
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13 / II / 1998 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου  
1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση :  

Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. 

Μέλη: Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 

 Μιχαήλ Φράγκος, κωλυόµενου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 

 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 

 Λεωνίδας Νικολούζος, 

 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυόµενου του τακτικού Χαρίλαου Χάρακα, 

 Μελίνα Μουζουράκη, 

 Ηλίας Σουφλερός, κωλυόµενου του τακτικού ∆ηµητρίου Τζουγανάτου, 

 Ιωάννης Κατσουλάκος. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν η προηγούµενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των 
επιχειρήσεων «Ανώνυµος Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ» 
και «Τεχνική Εταιρεία Βόλου Ανώνυµη Εταιρεία», σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, 
όπως ισχύει. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η «Ανώνυµος Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ» δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Πανταζή Καραµανώλη και µετά του 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση και του ∆/ντη 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, Αλεξάνδρου Σπηλιόπουλου. 

Στην αρχή της συζητήσεως, η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας Σοφία Καµπερίδου, 

επικουρούµενη από την υπάλληλο Στυλιανή Βαλαντάση, ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της 

Υπηρεσίας και πρότεινε την µη απαγόρευση της εξεταζόµενης συγκέντρωσης δεδοµένου ότι δεν 

αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές που αυτή 

αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος συντάχθηκε µε 

την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξε τις απόψεις της παριστάµενης εταιρείας, έδωσε 

πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 

Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της υπό κρίση συγκέντρωσης.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 24 Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:30 π.µ., στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου), κατά την οποία, 
αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που 
διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η κλητευθείσα εταιρία κατά την συζήτηση της υποθέσεως,  
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. Με το από 3.8.1998 έγγραφο της εταιρείας µε την επωνυµία «Ανώνυµος Τεχνική και 
Εµπορική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής ΕΛ-ΤΕΧ) γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, η από 22.7.1998 Σύµβαση Πώλησης 
Μετοχών, που καταρτίστηκε και υπογράφηκε µεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και των κ.κ. 
Νικολάου Τρίχα, Αλκηστης Τρίχα – Αθανασούλη, Λυδίας Βελισσαρίου – Τρίχα, Ναυσικάς 
Αθανασούλη και Παναγιώτη Αθανασούλη (εφεξής καλουµένων οι Πωλητές), κυρίων και 
κατόχων 5.797.316 επί συνόλου 11.592.000 κοινών µετά ψήφου ονοµαστικών µετοχών (ήτοι το 
50,01%) του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας µε την επωνυµία “Τεχνική Εταιρεία Βόλου 
Ανώνυµη Εταιρεία” και διακριτικό τίτλο ΤΕΒ Α.Ε. (εφεξής ΤΕΒ). 

∆υνάµει της Σύµβασης αυτής συµφωνήθηκε ότι άπαντες οι ως άνω Πωλητές, θα 
πωλήσουν, µεταβιβάσουν και παραδώσουν στην ΕΛ-ΤΕΧ τις ως άνω µετοχές κατά την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των απαραιτήτων χρηµατιστηριακών συναλλαγών η οποία σε καµµία 
περίπτωση δε θα πρέπει είναι µεταγενέστερη της 31ης Μαρτίου 1999. Επίσης συµφωνήθηκε ότι 
µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών οι µετοχές θα 
παρακατατεθούν από τους Πωλητές σε Θεµατοφύλακα και ότι η ολοκλήρωση της σκοπούµενης 
συγκέντρωσης τελεί υπό την αίρεση εκδόσεως εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού. 

2. (α) Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. συστήθηκε το 1955, εδρεύει στο ∆ήµο 
Αθηναίων, δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο (ανάληψη και εκτέλεση πάσης 
φύσεως τεχνικά έργα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά) και οι βασικοί της µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα. 
Αρχικά η εταιρεία ήταν προσανατολισµένη στα οικοδοµικά έργα του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µετά 
το 1980, επέκτεινε τις δραστηριότητές της και σε έργα του δηµόσιου τοµέα κατέχουσα ήδη 
πτυχίο εργοληπτικής ικανότητος Η’ Τάξης.  

