίσταση. Ως έχει νοµολογηθεί, εξάλλου κατά την επιβολή προστίµου για 

παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν 

υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στις 

επιχειρήσεις ούτε να λάβει υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα, ενδεχοµένως, ότι 

δεν αποκοµίσθηκε κέρδος από την επίδικη παράβαση. 253 

• Σε ό,τι αφορά τη θέση της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS ότι αυτή δεν 

είχε ηγετικό ρόλο, επισηµαίνεται ότι η επιχείρηση έχει προσκοµίσει στοιχεία που 

να δεικνύουν ότι δεν είχε ενεργή συµµετοχή. Αντιθέτως, από τα στοιχεία της 

έρευνας έχει διαπιστωθεί ότι η εταιρεία συµµετείχε στις Συναντήσεις του 

Συνδέσµου ενώ εκδήλωσε και το ενδιαφέρον της και στους τρεις διαγωνισµούς, 

όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

• Σε ό,τι αφορά τη θέση της εταιρείας ATHINODOROU & POULLAS ότι στα 

υποστατικά της δεν ανευρέθηκαν έγγραφα και στοιχεία, επισηµαίνεται ότι, ως 

καταγράφεται στην οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής, έγγραφα στοιχεία που 

                                                             
253 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (Έκτο πενταµελές τµήµα) της 16ης Ιουνίου 2011, Υπόθεση Τ-
192/06, Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 59-60. 
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εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στα 

γραφεία µίας επιχείρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως απόδειξη κατά 

άλλης επιχείρησης, ακόµη κι αν η τελευταία δεν µνηµονεύεται ρητώς στο σχετικό 

έγγραφο.254 Συναφώς, το γεγονός ότι τα εις βάρος µίας επιχείρησης έγγραφα 

δεν βρέθηκαν στους χώρους της δεν θέτει υπό αµφισβήτηση την αποδεικτική 

τους αξία.255 Συνεπώς, εφόσον η µη ανεύρεση στοιχείων στα υποστατικά µιας 

επιχείρησης δεν µειώνει ή/και διαφοροποιεί τη συµµετοχή ή το ρόλο της στη 

συµπαιγνία, ο λόγος αυτός δεν µπορεί να αποτελέσει ελαφρυντικό παράγοντα 

για τον υπολογισµό του ύψους του διοικητικού προστίµου. 

• Αναφορικά µε το επιχείρηµα ότι δεν έχει προκαλέσει δυσµενή επηρεασµό ή 

πραγµατική βλάβη σε οποιδήποτε πρόσωπο, επισηµαίνεται ότι είναι δεδοµένο 

ότι το δηµόσιο, έστω και στην περίπτωση ακύρωσης των προσφορών, 

επωµίζεται σε ζηµίες αφενός γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση 

των έργων και υποδοµών που δροµολογούνται και αφετέρου επειδή η ακύρωση 

και επαναπροκήρυξη των διαγωνισµών επιφέρει πρόσθετο διοικητικό κόστος 

στις αναθέτουσες αρχές. Σε κάθε περίπτωση και ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, 

τέτοιου είδους µυστικές συµπράξεις πλήττουν το δηµόσιο αίσθηµα 

εµπιστοσύνης στην ανταγωνιστική διαδικασία και υπονοµεύουν τα οφέλη µιας 

ανταγωνιστικής αγοράς. 

• Εκτιµάται, στη βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η εταιρεία 

ATHINODOROU & POULLAS δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 

διαπιστωµένη παράβαση του Νόµου εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

• ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι η παρούσα παράβαση του Νόµου δεν είναι 

αποτέλεσµα συνέχισης ή επανάληψης µίας προηγουµένως διαπιστωµένης ίδιας 

ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της ATHINODOROU & POULLAS και πως 

αυτή έχει συνεργαστεί µε την Επιτροπή. 

• Σε ό,τι αφορά τη µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών, συνεπεία της κρίσης 

που έπληξε την οικονοµία της Κύπρου και ειδικότερα στο κατασκευαστικό 

τοµέα, επισηµαίνεται ότι στην παρούσα υπόθεση συντρέχει ιδιαίτερη περίσταση 

                                                             
254 Βλ. απόφαση ΠΕΚ Τ-59/99 Ventouris Group Enterprises SA κατά Επιτροπής, σκ. 91 (όπου και 
παραποµπές σε ενωσιακή νοµολογία). Οµοίως, το γεγονός ότι δεν γίνεται µνεία της επωνυµίας µιας 
επιχειρήσεως σε ένα έγγραφο που αφορά συµφωνία δεν συνεπάγεται την άρνηση της συµµετοχής της στη 
συµφωνία αυτή, εφόσον η εν λόγω συµµετοχή αποδείχθηκε ήδη µε άλλα έγγραφα και εφόσον αυτή η 
έλλειψη µνείας δεν µπορεί να προσδώσει διαφορετική έννοια στις άµεσες έγγραφες αποδείξεις που 
χρησιµοποίησε η Επιτροπή για να αποδείξει τη συµµετοχή της επιχειρήσεως στη συµφωνία. 
255 Βλ. ενδεικτικά Τ-56/99 Marlines κατά Επιτροπής, σκ. 57 (όπου και παραποµπές σε εκτενέστερη 
νοµολογία). Οι αρχές ανταγωνισµού µπορεί να στηριχθούν, προς απόδειξη της συµπεριφοράς µιας 
επιχείρησης, στην αλληλογραφία µεταξύ τρίτων και, συνεπώς, είναι αδιάφορο το εάν κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν στους χώρους της επιχείρησης δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο αποσταλέν από 
αυτήν: υπό αυτή την έννοια βλ. απόφαση ΠΕΚ T-305/94 κλπ. Limburgse Vinyl Maatschappij κ.αλ. κατά 
Επιτροπής, σκ. 667. Βλ. απόφαση ΕΑ 563/2013. 
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που θα δικαιολογούσε, κατ’ εξαίρεση, την αναπροσαρµογή του επιβαλλόµενου 

προστίµου επί το ηπιότερον. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη, κατ’ εξαίρεση, 

την οικονοµική κρίση στην Κύπρο που έπληξε (έστω και προσωρινά), µεταξύ 

άλλων, και τον σχετικό οικονοµικό κλάδο, κρίνεται ότι µπορεί να χορηγηθεί 

µείωση του τελικώς επιµετρηθέντος ποσού του προστίµου. Αντίστοιχη πρακτική 

αναφορικά µε την κατ’ εξαίρεση αναπροσαρµογή του προστίµου επί το 

ηπιότερον υιοθέτησε η Επιτροπή στην απόφασή της µε αρ. 66/2009, όπου 

αναφέρεται ότι «Στοχεύοντας η Επιτροπή στη δηµιουργία και προώθηση 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού που αποβλέπουν στην αποτελεσµατικότερη 

προστασία των καταναλωτών αλλά και στην ανάπτυξη του εµπορίου και της 

οικονοµίας γενικότερα, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορη ως προς τις 

σηµερινές συνθήκες της αγοράς και της οικονοµίας στις οποίες η κρινόµενη 

εταιρεία καλείται να λειτουργήσει αλλά και να αντεπεξέλθει. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή έκρινε ορθό και δίκαιο να λάβει υπόψη της, ως δευτερεύουσας 

βαρύτητας ελαφρυντικό στοιχείο, για σκοπούς επιµέτρησης του διοικητικού 

προστίµου, τις επιπτώσεις που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική κρίση που 

η εταιρεία έχει να αντιµετωπίσει καθώς επίσης τις συνέπειες της κρίσης στην 

εξετασθείσα γεωγραφική αγορά.». 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 

κύκλο εργασιών της ATHINODOROU & POULLAS ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν 

στα €{…}, τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας αποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS βάσει του 

άρθρου 24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €207.566 (∆ιακοσίων επτά χιλιάδων 

πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {…}% επί του ετήσιου 

κύκλου εργασιών της εταιρείας για το έτος 2012. 

Αναφορικά µε την εταιρεία TOP MIX 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία TOP MIX µέσω του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της κ. Γ.Ν., ο οποίος κατείχε τη 

θέση γραµµατέα του Συνδέσµου, συµµετείχε σε συναντήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα µε εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, αντάλλασσαν 

µεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, 

στοιχεία αγοράς τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής 
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έτοιµου σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του 

«Συντονισµού» και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης, όπως προκύπτει 

από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες 

συναντήθηκαν µετά από την προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της TOP MIX επαναλαµβάνει ότι από τα ενώπιον της 

στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία TOP MIX κατά την περίοδο της δραστηριοποίησης της 

και µέχρι τον τερµατισµό των εργασιών της, αποτελούσε ενεργό µέλος του Συνδέσµου 

και της αντι-ανταγωνιστικής σύµπραξης που είχε διαµορφωθεί, ως αυτή περιγράφηκε 

λεπτοµερώς ανωτέρω. Ο κύριος Γ.Ν. (Γενικός ∆ιευθυντής) ο οποίος ήταν υπεύθυνος 

για τον καταρτισµό και την υποβολή προσφορών είχε συµµετάσχει σε αριθµό 

συναντήσεων στο πλαίσιο των οποίων όπως έχει διαφανεί συζητούνταν µεταξύ άλλων 

νέα έργα. Η εταιρεία TOP MIX έλαβε έγγραφα για τους διαγωνισµού ∆.Τ.∆.Ε. µε αριθµό 

6/2012 και αρ. 15/2012, χωρίς όµως να υποβάλει προσφορά. 

Η εταιρεία TOP MIX ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη 

ελαφρυντικών περιστάσεων, οι οποίοι µελετήθηκαν ενδελεχώς και συνεκτιµήθηκαν κατά 

την επιβολή του προστίµου: 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η TOP MIX είχε περιορισµένη συµµετοχή στην 

παράβαση και ότι από την ανάγνωση των στοιχείων στα οποία θεµελιώνει η 

Επιτροπή την απόφασή της, προκύπτει µειωµένη ή/και ελάχιστη, ή/και µη 

συµµετοχή της TOP MIX στις παραβάσεις, πράγµατι διαπιστώνεται ότι κατά τον 

Ιούνιο του 2012, όταν είχε προκηρυχθεί ο ∆ιαγωνισµός του Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

υπ’ αριθµό 54/2012, η εταιρεία είχε ήδη τερµατίσει τις δραστηριότητες της, και δε 

θα µπορούσε να αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης, ενώ δεν είχε 

παραλάβει καν έγγραφα για τον εν λόγω διαγωνισµό. Συνεπώς ως 

καταγράφεται και στην οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 

1/11/2017, η εταιρεία TOP MIX κατά ή περί την περίοδο διεξαγωγής του τρίτου 

∆ιαγωνισµού µε αρ. 54/2012 δεν διεξήγαγε δραστηριότητες. 