Η ΕΛ-ΤΕΧ, σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, συµµετέχει µε ποσοστό ίσο ή 
µεγαλύτερο του 50% στις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. που είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου 
και διευθύνει τα έργα που αναλαµβάνονται µε το σύστηµα ∆ιαχείρισης Εργων (Project 
Managment), β) ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε. που ιδρύθηκε το 1996 από την ΕΛ-ΤΕΧ προκειµένου να 
διεισδύσει στον χώρο των τεχνικών έργων µικρότερου µεγέθους και διαφορετικού αλλά 
παραµένει έκτοτε αδρανής, γ) ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σκοπός της οποίας είναι 
η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η οποία είναι κάτοχος πτυχίου Ζ’ Τάξης. Η ΕΛ-
ΤΕΧ εξαγόρασε το 80% του µετοχικού της κεφαλαίου το Νοέµβριο του 1996. Η εταιρεία από τη 
συµµετοχή της σε κοινοπραξίες πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 1.141.564.919 δρχ. κατά το 
έτος 1997,  δ) ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό την δραστηριοποίησή της 
στον ιδιωτικό κατασκευαστικό χώρο, ε) TECHNOBAU ETD CmbH η οποία  ιδρύθηκε το 1997 
µε έδρα το Bad Homburg V.d.H. µε εταιρικό σκοπό την ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων 
στην Γερµανία, στ) HELINVEST CONSTRUCTION LTD µε έδρα την Κύπρο και σκοπό τη 
συµµετοχή σε άλλες εταιρείες για την εκτέλεση και εκµετάλλευση τεχνικών έργων στο εξωτερικό 
και η οποία κατά το 1997 δεν είχε δραστηριότητα, ζ) ΠΕΙΡΑ Ανώνυµος Εταιρεία Τεχνικών και 
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Οικονοµικών Μελετών η οποία κατέχει το 83,5% περίπου της εταιρείας ΚΡΙΤΩΝ ∆ΗΛΑΒΕΡΗΣ 
Α.Ε. ιδιοκτήτη µεγάλης ακίνητης περιουσίας, η) ∆ιεθνής Αλκή Εµπορική, Βιοµηχανική, 
Κατασκευαστική, Οργανωτική και Κτηµατική Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1996 µε στόχο τη 
διείσδυση σε αγορές του γειτονικού Βαλκανικού χώρου και παραµένει ακόµα αδρανής.  

Επίσης, η ΕΛ-ΤΕΧ συµµετέχει µε ποσοστό µικρότερο του 50% και στις ακόλουθες 
εταιρείες: θ) ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε., ι) ΤΕΧΝΟΛΙΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ια) ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε µε σκοπό την µελέτη, 
κατασκευή και εκµετάλλευση συγκεκριµένου έργου δηµοσίου συµφέροντος στην Μολδαβία, ιβ) 
ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ Α.Ε., ιγ) Πολύκλωνος – Πολιτισµός, πολιτιστική, εκπαιδευτική, εκδοτική, 
εµπορική και τεχνική Α.Ε., ιδ) ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε. µε 15% (στην οποία συµµετέχει και 
η θυγατρική της ΚΑΣΤΩΡ µε ποσοστό 5% και η εξαγοραζόµενη ΤΕΒ µε ποσοστό 20%) και η 
οποία το 1997 εξαγόρασε το 67% των µετοχών της ΚΑΜΠΑ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. ιε) Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. 
Α.Ε.: (Γαλλο-Ελληνικό Φορέα Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Α.Ε.) µε ποσοστό 7,74% 
(στην οποία συµµετέχει και η εξαγοραζόµενη µε το ίδιο ποσοστό). Η εν λόγω εταιρεία είναι 
ανάδοχος στην της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης, λειτουργίας, εκµετάλλευσης και 
συντήρησης του έργου της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, ιστ) ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε ποσοστό 
6,84% (στην οποία συµµετέχει και η εξαγοραζόµενη µε το ίδιο ποσοστό). Η εν λόγω εταιρεία 
είναι η Ανάδοχος της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης, λειτουργίας, εκµετάλλευσης της 
Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας–Σταυρού–Αεροδροµίου Σπάτων και ∆υτικής Περιφερειακής 
Λεωφόρου Υµηττού.  

Ο κύκλος εργασιών της ΕΛ-ΤΕΧ στην εθνική αγορά κατά το έτος 1997 ανήλθε σε 32.477 εκατ. 
δρχ. ήτοι 105 εκατ. ECU από τα οποία, τα 15.627 εκατ. δρχ. (ποσοστό 48%) προέρχονται από την 
εκτέλεση Ιδιωτικών Εργων και τα 16.850 εκατ. δρχ. (ποσοστό 52%) από την εκτέλεση ∆ηµοσίων 
Εργων. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΕΛ-ΤΕΧ (συµπεριλαµβανοµένης της θυγατρικής 
της εταιρεία ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.) στην εθνική αγορά κατά το έτος 1997 ανήλθε σε 33.618 εκατ. δρχ 
ήτοι 109 εκατ. ECU ενώ κατά τα έτη 1996 και 1995 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 24.364 εκ. 
δρχ. και 21.383 εκ. δρχ. αντίστοιχα. 

(β) Η ΤΕΒ Α.Ε. συστήθηκε το 1949, εδρεύει στο ∆ήµο Αµαρουσίου, 
δραστηριοποιείται επίσης στον κατασκευαστικό κλάδο (δηµόσια, δηµοτικά και ιδιωτικά τεχνικά 
έργα) και είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Η’ τάξης.  

Η εταιρεία σήµερα καλύπτει όλους τους τοµείς δραστηριότητας των µεγάλων δηµοσίων 
έργων υποδοµής και των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων αλλά κυρίως εξειδικεύεται σε µεγάλα 
έργα του δηµοσίου (φράγµατα, σήραγγες και γέφυρες ειδικής κατασκευής κ.λ.π.).  

Η ΤΕΒ κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Τεχνικής 
Εµποροβιοµηχανικής Εταιρείας Εργων & Γενικών Επιχειρήσεων Α.Ε. ΕΚΓΕ που έχει σκοπό 
κυρίως την ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Η εταιρεία είναι αδρανής κατά 
την τελευταία τριετία. Επίσης, εκτός από τις προαναφερθείσες εταιρείες, η ΤΕΒ συµµετέχει µε 
ποσοστό κάτω του 50% στην Integration Hellenic Construction Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1997 
µε αντικείµενο την διερεύνηση ξένων αγορών και την αναζήτηση σε αυτές έργων, καθώς και την 
ανάληψη και εκτέλεση αυτών.  
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Ο κύκλος εργασιών της στην εθνική αγορά κατά το έτος 1997 ανήλθε σε 9.224 εκατ.δρχ. 
ήτοι 29,9 εκατ. ECU εκ των οποίων 98,3% προέρχεται από ∆ηµόσια Εργα και το 1,7% από 
Ιδιωτικά. Κατά τα έτη 1996 και 1995 ο κύκλος εργασιών της (8.315 εκ. δρχ. και 6.460 εκ. δρχ. 
αντίστοιχα)   κατανεµήθηκε κατά 96,2% (7.999 εκ.) και 89,5% (5.780 εκ.) αντίστοιχα σε ∆ηµόσια 
Εργα και 3,8% (316 εκ.) και 10,5% (680 εκ.) σε Ιδιωτικά. 

3. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω 
των χαρακτηριστικών τους, της τιµής τους και της σκοπούµενης χρήσης τους. 

Και οι δύο συµµετέχουσες στην συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον 
κατασκευαστικό κλάδο και ειδικότερα κύριο αντικείµενό τους αποτελεί η ανάληψη και εκτέλεση 
πάσης φύσεως ιδιωτικών και δηµοσίων έργων.  

Στα Ιδιωτικά περιλαµβάνονται τα έργα η κατασκευή των οποίων ανατίθεται από ιδιώτες, 
εταιρείες κλπ. και διενεργείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των συγκεκριµένων συµφωνιών 
µεταξύ των µερών και τους κανόνες της τεχνικής. Τα κριτήρια για την επιλογής της µιας ή της 
άλλης κατασκευαστικής επιχείρησης διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη και µπορεί να είναι 
καθαρά οικονοµικά, ποιοτικά, ή να αφορούν σε λόγους φήµης, εµπειρίας, εξειδίκευσης, δηµοσίων 
σχέσεων κλπ.  