• Επίσης, από τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν από την TOP MIX προκύπτει ότι 

είχε µια κάθετη πτώση των οικονοµικών της δραστηριοτήτων αλλά και των 

κερδών της. Τα οικονοµικά της δε αποτελέσµατα τα επιµαχα έτη ήταν: (α) το 

έτος 2011 ο κύκλος εργασιών της ήταν €{…} µε καθαρή ζηµία €{…}, και (β) 

µέχρι το Μάρτιο του 2012 ο κύκλος εργασιών της ήταν €{…}, µε καθαρή ζηµία 

€{…}. Μέσα από τους αριθµούς εξάγονται τα εξής: Το έτος 2011 

πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών αξίας €{…}, ήτοι {…}% του κύκλου εργασιών 

που πραγµατοποίησε το 2010 (που ανήλθε στα €{…}), δηλαδή είχε µια µείωση 

της τάξης του {…}%. Μέχρι, δε, το Μάρτιο του 2012 πραγµατοιποίησε κύκλο 
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εργασιών €{…}, έναντι €{…}που πραγµατοποίησε το 2011. 

• Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι ως λόγοι µείωσης του προστίµου θεωρούνται και 

η δυνατότητα πληρωµής αυτού από µια επιχείρησης, διαπιστώνεται ότι στις 

30/5/2012 η εταιρεία IACOVOU BROTHERS CONCRETE υπέβαλε στις 

30/5/2012 την υπ’ αριθµό 69/2012 αίτηση στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας, 

µε την οποία αιτείτο την εκκαθάριση της TOP MIX δυνάµει ∆ιατάγµατος 

∆ικαστηρίου. Στις 20/12/2013 το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε 

∆ιάταγµα εκκαθάρισης της εταιρείας. Στις 14/4/2014 διορίστηκε από 

συγκεκριµένο Πιστωτικό Ίδρυµα Παραλήπτης, ∆ιαχειριστής της εταιρείας, και 

στις 18/5/2015 εκδόθηκε αναγνωριστική απόφαση αναφορικά µε την εγκυρότητα 

του διορισµού του. Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η εταιρεία τελεί υπό 

εκκαθάριση, γεγονός που λαµβάνεται υπόψη ως ελαφρυντικό στοιχείο αφού 

επηρεάζει τη δυνατότητα της επιχείρησης για αποπληρωµή του προστίµου.  

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι ο βαθµός αντικτύπου στην αγορά ήταν 

περιορισµένος, καθώς ο προϋπολογισµός των υπό κρίση διαγωνισµών δεν 

υπερβαίνει τις €120.000 και ότι η γεωγραφική έκταση της παράβασης δεν 

εκτείνεται σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, αλλά µόνο στη Λεµεσό 

επισηµαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της 

εκτίµησης της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, 

και εκ τούτου δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί 

παράγοντες. 

• Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η διάρκεια της παράβασης είναι περιορισµένη 

καθώς αφορά µόνο τρεις διαγωνισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ 30/11/2011 

και 24/2/2012, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση του ίδιου έργου, επισηµαίνεται 

ότι ο παράγοντας αυτός λήφθηκε υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της 

διάρκειας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ως πρόσθετος ελαφρυντικός παράγοντας. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η επιχείρηση δεν έχει αποκοµίσει κέρδος, 

επισηµαίνεται ότι η µη αποκόµιση οποιουδήποτε οφέλους δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως ελαφρυντική περίσταση. Ως έχει νοµολογηθεί, εξάλλου κατά την 

επιβολή προστίµου για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση 

εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στις επιχειρήσεις ούτε να λάβει υπόψη ως 
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ελαφρυντικό παράγοντα, ενδεχοµένως, ότι δεν αποκοµίσθηκε κέρδος από την 

επίδικη παράβαση. 256 

• Εκτιµάται, στη βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η εταιρεία 

TOP MIX δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη παράβαση του 

Νόµου εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

• ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι η παρούσα παράβαση του Νόµου δεν είναι 

αποτέλεσµα συνέχισης ή επανάληψης µίας προηγουµένως διαπιστωµένης ίδιας 

ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της TOP MIX και πως αυτή έχει 

συνεργαστεί µε την Επιτροπή. 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 

κύκλο εργασιών της TOP MIX ο οποίος κατά το 2011 ανερχόταν στα €{…}, τα Μέλη της 

Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-Παναγιώτης 

Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας αποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία TOP MIX βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €21.850 (είκοσι µία χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ) που 

αντίστοιχει σε ποσοστό {…}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας για το 

έτος 2011. 

Αναφορικά µε την εταιρεία SKYRAMIX 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, και 

καταγράφεται στην οµόφωνη  απόφαση της Επιτροπής, η εταιρεία SKYRAMIX 

ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 και αποτελεί  θυγατρική της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, η 

οποία  άρχισε δραστηριότητες στο τέλος του 2007. Από τον Μάρτιο του 2012 η εταιρεία 

αύξησε τις δραστηριότητες της µε την προσθήκη της παρασκευής και της διάθεσης 

έτοιµου σκυροδέµατος. ∆ιευθυντές της εταιρείας SKYRAMIX είναι ο κύριος Ι.Σ. και ο 

κύριος Φ.Σ., οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα ∆ιευθυντές της εταιρείας TOP MIX . Η µητρική 

εταιρεία της SKYRAMIX κατείχε την υπό αναφορά περίοδο το 50% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας TOP MIX, ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της οποίας, κύριος Γ.Ν., 

είχε εγγραφεί ως µέλος του Συνδέσµου. Ο κύριος Γ.Ν., όπως προκύπτει από τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία είχε ενεργή συµµετοχή στο Σύνδεσµο εφόσον είχε 

διοριστεί Γραµµατέας του Συνδέσµου. Συνάγεται συνεπώς, ότι η εταιρεία ΣΚΥΡΑ 

                                                             
256 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (Έκτο πενταµελές τµήµα) της 16ης Ιουνίου 2011, Υπόθεση Τ-
192/06, Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 59-60. 
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ΒΑΣΑΣ και οι ∆ιευθυντές αυτής είχαν πλήρη γνώση των όσων συζητιούνταν και 

συµφωνούνταν εντός τους Συνδέσµου. Εξάλλου όπως προκύπτει από τις θέσεις της 

εταιρείας SKYRAMIX, ο κύριος Γ.Ν. εργοδοτήθηκε έστω και περιστασιακά στην 

εταιρεία. 

Πέραν των πιο πάνω, από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία 

SKYRAMIX παρόλο που δεν αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου, φαίνεται να έλαβε 

µέρος στις αρχικές συναντήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2012, 

Συγκεκριµένα σε σχέση µε τους επίµαχους διαγωνισµούς και τη συµµετοχή της 

εταιρείας SKYRAMIX,  σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) Σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 15/2012 υπογραµµίζεται ότι ανυπόγραφο 

αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον ∆ιαγωνισµό Τ.∆.Ε. µε αρ. 

6/2012 που είχε εντοπιστεί στις κοινές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ΣΚΥΡΑ 

ΒΑΣΑΣ, SKYRAMIX και TOP MIX (Έγγραφο 33), φαίνεται να λήφθηκε υπόψη από 

όλες τις επιχειρήσεις κατά τη νόθευση των προσφορών για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε. µε 

αρ. 15/2012,257 αφού οι τιµές των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά, ήτοι των 

εταιρειών ATHINODOROU & POULLAS και ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ήταν ακριβώς οι ίδιες µε τις 

τιµές που υπέβαλαν στο ∆ιαγωνισµό  µε αρ. 6/2012 (πλην της εταιρείας 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, η προσφορά της οποίας για την Περιοχή ΙΙΙ 

µειώθηκε), ο οποίος είχε ακυρωθεί. Η εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ενώ έλαβε 

αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισµού µε αρ. 15/2012, απείχε από τον εν λόγω 

∆ιαγωνισµό, σε αντίθεση µε τον ∆ιαγωνισµό αρ. 6/2012. Η εταιρεία TOP MIX ενώ έλαβε 

αντίγραφα των εγγράφων και για τους δύο διαγωνισµούς δεν υπέβαλε προσφορά για 

κανένα από αυτούς. Η αποχή που επίσης τηρήθηκε από την εταιρεία SKYRAMIX, 

ενδεχοµένως να είχε επηρεαστεί τόσο από την πληροφόρηση που είχε λάβει σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού αρ.6/2012, όσο και από την πληροφόρηση που 

ενδεχοµένως να έλαβαν οι κοινοί µέτοχοι της εταιρείας TOP MIX και SKYRAMIX από 

τον κύριο Γ.Ν. σε σχέση µε τα όσα συζητήθηκαν οι στο πλαίσιο της συνάντησης του 

Συνδέσµου. 

Να υπογραµµιστεί ότι ανυπόγραφο αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης για τον ∆ιαγωνισµό Τ.∆.Ε. µε αρ. 6/2012 που είχε εντοπιστεί στις κοινές 

εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ, SKYRAMIX και TOP MIX (Έγγραφο 

33), φαίνεται να λήφθηκε υπόψη από όλες τις επιχειρήσεις κατά τη νόθευση των 

προσφορών για το ∆ιαγωνισµό του Τ.∆.Ε. µε αρ. 15/2012,258 αφού οι τιµές των 

εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά, ήτοι ATHINODOROU & POULLAS και 

                                                             
257 Οι εταιρείες SKYRAMIX και TOP MIX ενώ έλαβαν έγγραφα για τον διαγωνισµό 15/2012 δεν υπέβαλαν 
προσφορά. 
258 Οι εταιρείες SKYRAMIX και TOP MIX ενώ έλαβαν έγγραφα για τον διαγωνισµό 15/2012 δεν υπέβαλαν 
προσφορά. 
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ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ήταν ακριβώς οι ίδιες µε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 6/2012 (πλην της 

εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ, η προσφορά της οποίας για την 

Περιοχή ΙΙΙ µειώθηκε), ο οποίος είχε ακυρωθεί.  