Στα ∆ηµόσια περιλαµβάνονται τα έργα, των οποίων αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, 
∆ήµοι, Κοινότητες, Οργανισµοί κλπ., και των οποίων έργων η ανάθεση, επίβλεψη, κατασκευή και 
συντήρηση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων. 
Η ζήτηση στον δηµόσιο τοµέα αφορά κυρίως τεχνικά έργα υποδοµής. Η ανάθεση των δηµοσίων 
έργων στις εργοληπτικές επιχειρήσεις διενεργείται κατόπιν δηµοπρασίας (ανοικτής ή µε 
προεπιλογή) και σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις γίνεται απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός 
µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων επιχειρήσεων. Οι κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναλαµβάνουν και δηµόσια έργα, πρέπει να πληρούν ορισµένες 
προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν στη νοµική τους µορφή, στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων και 
κυρίως στην τάξη (πτυχίο εργοληπτικής ικανότητος) ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού 
των έργων και στην κατασκευαστική εµπειρία που απαιτείται για το κάθε δηµοπρατούµενο έργο. 
Συγκεκριµένα, µία ηµεδαπή εργοληπτική επιχείρηση, ανάλογα µε τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις τις οποίες συγκεντρώνει και τη νοµική της µορφή εγγράφεται στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), το οποίο αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τεχνικής 
και οικονοµικής τους ικανότητας, για µία ή περισσότερες κατηγορίες έργων (Οδοποιίας, 
Οικοδοµικά, Υδραυλικά, Λιµενικά, Ηλεκτροµηχανολογικά και Βιοµηχανικά – Ενεργειακά) και 
σε µία τάξη για κάθε κατηγορία. Η κατάταξη αυτή ισχύει για µία τριετία, µετά την οποία γίνεται 
επανάκριση. Οι τάξεις από τις οποίες καθορίζονται και οι δυνατότητες συµµετοχής των τεχνικών 
εταιρειών στους διαγωνισµούς για την ανάθεση δηµοσίων τεχνικών έργων, είναι επτά (7) και 
διαβαθµίζονται από το Α’ έως και το Ζ’ για κάθε κατηγορία έργων και ακολουθεί και 8η τάξη 
(Η’) που είναι γενική. Σηµειώνεται ότι στις τάξεις στις Ε’ έως Η’ εγγράφονται εργοληπτικές 
επιχειρήσεις νοµικής µορφής Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Μέχρι τη Ζ’ τάξη µπορεί να συνυπάρχουν διάφορες 
τάξεις κατά κατηγορία έργων αλλά όχι στην Η’ που είναι γενική.  
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Τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων, κατά τάξεις 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που µπορούν να αναληφθούν από αυτές, καθορίζονται από την 
κείµενη νοµοθεσία. Συγκεκριµένα για την Η’ τάξη (ανώτατη), στην οποία ανήκουν και οι 
συµµετέχουσες στην συγκέντρωση επιχειρήσεις, το ανώτατο όριο ορίζεται σε 12 δις δρχ. (το 
οποίο µπορεί µέχρι και να διπλασιασθεί ανάλογα µε την καθαρή θέση της επιχείρησης) και το 
κατώτατο όριο σε 2,4 δις δρχ. Για τα έργα προϋπολογισµού ανώτερου από το προβλεπόµενο 
ανώτατο όριο της Η’ τάξης απαιτείται η προσφορά να γίνεται από κοινοπραξία εταιρειών και όχι 
µεµονωµένα.  

Αν και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν δηµόσια έργα, κατατάσσονται 
κατά τα προεκτεθέντα σε κατηγορίες έργων και τάξης εργοληπτικού πτυχίου, εντούτοις µία 
αντίστοιχη διάκριση και σε ξεχωριστές σχετικές αγορές των επιχειρήσεων κάθε τάξης δεν θα 
ήταν απολύτως ασφαλής. Και αυτό διότι τα όρια προϋπολογισµού δηµοσίων έργων κατά τάξεις 
δεν είναι απολύτως διακριτά µεταξύ τους σε κάθε τάξη και εµπλέκονται µε αυτά της αµέσως 
εποµένης, επιτρέπεται δε αναβάθµιση των ορίων ή λόγω καθαρής θέσης των επιχειρήσεων Η’, Ζ’, 
ΣΤ’ και Ε’ τάξης ή λόγω κοινοπραξιών, που πάντως και αυτές καλούνται και καθορίζονται κατά 
περίπτωση από τις εκάστοτε διακηρύξεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις του δηµοπρατούµενου έργου. 
Συνεπώς, ανταγωνισµός στον κατασκευαστικό χώρο του δηµόσιου τοµέα υφίσταται κυρίως 
µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων της ίδιας τάξης και της αµέσως επόµενης ή/και 
προηγούµενης. Τέλος, την κατασκευή δηµοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαµβάνουν και 
εργοληπτικές επιχειρήσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε ορισµένες 
περιπτώσεις και εκτός αυτής.  

Με βάση τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο επιµέρους µεγάλων 
κατηγοριών, στις οποίες διακρίνεται η κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα µας, γίνεται 
δεκτό ότι α) η κατασκευή ∆ηµοσίων Εργων και β) η κατασκευή Ιδιωτικών Εργων αποτελούν δύο 
διακριτές σχετικές αγορές. 

Παρόλο που η κατασκευαστική δραστηριότητα διακρίνεται στις παραπάνω σχετικές 
αγορές, στην πράξη δεν είναι εύκολο να διαχωρισθούν οι κατασκευαστικές εταιρείες σε εταιρείες 
που κατασκευάζουν έργα που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη µία ή στην άλλη σχετική αγορά 
δεδοµένου ότι οι µεν “µεγάλες” εργοληπτικές επιχειρήσεις του κλάδου (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 
δραστηριοποιούνται τόσο στα δηµόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα, οι δε µικρές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου, αυτές ασχολούνται 
κυρίως µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα.  

4. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού. 
Οι δύο συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους 
σε ολόκληρη την Ελλάδα και ως εκ τούτου ως σχετική γεωγραφική αγορά, στην υπό κρίση 
συγκέντρωση, θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

5. Το βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς των κατασκευών στην Ελλάδα είναι ο µεγάλος 
αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, 
στο ΜΕΕΠ είναι εγγεγραµµένες σήµερα 455 επιχειρήσεις νοµικής µορφής Α.Ε. και Ε.Π.Ε., από 
τις οποίες 40 είναι Η’ τάξης, 118 είναι Ζ’ τάξης, 89 ΣΤ’ τάξης και 208 Ε’ τάξης, καθώς και 
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10.000 περίπου προσωπικές επιχειρήσεις, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον αριθµό 
των επιχειρήσεων, που ασχολούνται αποκλειστικά µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα. 
Επί πλέον στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται αρκετές πολυεθνικές κατασκευαστικές εταιρείες 
(HOCHTIEF, GROUPE GTM, HYUNDAI ENGINEERING, κλπ.) που συµµετέχουν σε µεγάλα 
δηµόσια έργα και που  η παρουσία τους οξύνει περισσότερο τον ανταγωνισµό στο 
κατακερµατισµένο ελληνικό κατασκευαστικό δυναµικό.  

Η ΕΛ-ΤΕΧ αποτελεί, από τον Απρίλιο του 1994, µία εκ των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. 
κατασκευαστικών εταιρειών και παρουσιάζει τον υψηλότερο εξ αυτών συνολικό κύκλο εργασιών 
(περιλαµβανοµένων των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών έργων) κατά το έτος 1997 (32.477 εκ. δρχ.). 
Επίσης, κατέχει την 5η θέση µεταξύ των εταιρειών του κλάδου µε βάση τα κέρδη της (2.367 εκ. 
δρχ.) κατά το ίδιο έτος. Η ΤΕΒ είναι επίσης εισηγµένη στο Χ.Α.Α. από το 1994 και µε βάση το 
συνολικό κύκλο εργασιών της (9.224 εκ. δρχ.) το 1997 κατέχει την 16η θέση στο πίνακα 
κατάταξης των 250 µεγαλύτερων τεχνικών εταιρειών και στην 22η θέση µε βάση τα κέρδη της 
(1.077 εκ. δρχ.). 

Λόγω του µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες 
επιµέρους σχετικές αγορές και της έλλειψης επαρκών στοιχείων, δεν είναι δυνατός ο 
προσδιορισµός των µεριδίων τους σε κάθε µία διακριτή αγορά.  