(β) Σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό µε αρ. 54/2012, επαναλαµβάνεται ότι αυτός είχε 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 29/06/2012, και στο ηµερολόγιο του κ. 

Κ.Κ. ανευρέθηκε η εξής σηµείωση στις 26/6/2012: «8:30 Σκυροδέµατα» (Έγγραφο 34). 

Από την εν λόγω σηµείωση προκύπτει ότι στις 26/6/2012 και η ώρα 8:30, 

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ των µελών του Συνδέσµου Εταιρειών Έτοιµου 

Σκυροδέµατος Λεµεσού, συµπεριλαµβανοµένης και της εταιρείας SKYRAMIX. 

Προσφορά υπέβαλαν και οι τέσσερις εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη συνεδρία της µε ηµεροµηνία 9/8/2012, αφού αξιολόγησε 

την προσφορά σηµείωσε ότι για τις περιοχές Ι και ΙΙ, οι τιµές που υπέβαλε ο 

προσφοροδότης ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ήταν οι πιο χαµηλές για όλες τις κατηγορίες 

σκυροδέµατος.  Οι τιµές του προσφοροδότη ήταν µεταξύ 12,7% έως 21,3% ψηλότερες 

από την Εκτίµηση του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων 

Λεµεσού. Για την Περιοχή V, ο προσφοροδότης ATHINODOROU & POULLAS υπέβαλε 

τις χαµηλότερες τιµές για όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος.  Οι τιµές ήταν µεταξύ 

17,7% έως 23,2% ψηλότερες από την εκτίµηση. 

Η εταιρεία SKYRAMIX, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη 

ελαφρυντικών περιστάσεων, οι οποίοι µελετήθηκαν ενδελεχώς και συνεκτιµήθηκαν κατά 

την επιβολή του προστίµου: 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι το όνοµα εταιρειών του Οµίλου Εταιρειών Σκύρα 

Βάσας ουδέποτε έχει συνδεθεί µε καταδολίευση του ∆ηµοσίου, παρατηρείται ότι 

πράγµατι, στη βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, η εταιρεία 

SKYRAMIX δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη παράβαση του 

Νόµου εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

• ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι η παρούσα παράβαση του Νόµου δεν είναι 

αποτέλεσµα συνέχισης ή επανάληψης µίας προηγουµένως διαπιστωµένης ίδιας 

ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της SKYRAMIX και πως αυτή έχει 

συνεργαστεί µε την Επιτροπή. 

• Σε ό,τι αφορά το επιχείρηµα ότι η εταιρεία ως µη µέλος του Συνδέσµου, όχι µόνο 

δεν είχε συµπράξει µε σκοπό τη νόθευση του διαγωνισµού, αλλά αν είχαν 

υποψίες για αυτό, θα ήταν ανεύθυνο και άκρως επικίνδυνο για τα συµφέροντα 

τους να καταγγείλουν κάτι τέτοιο χωρίς χειροπιαστές αποδείξεις, σηµειώνεται ότι 

αυτό δεν αποτελεί τίποτα άλλο εκτός από εκ των υστέρων αιτιολογίες οι οποίες 
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είναι γενικές και ατεκµηρίωτες και δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως 

ελαφρυντικοί παράγοντες. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι εταιρεία αποδεδειγµένα διαχώρισε τις θέσεις της 

από τις υπόλοιπες και ότι κατάφερε να απεγκλωβιστεί από τον έλεγχο που 

εξασκούσε ο Όµιλος Εταιρειών Αδελφοί Ιακώβου στην TOP MIX και αρνήθηκε 

να προσλάβει τον Γενικό ∆ιευθυντή και Λογιστή της µετά τον τερµατισµό της 

εργοδότησής τους σε αυτή, και ότι υιοθέτησε άκρως αντίθετη πολιτική από αυτή 

της TOP MIX όσον αφορά τη συµµετοχή της στον Σύνδεσµο Λεµεσού και την 

υποβολή προσφορών στο ∆ηµόσιο, σηµειώνεται ότι αυτό δεν αποτελεί τίποτα 

άλλο εκτός από εκ των υστέρων αιτιολογίες οι οποίες είναι γενικές και 

ατεκµηρίωτες και δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως ελαφρυντικοί 

παράγοντες. 

• Στην παρούσα υπόθεση συντρέχει ιδιαίτερη περίσταση που θα δικαιολογούσε, 

κατ’ εξαίρεση, την αναπροσαρµογή του επιβαλλόµενου προστίµου επί το 

ηπιότερον. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη, κατ’ εξαίρεση, την οικονοµική 

κρίση στην Κύπρο που έπληξε (έστω και προσωρινά), µεταξύ άλλων, και τον 

σχετικό οικονοµικό κλάδο, κρίνεται ότι µπορεί να χορηγηθεί µείωση του τελικώς 

επιµετρηθέντος ποσού του προστίµου. Αντίστοιχη πρακτική αναφορικά µε την 

κατ’ εξαίρεση αναπροσαρµογή του προστίµου επί το ηπιότερον υιοθέτησε η 

Επιτροπή στην απόφασή της µε αρ. 66/2009, όπου αναφέρεται ότι 

«Στοχεύοντας η Επιτροπή στη δηµιουργία και προώθηση συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισµού που αποβλέπουν στην αποτελεσµατικότερη προστασία των 

καταναλωτών αλλά και στην ανάπτυξη του εµπορίου και της οικονοµίας 

γενικότερα, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορη ως προς τις σηµερινές συνθήκες 

της αγοράς και της οικονοµίας στις οποίες η κρινόµενη εταιρεία καλείται να 

λειτουργήσει αλλά και να αντεπεξέλθει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ορθό 

και δίκαιο να λάβει υπόψη της, ως δευτερεύουσας βαρύτητας ελαφρυντικό 

στοιχείο, για σκοπούς επιµέτρησης του διοικητικού προστίµου, τις επιπτώσεις 

που δηµιούργησε η παγκόσµια οικονοµική κρίση που η εταιρεία έχει να 

αντιµετωπίσει καθώς επίσης τις συνέπειες της κρίσης στην εξετασθείσα 

γεωγραφική αγορά.». 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση,τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 

κύκλο εργασιών της SKYRAMIX ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν στα €{….},  τα Μέλη 
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της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-Παναγιώτης 

Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας αποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία SKYRAMIX βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €50.018 (πενήντα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ) που αντίστοιχει 

σε ποσοστό {…}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το έτος 2012. 

Αναφορικά µε την εταιρεία ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου 

ALFA BETON   

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία ALFA CONCRETE συµµετείχε σε συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

µε εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, αντάλλασσαν µεταξύ τους 

ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, στοιχεία αγοράς 

τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής έτοιµου 

σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του «Συντονισµού» 

και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης, όπως προκύπτει από το 

ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες συναντήθηκαν µετά από την 

προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών. Στο πλαίσιο του εν λόγω Συνδέσµου συµφωνούνταν τιµές και έργα και 

συµµετοχή σε διαγωνισµούς. 

Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της ALFA CONCRETE επαναλαµβάνεται ότι από τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE κατά την 

περίοδο της δραστηριοποίησής της και µέχρι τον τερµατισµό των εργασιών της, 

αποτελούσε ενεργό µέλος του Συνδέσµου και της αντι-ανταγωνιστικής σύµπραξης που 

είχε διαµορφωθεί, ως αυτή περιγράφηκε λεπτοµερώς ανωτέρω. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι ο Α.Α. συµµετείχε στο Σύνδεσµο, στη θέση αντιπρόεδρου.    

Συνεπώς, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων το γεγονός ότι η εταιρεία 

ALFA CONCRETE δεν υπέβαλε προσφορά στους τρεις ∆ιαγωνισµούς που είχαν 

προκηρυχθεί από το Τµήµα ∆ηµοσιών Έργων δεν συνεπάγεται ότι δεν είχε ενεργή 

συµµετοχή στη συµπαιγνία, η οποία είχε στόχο τη νόθευση των δηµόσιων 

διαγωνισµών. Μη υποβολή προσφοράς, όπως καταγράφηκε λεπτοµερώς πιο πάνω,  

φαίνεται να αποτελεί µέρος της συµφωνίας των επιχειρήσεων για αναδοχή του 

∆ιαγωνισµού της Ε.ΛΕΜ.Ε  µε αρ. 50/2012. 

Η εταιρεία ALFA CONCRETE και η οικονοµική της διάδοχος ALFA BETON, ως 

παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλαν λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, 

τους οποίους τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, 
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Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας µελέτησαν 

ενδελεχώς και συνεκτίµησαν κατά την επιβολή του προστίµου: 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η νόθευση των τριών διαγωνισµών δεν είχε 

προκαλέσει πραγµατικές αρνητικές επιδράσεις στην αγορά καθώς οι εν λόγω 

διαγωνισµοί είχαν ακυρωθεί από την αναθέτουσα αρχή και συνεπώς δεν 

εφαρµόστηκαν, επισηµαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο 

πλαίσιο της εκτίµησης της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης ως 

αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως 

πρόσθετοι ελαφρυντικοί παράγοντες. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η έκταση της διαπιστωθείσας παράβασης ήταν 

περιορισµένη, και ότι η γεωγραφική έκταση της παράβασης δεν εκτείνεται σε 

όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, αλλά µόνο στη Λεµεσό επισηµαίνεται ότι οι 

παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της φύσης και 

σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν 

µπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί παράγοντες. 

• Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η διάρκεια της παράβασης είναι περιορισµένη 

καθώς αφορά µόνο τρεις διαγωνισµούς που έλαβαν χώρα µεταξύ 30/11/2011 

και 29/06/2012, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση του ίδιου έργου, επισηµαίνεται 

ότι ο παράγοντας αυτός λήφθηκε υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης της 

διάρκειας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και εκ τούτου δεν µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ως πρόσθετος ελαφρυντικός παράγοντας. Το γεγονός ότι η 

εταιρεία ALFA BETON δεν συµµετείχε στους εν λόγω ∆ιαγωνισµούς αφού δεν 

είχε συσταθεί ως εταιρεία δεν επηρεάζει την επιβολή διοικητικού προστίµου 

εφόσον ως καταγράφεται στην απόφαση της Επτροπής η πρόθεσή της (ίδε 

επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/12/2017) είναι να επιβάλει ένα 

διοικητικό πρόστιµο για το οποίο ευθύνη αποπληρωµής έχει η εταιρεία ALFA 

BETON, η οποία έχει πλέον αναλάβει τη δραστηριοποίηση στην αγορά του 

έτοιµου σκυροδέµατος, δραστηριοποίηση η οποία αφορούσε προγενέστερα την 

ALFA CONCRETE. 

• Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι η ALFA BETON δεν έχει αποκοµίσει κέρδος από 

την παράβαση καθώς οι διαγωνισµοί ακυρώθηκαν, επισηµαίνεται ότι η µη 

αποκόµιση οποιουδήποτε οφέλους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντική 

περίσταση. Ως έχει νοµολογηθεί, εξάλλου κατά την επιβολή προστίµου για 

παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στις 
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επιχειρήσεις ούτε να λάβει υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα, ενδεχοµένως, ότι 

δεν αποκοµίσθηκε κέρδος από την επίδικη παράβαση. 259 

• Αναφορικά µε το επιχείρηµα ότι δεν έχει προκληθεί πραγµατική βλάβη στο 

δηµόσιο, είναι δεδοµένοότι το δηµόσιο, έστω και στην περίπτωση ακύρωσης 

των προσφορών, επωµίζεται ζηµίες αφενός γιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις 

στην εκτέλεση των έργων και υποδοµών που δροµολογούνται και αφετέρου, 

επειδή η ακύρωση και επαναπροκήρυξη των διαγωνισµών επιφέρει πρόσθετο 

διοικητικό κόστος στις αναθέτουσες αρχές. Σε κάθε περίπτωση και ως έχει 

αναφερθεί ανωτέρω, τέτοιου είδους µυστικές συµπράξεις πλήττουν το δηµόσιο 

αίσθηµα εµπιστοσύνης στην ανταγωνιστική διαδικασία και υπονοµεύουν τα 

οφέλη µιας ανταγωνιστικής αγοράς. 

• Εκτιµάται, στη βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η εταιρεία 

δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη παράβαση του άρθρου 3 

και 6 του Νόµου εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

• ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι η παρούσα παράβαση του Νόµου δεν είναι 

αποτέλεσµα συνέχισης ή επανάληψης µίας προηγουµένως διαπιστωµένης ίδιας 

ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της εταιρείας. 

• Αναφορικά µε την θέση που εκφράστηκε ότι η οποιαδήποτε παράβαση δεν έγινε 

συνειδητά, αφού τα εµπλεκόµενα µέρη ενέγραψαν τον Σύνδεσµο στον Έφορο 

Σωµατείων και Ιδρυµάτων και συνεπώς δεν µπορεί να λεχθεί ότι υπήρχε η 

πρόθεση δηµιουργίας µυστικού καρτέλ, σηµειώνεται εν πρώτοις ότι η εγγραφή 

ενός Συνδέσµου στον Έφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων δεν συνεπάγεται ότι ο 

εν λόγω Σύνδεσµος δρούσε ή δρα σεβόµενος τους κανόνες ανταγωνισµού. 

Άλλωστε η οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 1/11/2017 

καταδεικνύει µέσα από πληθώρα στοιχείων ότι ο Σύνδεσµος αποτελούσε απλά 

µια οµπρέλα κάτω από την οποία οι επιχειρήσεις διαµόρφωσαν ένα καρτέλ. 

Κατά δεύτερον, η εταιρεία δεν έχει προσκοµίσει οποιαδήποτε στοιχεία που να 

δεικνύουν ότι η παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου δεν είχε γίνει 

συνειδητά, αλλά αντιθέτως παρέµεινε σε γενικολογίες. 

• Αναφορικά µε τη θέση ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ALFA CONCRETE 

πριν από το 2013 άρχισε να µειώνεται, ότι τελεί υπό καθεστώς διαχείρισης από 

τις 5/12/2013, και ότι πλέον δεν δραστηριοποιείται στην αγορά σκυροδέµατος, 

διαπιστώνεται ότι όντως σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσηµου Παραλήπτη, καθώς και τα στοιχεία της έρευνας, στις 5/12/2013 

                                                             
259 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (Έκτο πενταµελές τµήµα) της 16ης Ιουνίου 2011, Υπόθεση Τ-
192/06, Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 59-60. 
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διορίστηκε Παραλήπτης ∆ιαχειριστής. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι η εταιρεία 

δεν έχει προσκοµίσει στοιχεία, ήτοι εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που να 

αποδεικνύουν ότι πριν το 2013 είχε επέλθει µείωση των εισοδηµάτων της. 

Πέραν αυτού, ως καταγράφεται και στην οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής, τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία δεικνύουν ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE 

συνέχισε τη δραστηριοποίηση της στην αγορά παραγωγής έτοιµου 

σκυροδέµατος µέσω της ALFA BETON η οποία είχε ιδρυθεί από τους µετόχους 

της, κ.κ. Α.Α., Χ.Α. και Ι.Φ. περί το 2012. Επίσης, ως καταγράφεται στην 

απόφαση ηµεροµηνίας 1/11/2017, η ALFA BETON έχει πάρει τη θέση της ALFA 

CONCRETE ως µέλος του Συνδέσµου Λεµεσού και η ALFA BETON έχει πλέον 

αναλάβει τη δραστηριοποίηση στην αγορά του έτοιµου σκυροδέµατος, 

δραστηριοποίηση η οποία αφορούσε προγενέστερα την ALFA CONCRETE. 

Συνεπώς, υπό αυτή την οµόφωνη διαπίστωση της Επιτροπής, το γεγονός ότι η 

εταιρεία ALFA CONCRETE τελεί υπό διαχείριση, σύµφωνα µε την ενωσιακή 

νοµολογία, αφενός δεν µπορεί να την απαλλάξει από την επιβολή διοικητικού 

προστίµου αλλά ούτε να αποτελέσει ελαφρυντικό παράγοντα. Ευθύνη για την 

καταβολή του προστίµου φέρει πλέον η εταιρεία ALFA BETON, η οποία έχει 

αναλάβει τη δραστηριοποίηση στην αγορά του έτοιµου σκυροδέµατος.  

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 

κύκλο εργασιών της εταιρείας ALFA CONCRETE, ο οποίος κατά το 2010 ανερχόταν 

στα €{…}, τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και 

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης αποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής 

της διαδόχου ALFA BETON βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, πρόστιµο 

ύψους €312.262 (τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ) που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό {…}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας ALFA 

CONCRETE για το έτος 2010. 

Το Μέλος της Επιτροπής κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, διαφώνησε αναφορικά µε το 

ύψος του διοικητικού προστίµου και σηµείωσε τα ακόλουθα: 

Σε σχέση µε την εταιρεία ALFA CONCRETE, αφού µελέτησε επισταµένα τα στοιχεία 

του φακέλου, παρατήρησε ότι πρόσθετα των όσων καταγράφονται αναφορικά µε τη 

φύση, σοβαρότητα της παράβασης, διάρκεια της παράβασης, τις περιστάσεις που 

αφορούν την εταιρεία ALFA CONCRETE θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εταιρεία 
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αυτή δεν συνεργάστηκε µε την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, και αυτό, 

όπως σηµείωσε είναι έκδηλο από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Ο κ. Αριστείδου 

Παλούζας ανέφερε χαρακτηριστικά το γεγονός ότι στις 25/2/2015, δεν κατέστη δυνατό 

να διεξαχθεί ο επιτόπιος έλεγχος στα γραφεία της επιχείρησης ALFA CONCRETE 

PUBLIC COMPANY σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής. Όπως σηµειώνεται στην 

απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 31/2015, η ALFA CONCRETE σε κανένα σηµείο δεν 

συνεργάστηκε για τη διεξαγωγή του ελέγχου, καθότι σε πρώτο στάδιο υπήρξε άρνηση 

παραλαβής της εντολής και των συνοδευτικών της εγγράφων, και σε δεύτερο στάδιο 

εκπρόσωποι αυτής δεν συµφωνούσαν ως προς το ποιος ήταν υπεύθυνος για παροχή 

πρόσβασης ενώ όλοι αγνοούσαν τον τόπο / πρόσωπο στο οποίο βρίσκονταν τα κλειδιά 

του εν λόγω χώρου. Η άρνηση διεξαγωγής έρευνας ουσιαστικά κατέστησε ένα άκρως 

σηµαντικό εργαλείο για διεξαγωγή ερευνών αδύνατο να εφαρµοστεί λόγω ακριβώς 

αυτής της άρνησης. Η µη διεξαγωγή έρευνας σε συγκεκριµένο χρόνο απέτρεψε την 

αποτελεσµατικότητα αυτής πλήρως σε ό,τι αφορά την ALFA CONCRETE PUBLIC και 

µερικώς σε ό,τι αφορά τη γενικότερη αιφνίδια έρευνα, καθιστώντας αδύνατη την 

αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου. Ο κ. Αριστείδου Παλούζας παρέπεµψε στην 

υπόθεση Bitumen Netherlands260 η οποία επιβεβαιώθηκε από το Γενικό ∆ικαστήριο 

(βλ.Koninklijke Wegenbouw Stevin v Commission)261 στην οποία κρίθηκε ότι η άρνηση 

εταιρείας να υποβληθεί σε ελέγχους, αναγκάζοντας τους επιθεωρητές να ζητήσουν τη 

βοήθεια της εθνικής αρχής ανταγωνισµού και της αστυνοµίας, συνιστά επιβαρυντικό 

στοιχείο που δικαιολογεί αύξηση κατά 10 % του βασικού ποσού του προστίµου που θα 

πρέπει να επιβληθεί στην εταιρεία αυτή.  

Επιπλέον ο κ. Αριστος Αριστείδου Παλούζας σηµείωσε ότι η εταιρεία ALFA 

CONCRETE, στην οποία ανήκει κατά το ήµισυ η εταιρεία I & S KRITONIS, στις γραπτές 

και προφορικές της θέσεις, δεν παρουσιάστηκε εκ µέρους της εταιρείας I&S KRITONIS. 

Επίσης όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Έκθεση Αιτιάσεων, η οποία 

κοινοποιήθηκε δια χειρός στην εταιρεία MPH Law Secretarial Limited, γραµµατέα της 

I&S KRITONIS στις 2/10/2015, καθότι οι ∆ιευθυντές της εταιρείας I&S KRITONIS Α.Α. 