Με βάση τον συνολικό κύκλο εργασιών (σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα) των 
προαναφερθεισών 250 µεγαλυτέρων εταιρειών του κλάδου, ο οποίος ανήλθε το 1997 σε 673.124 
εκ. δρχ., η ΕΛ-ΤΕΧ µε κύκλο εργασιών 32.477 εκ. δρχ. έρχεται στην 1η θέση µε µερίδιο 4,82% 
και η ΤΕΒ µε 9.224 εκ. δρχ. λαµβάνει την 16η θέση και µερίδιο 1,37%. Οι εταιρείες που έπονται 
της ΕΛ-ΤΕΧ στην ανωτέρω κατάταξη, έχουν µερίδιο 3,41% (η δεύτερη) και 3,38% (η τρίτη) ενώ 
το µερίδιο της τελευταίας στην κατάταξη εταιρείας είναι 0,07%. Εξ άλλου µε βάση τον, κατά το 
έτος 1997, συνολικό κύκλο εργασιών των 40 εταιρειών που κατέχουν σήµερα πτυχίο Η’  και που 
κυρίως ανταγωνίζονται µεταξύ τους στο χώρο των δηµοσίων έργων, η ΕΛ-ΤΕΧ κατέχει επίσης 
την 1η θέση και µερίδιο  9,54% ενώ η ΤΕΒ την 15η θέση και µερίδιο 2,71%. Η δεύτερη στη 
σειρά κατάταξης των άνω εταιρειών έχει µερίδιο 6,75%, η τρίτη µερίδιο 6,69% ενώ η τελευταία  
διαθέτει µερίδιο 0,23%. Η ΕΛ-ΤΕΧ δραστηριοποιείται επίσης στον κατασκευαστικό κλάδο εν 
γένει και µέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., η οποία µε το πτυχίο Ζ’ τάξης που 
κατέχει, αναλαµβάνει και δηµόσια έργα µικρότερου µεγέθους. Η ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. µε κύκλο 
εργασιών 1.142 εκ. δρχ. κατέχει την 146η θέση στον πίνακα κατάταξης των 250 µεγαλύτερων 
εταιρειών και µερίδιο  0,17%.  

Με την υπό κρίση συγκέντρωση δηµιουργείται ένας ισχυρός κατασκευαστικός όµιλος ο 
οποίος διαθέτει µεγάλη κατασκευαστική εµπειρία και στις δύο σχετικές αγορές µε µεγάλες 
δυνατότητες ευχερέστερης συµµετοχής στα µεγάλα δηµόσια έργα.  

6. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι από τους σηµαντικότερους της Ελληνικής Οικονοµίας 
και υπολογίζεται ότι η συµµετοχή του στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, σύµφωνα µε σχετική 
µελέτη του ΙΟΒΕ, κυµαίνεται τα τελευταία χρόνια µεταξύ 11% - 15% το οποίο αναµένεται να 
αυξηθεί µέσω της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
ΙΙ για την κατασκευή των προβλεποµένων τεχνικών έργων υποδοµής στην χώρα µας.  
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Κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς αποτελεί η ύπαρξη 
δεκάδων χιλιάδων τεχνικών εταιρειών από τις οποίες µόνο γύρω στις 450 είναι Α.Ε. ενώ 
τελευταία παρατηρείται µια τάση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου στα πλαίσια της 
προσπάθειας διατήρησης και ενίσχυσης της θέσης τους σε µια άκρως ανταγωνιστική αγορά. 
Μετά από µία περίοδο έντονης κάµψης, από το 1996 και µετά παρατηρείται αύξηση της ιδιωτικής 
οικονοµικής δραστηριότητας, που οφείλεται σε κάποιο βαθµό στην πορεία των κυριοτέρων 
µεγεθών της οικονοµίας. Η πτώση του πληθωρισµού και των επιτοκίων και η παράλληλη µείωση 
του κόστους των στεγαστικών δανείων δηµιουργούν ελκυστικές προϋποθέσεις για την επέκταση 
της οικοδοµικής δραστηριότητας τα προσεχή έτη που ενισχύεται και µε την στροφή των 
επενδύσεων στα ακίνητα µετά τις µειώσεις των επιτοκίων καταθέσεων και κρατικών τίτλων. 
Αλλά και στο χώρο των δηµόσιων έργων παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αύξηση στη 
δηµοπράτηση και κατασκευή σηµαντικών έργων στα πλαίσια ανάπτυξης και βελτίωσης των 
τεχνικών έργων υποδοµής της προκειµένου η χώρα µας να επιταχύνει τους ρυθµούς σύγκλισής 
της µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Επί πλέον, η ανάληψη από την χώρα µας της Ολυµπιάδας του 
2004, αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης εν γένει στον κατασκευαστικό κλάδο και 
πιστοποιεί τις θετικές προοπτικές του για τα επόµενα τουλάχιστον έτη. Τέλος οι πρόσφατες 
εξελίξεις στην περιοχή της Βαλκανικής και οι ανάγκες σε έργα υποδοµής και σε ιδιωτικές 
κατασκευές στις περιοχές αυτές, σηµατοδοτούν διεύρυνση της δραστηριότητας για τις 
κατασκευαστικές ευρωπαϊκές εταιρείες, γεγονός το οποίο µπορούν να εκµεταλλευθούν πολύ 
περισσότερο οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν επιπρόσθετα το πλεονέκτηµα της 
γειτνίασης.  