και Χ.Α., κατά τη δια χειρός παράδοση της Έκθεσης Αιτιάσεων που απευθυνόταν στην 

εταιρεία I&S KRITONIS, αρνήθηκαν να την παραλάβουν, αφού και στις τρεις 

περιπτώσεις που τόσο λειτουργός της Υπηρεσίας όσο και ιδιωτική εταιρεία 

ταχυµεταφορών επιχείρησαν να παραδώσουν αυτή στον χώρο εργασίας τους (ήτοι στα 

γραφεία της εταιρείας ALFA BETON), οι ∆ιευθυντές δεν παρουσιάζονταν. 

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι η εταιρεία δεν απέστειλε τους ζητηθέντες 

εξελεγµένους λογαριασµούς της, εξαναγκάζοντας την Επιτροπή να καταφύγει στον 

                                                             
260 Απόφαση ηµεροµηνίας 13/9/2006, COMP / 38.456 – Bitumen Netherlands, παρ.340-340 
261 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τµήµα) της 27ης Σεπτεµβρίου 2012,  T-357/06 - 
Koninklijke Wegenbouw Stevin v Commission 
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Έφορο Φορολογίας για να αποκτήσει τα σχετικά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατό να 

προχωρήσει µε την επιβολή προστίµου, καθυστερώντας σηµαντικά το έργο της 

Επιτροπής.  

Συνεπώς, λόγω των επιβαρυντικών περιστάσεων οι οποίες αφορούν τη συγκεκριµένη 

εταιρεία, ο κ. Αριστείδου Παλούζας θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθεί στην εταιρεία ALFA 

CONCRETE πρόστιµο ύψους €416.350 (τετρακόσιων δεκαέξι χιλίαδων τριακόσιων 

πενήντα ευρώ) που αντιστοιχεί στο {…}% επί του κύκλου εργασιών της για το 2010 

(καθότι όπως αναφέρεται αναλυτικά, αυτή είναι η τελευταία χρονιά για την οποία 

κατέστη εφικτό να ανευρεθούν οικονοµικά στοιχεία για τη συγκεκριµένη εταιρεία).  

 

Αναφορικά µε την εταιρεία I & S KRITONIS 

Η εταιρεία I&S KRITONIS αποτελεί εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εγγεγραµµένη 

στην Κύπρο και ανήκει κατά το ήµισυ στην εταιρεία ALFA CONCRETE. Το υπόλοιπο 

ήµισυ της εταιρείας σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 

Παραλήπτη κατέχεται από τον κύριο  I.K. και από τον κύριο Σ.Κ.  

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία I&S KRITONIS µέσω του κ. I.K, συµµετείχε σε συναντήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα µε εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, αντάλλασσαν 

µεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, 

στοιχεία αγοράς τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του 

«Συντονισµού» και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης, όπως προκύπτει 

από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες συναντήθηκαν µετά 

από την προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας διαπιστώνουν ότι η 

εταιρεία I&S KRITONIS δεν απέστειλε γραπτές παραστάσεις επί των λόγων που της 

έχουν κοινοποιηθεί. Ειδικότερα σηµειώνεται ότι η εταιρεία ALFA CONCRETE παρόλο 

που συµµετείχε στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίας εντούτοις δεν κατέθεσε 

οποιεσδήποτε θέσεις σε σχέση µε την συνδεδεµένη της εταιρεία. 

Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι η Έκθεση Αιτιάσεων είχε κοινοποιηθεί δια χειρός 

στην εταιρεία MPH Law Secretarial Limited, γραµµατέα της I&S KRITONIS στις 

2/10/2015, καθότι οι ∆ιευθυντές της εταιρείας I&S KRITONIS Α.Α. και Χ.Α., κατά τη δια 

χειρός παράδοση της Έκθεσης Αιτιάσεων που απευθυνόταν στην εταιρεία I&S 

KRITONIS, αρνήθηκαν να την παραλάβουν, αφού και στις τρεις περιπτώσεις που τόσο 
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λειτουργός της Υπηρεσίας όσο και ιδιωτική εταιρεία ταχυµεταφορών επιχείρησαν να 

παραδώσουν αυτή στον χώρο εργασίας τους (ήτοι στα γραφεία της εταιρείας ALFA 

BETON), οι ∆ιευθυντές δεν παρουσιάζονταν.  

Παρόλο που δεν έχουν τεθεί από µέρους της εταιρείας ή των µετόχων αυτής 

ελαφρυντικοί παράγοντες που δέον θα ήταν να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή 

διοικητικού προστίµου, τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης 

Ουστάς, Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας 

επαναλαµβάνουν ότι στην παρούσα υπόθεση συντρέχει ιδιαίτερη περίσταση που θα 

δικαιολογούσε, κατ’ εξαίρεση, την αναπροσαρµογή του επιβαλλόµενου προστίµου επί 

το ηπιότερον. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη, κατ’ εξαίρεση, την οικονοµική κρίση 

στην Κύπρο που έπληξε (έστω και προσωρινά), µεταξύ άλλων, και τον σχετικό 

οικονοµικό κλάδο, κρίνει ότι µπορεί να χορηγηθεί µείωση του τελικώς επιµετρηθέντος 

ποσού του προστίµου. Αντίστοιχη πρακτική αναφορικά µε την κατ’ εξαίρεση 

αναπροσαρµογή του προστίµου επί το ηπιότερον υιοθέτησε η Επιτροπή στην απόφασή 

της µε αρ. 66/2009, όπου αναφέρεται ότι «Στοχεύοντας η Επιτροπή στη δηµιουργία και 

προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού που αποβλέπουν στην αποτελεσµατικότερη 

προστασία των καταναλωτών αλλά και στην ανάπτυξη του εµπορίου και της οικονοµίας 

γενικότερα, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορη ως προς τις σηµερινές συνθήκες της 

αγοράς και της οικονοµίας στις οποίες η κρινόµενη εταιρεία καλείται να λειτουργήσει 

αλλά και να αντεπεξέλθει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ορθό και δίκαιο να λάβει 

υπόψη της, ως δευτερεύουσας βαρύτητας ελαφρυντικό στοιχείο, για σκοπούς 

επιµέτρησης του διοικητικού προστίµου, τις επιπτώσεις που δηµιούργησε η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση που η εταιρεία έχει να αντιµετωπίσει καθώς επίσης τις συνέπειες της 

κρίσης στην εξετασθείσα γεωγραφική αγορά.». 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) 

και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον 

κύκλο εργασιών της εταιρείας I & S KRITONIS, ο οποίος κατά το 2010 ανερχόταν στα 

€{…} τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζαςαποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία I & S KRITONIS βάσει του άρθρου 

24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, πρόστιµο ύψους €114.366 (εκατό δεκατεσσάρων 

χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ), που αντίστοιχει σε ποσοστό {…}% επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας I&S KRITONIS για το έτος 2010. 
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Αναφορικά µε την εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων, η 

εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ µέσω του κ. Χ.Ψ. συµµετείχε σε συναντήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα µε εκπροσώπους άλλων εταιρειών µελών του Συνδέσµου, αντάλλασσαν 

µεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες όπως είναι στοιχεία πελατών, 

στοιχεία αγοράς τσιµέντου από το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος, ενώ διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του 

«Συντονισµού» και ενοικίασαν γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Επίσης, όπως προκύπτει 

από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες συναντήθηκαν µετά 

από την προκήρυξη συγκεκριµένων διαγωνισµών και πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Στις 6/6/2018, η εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ µε επιστολή της δήλωσε ότι λόγω ψηλού κόστους 

για τη νοµική υπεράσπιση της, δεν µπορεί να αποστείλει τις γραπτές της παραστάσεις 

επί των λόγων που της έχουν κοινοποιηθεί και ως εκ τούτου, δεν τέθηκαν ελαφρυντικοί 

παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή του διοικητικού 

προστίµου. 

Παρά ταύτα, τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, 

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας 

επαναλαµβάνουν ότι στην παρούσα υπόθεση συντρέχει ιδιαίτερη περίσταση που θα 

δικαιολογούσε, κατ’ εξαίρεση, την αναπροσαρµογή του επιβαλλόµενου προστίµου επί 

το ηπιότερον. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη, κατ’ εξαίρεση, την οικονοµική κρίση 

στην Κύπρο που έπληξε (έστω και προσωρινά), µεταξύ άλλων, και τον σχετικό 

οικονοµικό κλάδο, κρίνει ότι µπορεί να χορηγηθεί µείωση του τελικώς επιµετρηθέντος 

ποσού του προστίµου. Αντίστοιχη πρακτική αναφορικά µε την κατ’ εξαίρεση 

αναπροσαρµογή του προστίµου επί το ηπιότερον υιοθέτησε η Επιτροπή στην απόφασή 

της µε αρ. 66/2009, όπου αναφέρεται ότι «Στοχεύοντας η Επιτροπή στη δηµιουργία και 

προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού που αποβλέπουν στην αποτελεσµατικότερη 

προστασία των καταναλωτών αλλά και στην ανάπτυξη του εµπορίου και της οικονοµίας 

γενικότερα, δεν µπορεί να παραµένει αδιάφορη ως προς τις σηµερινές συνθήκες της 

αγοράς και της οικονοµίας στις οποίες η κρινόµενη εταιρεία καλείται να λειτουργήσει 

αλλά και να αντεπεξέλθει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ορθό και δίκαιο να λάβει 

υπόψη της, ως δευτερεύουσας βαρύτητας ελαφρυντικό στοιχείο, για σκοπούς 

επιµέτρησης του διοικητικού προστίµου, τις επιπτώσεις που δηµιούργησε η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση που η εταιρεία έχει να αντιµετωπίσει καθώς επίσης τις συνέπειες της 

κρίσης στην εξετασθείσα γεωγραφική αγορά.». 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο 

της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβαν υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη 
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βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα  µε τις διαδικασίες του άρθρου 

24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς 

και τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν 

στα €{….} τα Μέλη της Επιτροπής Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-

Παναγιώτης Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζαςαποφασίζουν: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ βάσει του άρθρου 24(α)(i) 

του Νόµου 13(Ι)/2008, πρόστιµο ύψους €68.715 (εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακκοσίων 

δεκαπέντε ευρώ) που αντίστοιχει σε ποσοστό {…}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών 

της εταιρείας για το έτος 2012. 

11.4. Θέση Μειοψηφίας - Προέδρου κα. Λουκίας Χριστοδούλου 

H Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου διαφώνησε µε τη θέση της 

πλειοψηφίας σε σχέση µε το ύψος του προστίµου, το οποίο πρέπει να επιβληθεί σε 

κάθε επιχείρηση.  

Η Πρόεδρος, αφού µελέτησε όλα τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδοµένα τα 

οποία βρίσκονται καταχωρηµένα στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, σηµείωσε ότι 

στο πλαίσιο της εκτίµησης και αξιολόγησης της φύσης και της σοβαρότητας της 

παράβασης, λαµβάνεται υπόψη ιδίως το είδος της παράβασης, ενώ λαµβάνονται 

παράλληλα υπόψη οι συνθήκες της κάθε επιχείρησης κατά περίπτωση, και το ειδικό 

βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση. Κατά την αξιολόγηση της 

σοβαρότητας της παράβασης, η Πρόεδρος υπογράµµισε ότι πρέπει να  λαµβάνεται 

επίσης υπόψη ο χαρακτήρας και ο αντίκτυπος που αυτή είχε ή/και συνεχίζει να έχει 

στην αγορά, τα αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσµατα που προκλήθηκαν ή δυνατό να 

προκληθούν στην αγορά, δεδοµένης και της οικονοµικής δύναµης των επιχειρήσεων 

που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά και την έκταση 

αυτής. Οπότε συνυπολογίζεται επίσης και το οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο όφελος 

που αποκόµισαν ή επιδίωξαν να αποκοµίσουν οι εταιρείες. 

Η Πρόεδρος 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.262 Η παρούσα υπόθεση υπογράµµισε εµφαντικά ότι 

                                                             
262 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 
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εµπίπτει ευθέως στις εν λόγω περιπτώσεις, καθώς αφορά οριζόντια σύµπραξη, η οποία 

ενέχει πολύ σοβαρούς περιορισµούς του ανταγωνισµού. 

Περαιτέρω, η Πρόεδρος υπογράµµισε τη µεγάλη σοβαρότητα που έχουν οι υποθέσεις 

σύµπραξης µεταξύ επιχειρήσεων 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 tenders)».263 Επιπλέον, υπογράµµισε τα 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».264  

Η Πρόεδρος 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. ∆ηµόσιοι 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 

                                                                                                                                                                                    
ευηµερίας των καταναλωτών, οι οποίοι υποχρεώνονται να καταβάλλου υψηλότερες τιµές για τα εν λόγω 
προϊόντα και υπηρεσίες. 
263 http://www.oecd.org/daf/competition/cartels.  
264 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&Instru
mentPID =299&Lang=en). 
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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.265 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, έχουν 

χαρακτήρα ιδιαίτερα σοβαρής παράβασης στα πλαίσια εφαρµογής των κανόνων του 

ανταγωνισµού, εφόσον έχουν ως αντικείµενο την παρακώλυση και/ή τον περιορισµό 

και/ή τη νόθευση του ανταγωνισµού, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του 

Νόµου. 

Η υπό κρίση υπόθεση, όπως έχει αναλυθεί εκτεταµένα, αφορά τη σύµπραξη µεταξύ 

επιχειρήσεων για χειραγώγηση/νόθευση διαγωνισµών (bid rigging), η οποία είναι 

ιδιαίτερα επιζήµια στους φορολογούµενους και στο δηµόσιο συµφέρον εν γένει, εφόσον 

παρακωλύει / περιορίζει / νοθεύει τον ανταγωνισµό.  Η Πρόεδρος τόνισε ότι η 

Επιτροπή, έχει καταλήξει ότι ο «Σύνδεσµος Κατασκευαστών Έτοιµου Σκυροδέµατος 

Λεµεσού» προσέφερε στις εταιρείες µέλη του, οι οποίοι είναι µεταξύ τους ανταγωνιστές, 

µια πλατφόρµα επικοινωνίας, και ότι οι δραστηριότητες του Συνδέσµου και/ή των 

Μελών του δεν περιορίζονταν αποκλειστικά στα όσα καταγράφονται στο επίσηµο 

Καταστατικό και Ιδρυτικό έγγραφο του Συνδέσµου.  

Μέσω του Συνδέσµου Σκυροδέµατος, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία 

βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής, καθορίστηκε, µεταξύ άλλων, ένα πλαίσιο 

καθορισµού τιµών σκυροδέµατος αλλά και συζήτησης «νέων έργων» και καταµερισµού 

αυτών. Σε έγγραφα τα οποία έχει ενώπιόν της η Επιτροπή, καταγράφεται η κοινή 

βούληση των εταιρειών για κοινή τιµολογιακή πολιτική µέσω της εφαρµογής όµοιων 

αυξήσεων στις τιµές του σκυροδέµατος και τη διασφάλιση ενός ποσοστού κέρδους της 

τάξης του 10-15%, για τον καθορισµό των τιµών σκυροδέµατος που θα εφάρµοζαν 

µεταξύ τους στις περιπτώσεις διµερών συµφωνιών για την αγορά σκυροδέµατος, για τη 

δηµιουργία εταιρείας σκυροδέµατος και τη δηµιουργία εταιρείας διαχείρισης αντλιών, 

τον περιορισµό και έλεγχο της παραγωγής σκυροδέµατος, καθώς και τη συζήτηση νέων 

έργων και τον καταµερισµό αυτών.  

                                                             
265 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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Η Πρόεδρος επεσήµανε ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, ως αναπτύχθηκε 

ήδη εκτεταµένα, προκύπτει ότι όλες οι εταιρείες συµφώνησαν όπως γίνει µεταξύ τους 

καταµερισµός των έργων προβαίνοντας είτε σε εικονικές προσφορές είτε σε καταστολή 

προσφορών. Προς το σκοπό αυτό οι εταιρείες Μέλη του Συνδέσµου είχαν συναντήσεις 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αντάλλασσαν µεταξύ τους ευαίσθητες επιχειρηµατικές 

πληροφορίες όπως στοιχεία πελατών, στοιχεία αγοράς τσιµέντου από το 

Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, στοιχεία παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, ως επίσης 

διόρισαν πρόσωπο το οποίο είχε την ευθύνη του «συντονισµού» αλλά και ενοικίασαν 

γραφείο σε µυστική τοποθεσία. Οι εταιρείες επίσης αποφάσισαν την επιβολή κυρώσεων 

(penalties) σε όσους δεν συµµορφώνονταν. Επιπλέον, από το ηµερολόγιο του κ. Κ.Κ., 

το οποίο έχει κριθεί ότι έχει υψηλή αποδεικτική αξία, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές 

περιπτώσεις οι εταιρείες συναντήθηκαν µετά από την προκήρυξη συγκεκριµένων 

διαγωνισµών και πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η εταιρεία SKYRAMIX παρόλο που δεν αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου, φαίνεται να 

έλαβε µέρος στις αρχικές συναντήσεις οι οποίες πραγµατοποίηθηκαν εντός του 2012, 

ήτοι µετά από την υποβολή αίτησης για εγγραφή του Συνδέσµου και ήταν εις γνώση της 

ο τρόπος λειτουργίας του Συνδέσµου, λόγω της σχέσης των µετόχων της µε την 

εταιρεία TOPMIX η οποία αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου. Από τα ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι η Skyramix ήταν αποδέκτης ευαίσθητων 

πληροφοριών και µέρος της ανταλλαγής πληροφοριών και σε κανένα στάδιο δεν 

αποστασιοποιήθηκε από αυτή. 

Σε σχέση µε τους τρεις διαγωνισµούς, οι οποίοι αποτελούν το αντικείµενο της υπό 

κρίση υπόθεσης, η Πρόεδρος της Επιτροπής σηµείωσε ότι και οι τρεις ∆ιαγωνισµοί του 

Τ.∆.Ε ( ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, 15/2012 και 54/2012) που αφορούσαν την 

προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος στην Επαρχία Λεµεσού (Πεδινά και 

Ορεινά), είναι στην ουσία ο ίδιος διαγωνισµός ο οποίος ακυρωνόταν και 

επαναπροκηρυσσόταν, µε εξαίρεση την περιοχή ΙΙΙ, η οποία κατακυρώθηκε υπέρ της 

εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΑΝΟΣ στο ∆ιαγωνισµό ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 

15/2012. Η κα Χριστοδούλου σηµείωσε ότι οι εταιρείες επέδειξαν µια 

επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά, η οποία σύµφωνα µε την ίδια δεικνύει την επιµονή 

τους και την πρόθεσή τους για νόθευση των ∆ηµοσίων Προσφορών, κάτι που δεν 

µπορεί παρά να πρέπει να συνεκτιµηθεί ανάλογα. Ως προς τούτο, η Πρόεδρος έχει τη 

θέση ότι οι οριζόντιες συµφωνίες καθορισµού τιµών, κατανοµής αγορών και 

περιορισµού της παραγωγής, που είναι κατά κανόνα µυστικές, είναι, από την ίδια τη 

φύση τους, µεταξύ των πλέον επιζήµιων περιορισµών του ανταγωνισµού. Συνεπώς, θα 

πρέπει να επιβάλλονται τα υψηλότερα πρόστιµα για τέτοιου είδους παραβάσεις. 
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Σε ότι αφορά τους ισχυρισµούς των εταιρειών σε σχέση µε την οικονοµική κρίση και τις 

επιπτώσεις αυτής στον κατασκευαστικό κλάδο και τα οικονοµικά προβλήµατα τα οποία 

αντιµετωπίζουν, η Πρόεδρος αντιπαρέβαλε τα όσα καταγράφονται στο σύγγραµµα EU 

COMPETITION PROCEDURE,266 ήτοι: «According to the settled case law, the 

Commission is not required to take into account the poor (economic or financial) state 

of the business sector in question since, as a general rule, cartels come into being 

when a sector encounters problems. The same applies to the poor financial situation of 

the undertaking concerned, given the recognition of an obligation to reduce the fine 

would be tantamount to giving an unjustified competitive advantage to undertaking least 

well adapted to market conditions». Η Πρόεδρος υπογράµµισε και τα όσα 

καταγράφονται στην Απόφαση του ∆ικαστηρίου (δεύτερο τµήµα) της 8ης ∆εκεµβρίου 

2011 - KME Germany AG, πρώην KM Europa Metal AG, KME France SAS, πρώην 

Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, πρώην Europa Metalli SpA κατά Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Υπόθεση C-389/10 P) ότι : «97  […] κατά γενικό κανόνα, οι συµπράξεις 

δηµιουργούνται όταν ένας οικονοµικός τοµέας αντιµετωπίζει δυσχέρειες και ότι οι 

δυσχέρειες αυτές δεν µπορούν, καταρχήν, να συνιστούν ελαφρυντικές περιστάσεις.» 