Εν όψει όλων των ανωτέρω και προκειµένου οι τεχνικές εταιρείες να καταφέρουν να 
καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να µπορέσουν να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες 
στον εν λόγω κλάδο, πρέπει να αποκτήσουν την απαιτούµενη κεφαλαιακή ισχύ που θα τους 
επιτρέπει να πραγµατοποιούν µεγάλες επενδύσεις για σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, και την 
δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης µέρους των εκτελουµένων δηµοσίων έργων.  

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β’ του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο µία 
επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων. ∆υνάµει της από 22.7.1998  
Σύµβασης Πώλησης Μετοχών µε την οποία συµφωνήθηκε ότι οι πωλητές – µέτοχοι της ΤΕΒ θα 
πωλήσουν και µεταβιβάσουν στην ΕΛ-ΤΕΧ, αριθµό µετοχών που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 
50,01% του ολοσχερώς καταβεβληµένου κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών µετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΒ πραγµατοποιείται συγκέντρωση 
επιχειρήσεων κατά την έννοια του ως άνω νόµου.  

8. Η εν λόγω συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση στην 
Υπηρεσία µας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1, του ν. 703/77, όπως ισχύει, η 
οποία και έγινε εµπρόθεσµα µε το από 3.8.1998 έγγραφο της ΕΛ-ΤΕΧ (Αγοράστρια) δεδοµένου 
ότι, κατά τα προεκτεθέντα, υπερκαλύπτεται η µία τουλάχιστον εκ των δύο προϋποθέσεων που 
ορίζει ο νόµος, αυτή του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν 
στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ, να ξεπερνά τα 50.000.000 ECU και δύο 
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τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, στην 
εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου των 5.000.000 ECU.  

9. Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ. 1 του ιδίου νόµου, µε απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά 
ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της και 
ιδίως µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ή ενίσχυσης προϋπάρχουσας.  

Βάσει των προεκτεθέντων για τη δοµή των σχετικών αγορών, τις ανταγωνιστικές σε αυτές 
συνθήκες, τον µεγάλο αριθµό των τεχνικών επιχειρήσεων, το µερίδιο που κατέχουν οι 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε βάση τον συνολικό κύκλο εργασιών (τα έσοδα και από τις δύο 
κατηγορίες έργων) µεταξύ των 250 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, τον ασκούµενο οξύ 
ανταγωνισµό εκ µέρους των µεγάλων αλλοδαπών πολυεθνικών κατασκευαστικών εταιρειών 
µέσω της ανάληψης σηµαντικών δηµόσιων έργων, η Επιτροπή κρίνει ότι η υπό κρίση 
συγκέντρωση δεν είναι δυνατό να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε καµία από τις εν 
λόγω σχετικές αγορές, ούτε υφίσταται θέµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης προϋπάρχουσας 
δεσπόζουσας θέσης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόµιµη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 3.8.1998 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 25 Σεπτεµβρίου 1998. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την απόφαση  

             Σταύρος Αργυρόπουλος  

Παναγιώτης Μαντζουράνης    Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα –Μαρία Ταραµπίκου 

 