Η Πρόεδρος σηµείωσε ακόµα ότι, όπως αναφέρεται και στην απόφαση µε αριθµό 

492/VΙ/2010 της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού,267 οι Αρχές Ανταγωνισµού δύνανται, 

αλλά δεν υποχρεούνται, να λαµβάνουν υπόψη κατά τον υπολογισµό του προστίµου τα 

τυχόν πενιχρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ή την οικονοµική κρίση ενός τοµέα ή 

κλάδου αφού: «[…] κατά πάγια κοινοτική νοµολογία και πρακτική, οι αρχές 

ανταγωνισµού δεν οφείλουν να θεωρούν τις οικονοµικές δυσχέρειες ενός κλάδου ως 

ελαφρυντική περίσταση, ούτε και οφείλουν να ακολουθούν την ίδια τακτική µε τυχόν 

προγενέστερες αποφάσεις τους, οι οποίες µπορεί να είχαν συνεκτιµήσει τον παράγοντα 

αυτό ως ελαφρυντική περίσταση. Πράγµατι, οι οριζόντιες συµπράξεις που περιέχουν 

σοβαρούς περιορισµούς για τον ανταγωνισµό εµφανίζονται κατά κανόνα όταν ένας 

κλάδος αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα. Αν έπρεπε να ακολουθείται κάθε φορά η 

λογική των εµπλεκόµενων µερών, το πρόστιµο σε τέτοιου είδους σοβαρές παραβάσεις 

θα έπρεπε να µειώνεται εκ του λόγου αυτού σε όλες τις υποθέσεις [βλ. ενδεικτικά 

Αποφάσεις ΠΕΚ Τ-30/05 William Prym GmbH κ.αλ. κατά Επιτροπής, σκ. 207- 208, ΠΕΚ 

Τ-236/01, Τ-249/01, Τ-244-246/01, Τ-251/01 και Τ-252/01 Tokai Carbon κατά 

Επιτροπής, σκ. 345, και ΠΕΚ Τ-13/89 Imperial Chemical Industries plc κατά Επιτροπής, 

σκ. 372]. Ακόµη, εάν οι αρχές ανταγωνισµού ήταν υποχρεωµένες κατά τον καθορισµό 

του ποσού του προστίµου να λαµβάνουν υπόψη την ελλειµµατική οικονοµική κατάσταση 

                                                             
266 Luis Ortiz Blanco, EU COMPETITION PROCEDURE, Third edition, Oxford University Press, σελ. 527  
267 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 492/VΙ/2010, επί της γνωστοποίησης και έρευνας, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 23 
του ν. 703/77, της σύµπραξης των επιχειρήσεων «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε», 
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», «∆ΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε». 
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µιας επιχείρησης, η αναγνώριση µιας τέτοιας υποχρεώσεως θα κατέληγε να δώσει 

αδικαιολόγητο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις που είναι οι λιγότερο 

προσαρµοσµένες στις συνθήκες της αγοράς [βλ. Απόφαση ∆ΕΚ C-308/04 P SGL 

Carbon AG κατά Επιτροπής, σκ. 105, όπου και παραποµπές σε πάγια νοµολογία].» (Η 

υπογράµµιση είναι της Προέδρου) 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην παρούσα περίπτωση κατά την οποία φαίνεται ότι σε 

περίοδο κρίσης, οι εµπλεκόµενες εταιρείες προέβηκαν στην εν λόγω σύµπραξη (crisis 

cartel) αποζητώντας το «κέρδος της τάξης του 10-15% όπως κάθε υγιής 

επιχείρηση»,268 η Πρόεδρος της Επιτροπής, έχει την άποψη ότι οι σχετικοί ισχυρισµοί 

τους πρέπει να απορριφθούν στην ολότητά τους. Η Πρόεδρος σηµείωσε επίσης 

συµπληρωµατικά και την απουσία οποιωνδήποτε στοιχείων που να αποδεικνύουν τα 

όσα οι εταιρείες επικαλούνται, πέραν των γενικών τους αναφορών.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ακόµα ότι η σοβαρότητα της διαπραχθείσας 

παράβασης πρέπει να αντανακλάται στο ύψος του ποσού του προστίµου το οποίο θα 

επιβληθεί. Ως προς τούτο παρέπεµψε στα όσα καταγράφονται στην απόφαση µε αρ. 

644/2017 της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού σε σχέση µε τον «πραγµατικό (ή 

δυνητικό) αντίκτυπο της παράβασης στην σχετική αγορά που την αφορά θεωρείται ότι ο 

άµεσος ή έµµεσος καθορισµός τιµών η νόθευση διαγωνισµών δια χειραγώγησης 

προσφορών συνιστούν εξ αντικειµένου περιορισµούς του ανταγωνισµού ιδιαίτερης 

σοβαρότητας, οι οποίοι από τη φύση τους θεωρείται ότι έχουν αντίκτυπο στην αγορά. 

Συνάπτοντας ευθέως συµφωνίες µε περιοριστικό του ανταγωνισµού αντικείµενο ή/και 

αντικαθιστώντας ηθεληµένα τους κινδύνους που ενέχει ο ανταγωνισµός µε τη έµπρακτη 

συνεργασία µεταξύ τους, οι συµπράττουσες επιχειρήσεις ενεργούσαν κατά τρόπο ώστε 

να διατηρείται ένα υψηλότερο επίπεδο τιµών, ώστε να αυξάνονται τα κέρδη των µελών 

της σύµπραξης, σε βάρος του δηµοσίου, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται η ψευδαίσθηση 

της ύπαρξης ανταγωνισµού στην αναθέτουσα αρχή. Ως εκ τούτου τέτοιου είδους 

µυστικές συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές έχουν ιδιαίτερα αρνητικές 

επιπτώσεις, τόσο στην αγορά των δηµοσίων έργων όσο και στη διαχείριση των 

κρατικών πόρων, αλλά και του δηµοσίου συµφέροντος εν γένει. Κατά συνέπεια οι 

πολίτες πλήττονται σε δύο µέτωπα: 

Αφενός ως καταναλωτές, εξαιτίας του περιορισµού ή/και της κατάργησης του 

ανταγωνισµού στην αγορά αναφοράς και αφετέρου ως φορολογούµενοι, λόγω της 

αύξησης του κόστους προµηθειών. Και τούτο, όχι µόνο ως άµεση συνέπεια του 

ειδικότερου περιεχοµένου και της στόχευσης των άµεσων ενεργειών τους, αλλά και ως 

                                                             
268 Όπως καταγράφεται σε έγγραφο το οποίο ανευρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και 
χαρακτηρίστηκε από την Επιτροπή ως Συµφωνητικό Έγγραφο αναφορικά µε το πλαίσιο λειτουργίας της 
πιθανολογούµενης της σύµπραξης και συµφωνία καθορισµού τιµών του σκυροδέµατος και των αντλιών, 
τον καταµερισµό πελατών, καθώς και του ελέγχου της παραγωγής διάθεσης σκυροδέµατος. 
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έµµεση συνέπεια από τη διαιώνιση ενός αναποτελεσµατικού µοντέλου υλοποίησης 

έργων υποδοµής.». 

Στην παρούσα περίπτωση, δεδοµένης της σοβαρότητας της διαπιστωθείσας 

παράβασης, όπως ήδη αναπτύχθηκε εκτεταµένα, η κα Λουκία Χριστοδούλου έκρινε ότι 

το ύψος του ποσού του προστίµου πρέπει να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να 

αγνοηθεί παράλληλα πως ο αντίκτυπος της παράβασης στην προκειµένη υπόθεση 

αφορά τη νόθευση των συγκεκριµένων διαγωνισµών στη συγκεκριµένη γεωγραφική 

έκταση, που αφορούσε µόνο την Επαρχία Λεµεσού και ότι στη βάση των όσων µέχρι 

σήµερα γνωρίζει η Επιτροπή, οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε 

οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη παράβαση του Νόµου στη σχετική γεωγραφική 

αγορά. 

Ως εκ τούτου, η Πρόεδρος της Επιτροπής: 

Συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και ασκώντας τη 

διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε 

υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω 

ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ο οποίος 

κατά το 2012 ανερχόταν στα {....}, αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ βάσει του άρθρου 24(α)(i) 

του Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €409.551 (τετρακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 

πενήντα ένα ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών 

της εταιρείας για το έτος 2012. 

Συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και 

ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και 

αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο 

πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν στα {....}, αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ βάσει του άρθρου 

24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €299.753 ( διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων 

επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό{....}% επί του ετήσιου 

κύκλου εργασιών της εταιρείας  για το έτος 2012. 

Συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία BETOMAN, και ασκώντας τη 

διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε 
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υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω 

ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της BETOMAN, ο οποίος 

κατά το 2012 ανερχόταν στα {....}, αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία BETOMAN βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου13(Ι)/2008, ύψους €179.265 (Εκατό εβδοµήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα 

πέντε ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της 

εταιρείας για το έτος 2012. 

Συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS 

και ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και 

αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο 

πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της ATHINODOROU & 

POULLAS ο οποίος κατά το 2012 ανερχόταν στα {....}, αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS βάσει του 

άρθρου 24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €484.321 (Τετρακοσίων ογδόντα 

τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί 

του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας για το έτος 2012. 

Συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία ALFA CONCRETE και ασκώντας 

τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε 

υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω 

ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της ALFA CONCRETE, ο 

οποίος κατά το 2010 ανερχόταν στα {....}, αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ALFA CONCRETE βάσει του άρθρου 

24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, πρόστιµο ύψους €728.612 (επτακοσίων είκοσι οκτώ 

χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί του ετήσιου 

κύκλου εργασιών της εταιρείας ALFA CONCRETE για το έτος 2010. 

Συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία I&S KRITONIS, και ασκώντας τη 

διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε 

υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω 
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ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της I & S KRITONIS, ο 

οποίος κατά το 2010 ανερχόταν στα {....}, αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία I & S KRITONIS βάσει του άρθρου 

24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008, πρόστιµο ύψους €266.854 (διακοσίων εξήντα έξι 

χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί 

του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας I&S KRITONIS για το έτος 2010. 

Συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, και ασκώντας τη 

διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε 

υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω 

ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, ο 

οποίος κατά το 2012 ανερχόταν στα {....}, αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ βάσει του άρθρου 24(α)(i) 

του Νόµου 13(Ι)/2008, πρόστιµο ύψους €160.335 (εκατόν εξήντα χιλιάδων τριακοσίων 

τριάντα πέντε ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της εταιρείας για το έτος 2012. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής θεωρεί πολύ σηµαντικό και ως προς τούτο σηµείωσε το 

γεγονός ότι αναφορικά µε τις εταιρείες TOP MIX και SKYRAMIX, ο χρόνος διάρκειας 

της παράβασης του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου από µέρους τους διαφέρει. 

Συγκεκριµένα, οι εταιρείες αυτές, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων,  

φαίνεται να µην ασκούσαν δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια της υπό κρίση περιόδου 

και ως εκ τούτου, η διαπιστωθείσα παράβαση από µέρους τους αφορά δύο 

διαγωνισµούς, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες εταιρείες, οι οποίες διαπιστώθηκε 

οµόφωνα ότι προέβηκαν σε νόθευση και των τριών διαγωνισµών του Τ.∆.Ε, ήτοι των 

∆ιαγωνισµών του Τ.∆.Ε. µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, 15/2012 και 54/2012.  

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία TOP MIX και τον τερµατισµό των δραστηριοτήτων της, η  

Πρόεδρος της Επιτροπής κα Λουκία Χριστοδούλου επαναλαµβάνει τα όσα έχουν ήδη 

σηµειωθεί, ήτοι ότι η εταιρεία TOP MIX κατά ή περί την περίοδο διεξαγωγής του τρίτου 

∆ιαγωνισµού µε αρ. 54/2012 δεν διεξήγαγε δραστηριότητες και ότι η Επιτροπή κατέληξε 

ότι η εταιρεία TOP MIX, πράγµατι κατά τον Ιούνιο του 2012, όταν είχε προκηρυχθεί ο 

∆ιαγωνισµός του Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) υπ’ αριθµό 54/2012, είχε ήδη τερµατίσει τις 

δραστηριότητες της, και δε µπορούσε να αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης, 

ενώ δεν είχε παραλάβει καν έγγραφα για τον εν λόγω διαγωνισµό. 
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Η πρόεδρος της Επιτροπής κα Λουκία Χριστοδούλου θεωρώντας ότι η διαφοροποίηση 

αυτή, πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση µε τον καθορισµό του ύψους του προστίµου, 

και συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία TOP MIX,  ασκώντας τη 

διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε 

υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω 

ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της TOP MIX ο οποίος κατά 

το 2011 ανερχόταν στα {....} αποφασίζει:  

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία TOP MIX βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €218.499 (διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων 

ενενήντα εννέα ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της εταιρείας για το έτος 2011. 

Σε σχέση µε την εταιρεία SKYRAMIX επαναλαµβάνεται ότι η εταιρεία φαίνεται νε 

ενεπλάκηκε στην παράνοµη σύµπραξη, χωρίς να εγγραφεί ως µέλος του Συνδέσµου. Η 

εταιρεία SKYRAMIX παρόλο που δεν αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου, φαίνεται να 

έλεβε µέρος στις αρχικές συναντήσεις οι οποίες πραγµατοποίηθηκαν εντός του 2012, 

ήτοι µετά από την υποβολή αίτησης για εγγραφή του Συνδέσµου και ήταν εις γνώση της 

ο τρόπος λειτουργίας του Συνδέσµου, λόγω της σχέσης των µετόχων της µε την 

εταιρεία TOP MIX η οποία αποτελούσε µέλος του Συνδέσµου. Από τα ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι η Skyramix ήταν αποδέκτης ευαίσθητων 

πληροφοριών και µέρος της ανταλλαγής πληροφοριών και σε κανένα στάδιο δεν 

αποστασιοποιήθηκε από αυτή. Σε ότι αφορά την χρονική διάρκεια συµµετοχής της 

εταιρείας στην σύµπραξη, έχει διαφανεί ότι αυτή αύξησε τις δραστηριότητες της από τον 

Μάρτιο του 2012 µε την προσθήκη της παρασκευής και της διάθεσης έτοιµου 

σκυροδέµατος, ενώ µέχρι τότε δραστηριοποιείτο µόνο στη συσκευασία και διάθεση 

στην αγορά λατοµικών υλικών. Συνακόλουθα, δεν καταλογίζεται στην εταιρεία 

SKYRAMIX συµµετοχή στη νόθευση του ∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 6/2012, κατά το 2011. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Λουκία Χριστοδούλου θεωρώντας ότι η διαφοροποίηση 

αυτή, πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση µε τον καθορισµό του ύψους του προστίµου, 

και συνεκτιµώντας τα όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία SKYRAMIX, ασκώντας τη 

διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε 

υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, τις πιο πάνω 

ελαφρυντικές περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της SKYRAMIX ο οποίος 

κατά το 2012 ανερχόταν στα {....} αποφασίζει:  
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Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, την 

επιβολή διοικητικού προστίµου στην εταιρεία SKYRAMIX βάσει του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008, ύψους €83.364 (ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 

τεσσάρων ευρώ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό {....}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών 

της εταιρείας για το έτος 2012. 

11. ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή αφού µελέτησε µε προσοχή τα όσα οι εµπλεκόµενες στην παρούσα 

υπόθεση επιχειρήσεις έθεσαν µε τις γραπτές και προφορικές του παραστάσεις και 

διεξήλθε µε προσοχή το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και µελέτησε ενδελεχώς τα 

στοιχεία του και µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, οµόφωνα αποφασίζει 

παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(α) και (γ) του Νόµου. Ειδικότερα, η Επιτροπή στη βάση 

όλων των ενώπιον της στοιχείων οµόφωνα αποφασίζει ότι παραβιάζεται το άρθρο 

3(1)(α) και (γ) του Νόµου ως ακολούθως: 

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & 

POULLAS, TOP MIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από τις 

30/11/2011 µέχρι και τις 22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του 

∆ιαγωνισµού του Τ.∆.Ε. µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 αναφορικά µε την 

προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και 

C30 στην επαρχία Λεµεσού,   

(β) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & 

POULLAS, TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA 

CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την 

περίοδο από 3/2/2012 έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση τoυ 

∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προµήθεια και µεταφορά 

έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού 

κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου, και 

(γ) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & 

POULLAS, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ την περίοδο από 

10/6/2012 έως 29/6/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του ∆ιαγωνισµού 

µε αρ. ∆.Τ.∆.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 για την προµήθεια και µεταφορά έτοιµου 

σκυροδέµατος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεµεσού κατά 

παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόµου. 

Η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόµου οµόφωνα αποφασίζει 

όπως υποχρεώσει τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, 
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ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, 

ALFA CONCRETE δια της οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ, 

δυνάµει του άρθρου 24(β) του Νόµου να παύσουν αµέσως τις διαπιστωθείσες και 

αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης του άρθρου 3(1)(α) 

και (γ) του Νόµου στο µέλλον. 

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόµου 13(Ι)/2008, αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία (Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς και Πολυνείκης-Παναγιώτης 

Χαραλαµπίδης)  όπως: 

(i) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ αναφορικά µε τις 

διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) 

του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008 και τον 

κύκλο εργασιών της για το 2012, ύψους €175.522 (Εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδων 

πεντακοσίων είκοσι δυο ευρώ). 

(ii) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ αναφορικά µε 

τις διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) 

του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008 και τον 

κύκλο εργασιών της για το 2012, ύψους €128.466 (Εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ). 

(iii) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία BETOMAN αναφορικά µε τις 

διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) 

του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008 και τον 

κύκλο εργασιών της για το 2012, ύψους €76.828 (εβδοµήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 

είκοσι οκτώ ευρώ). 

(iv) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία ALFA CONCRETE δια της 

οικονοµικής της διαδόχου ALFA BETON αναφορικά µε τις διαπιστωθείσες στο ως το 

άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) του Νόµου και αφού 

συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008  και τον κύκλο εργασιών 

της για το 2010, ύψους €312.262 (τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο 

ευρώ). 

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόµου 13(Ι)/2008, αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία (Ανδρέας Καρύδης, Παναγιώτης Ουστάς, Πολυνείκης-Παναγιώτης 

Χαραλαµπίδης και Άριστος Αριστείδου Παλούζας)  όπως: 
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(i) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS 

αναφορικά µε τις διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 

3(1)(α), και 3(1)(γ) του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη 

βαρύτητα της παράβασης σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του 

Νόµου 13(Ι)/2008 και τον κύκλο εργασιών της για το 2012, ύψους €207.566 (∆ιακοσίων 

επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ). 

(ii) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία TOP MIX αναφορικά µε τις 

διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) 

του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008  και τον 

κύκλο εργασιών της για το 2011, ύψους €21.850 (είκοσι µία χιλιάδων οκτακοσίων 

πενήντα ευρώ). 

(iii) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία SKYRAMIX αναφορικά µε τις 

διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) 

του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008 και τον 

κύκλο εργασιών της για το 2012, ύψους €50.018 (πενήντα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ). 

 (iv) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία I & S KRITONIS αναφορικά µε τις 

διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) 

του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008 και τον 

κύκλο εργασιών της για το 2010, ύψους €114.366 (εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων 

τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ) 

(v) Επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην εταιρεία ΨΑΡΟΥ∆ΗΣ αναφορικά µε τις 

διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), και 3(1)(γ) 

του Νόµου και αφού συνεκτίµησε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008 και τον 

κύκλο εργασιών της για το 2012, ύψους €68.715 (εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων 

δεκαπέντε ευρώ). 

Η Επιτροπή καλεί τις εταιρείες όπως, µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλουν στην Επιτροπή τα 

πιο πάνω διοικητικά πρόστιµα. 

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού 


