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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ1 497 /VΙ/2010 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ  
 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της 

οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, με την εξής 

σύνθεση: 

Προεδρεύων: Βασίλειος. Νικολετόπουλος 

Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης και 

           Νικόλαος Τραυλός  

Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα  

 

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το 

άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της απόσχισης (α) του κλάδου κατασκευής δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων της ανώνυμης εταιρίας «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) 

του κλάδου κατασκευής δημοσίων έργων της ανώνυμης εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (γ) του κλάδου κατασκευής δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων της ανώνυμης εταιρίας «EUROΚAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

εισφοράς και απορρόφησης των κλάδων αυτών από την ανώνυμη εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την Ηλιάνα 

Κούτρα, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Ζαχαριά. 

 

Στη συζήτηση είχε νομίμως κλητευθεί και παρίστατο η εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» δια του 

πληρεξουσίου δικηγόρου της, Νικολάου Νικολινάκου.  

                                                   
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία 
εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν 
παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν 
αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]).  
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Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος του Τμήματος έδωσε το λόγο στον Εισηγητή της 

υπόθεσης, Ιωάννη Μπιτούνη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2179/14.4.2010 

γραπτή εισήγησή του, επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, την επιβολή προστίμου στην εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 

5 % του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ του ν. 703/77, όπως 

ισχύει, για την υπαίτια παράβαση της υποχρέωσής της προς εμπρόθεσμη γνωστοποίηση. 

 

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρίας, Νικόλαος Νικολινάκος, ο 

οποίος τοποθετήθηκε επί της με αριθ.πρωτ.2179/24.4.2010 εισηγήσεως, ανέπτυξε τις απόψεις 

του και απάντησε σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας το Τμήμα προχώρησε σε διάσκεψη και 

αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Έκθεση του  

Εισηγητή, και τις απόψεις που διατύπωσε προφορικώς η εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  κατά 

την συζήτηση της υπόθεσης  

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 
I. Με το από 28.9.2009 (υπ’ αριθ. 7033/28.9.2009) έγγραφο, η εταιρία με την επωνυμία 

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής INTRAKAT), γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας, 

σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ισχύει, την απόσχιση (α) του κλάδου κατασκευής 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων της ανώνυμης εταιρίας «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής CYBARCO), (β) του κλάδου κατασκευής δημοσίων έργων της ανώνυμης 

εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ) και (γ) του κλάδου κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων της ανώνυμης 

εταιρίας «EUROΚAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής EUROΚAT) και εισφοράς 

και απορρόφησης των κλάδων αυτών από την πρώτη. 

Η απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας EUROKAT από την εταιρία 

ΙΝΤRAKAT θεωρείται ως ενδοομιλική συναλλαγή χωρίς υποχρέωση γνωστοποίησης στη 

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, δεδομένου ότι κατά την περίοδο της εν λόγω συναλλαγής και 

μέχρι σήμερα η απορροφημένη εταιρία αποτελεί κατά 82% θυγατρική εταιρία της INTRAKAT, 

επομένως δεν επήλθε καμία μεταβολή στον έλεγχό της και ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται για 

αυτή το άρθρο 4 του ν 703/77, ως ισχύει.  

 

Η γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάμει της από 28.11.2008 εγκριτικής απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης κατόπιν της από […] σύμβασης απόσχισης των προαναφερθέντων 

κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών CYBARCO, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ και εισφοράς και 

απορρόφησης των κλάδων αυτών από την ανώνυμη εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.  

 

II.   ΤΑ ΜΕΡΗ  

1. INTRAKAT (απορροφούσα) 
 

Η εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»2, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιριών INTRAKOM 

HOLDINGS, έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους υψηλής τεχνολογίας στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη3, έχει έδρα στο Δήμο Παιανίας Αττικής και δραστηριοποιείται στην 

εκτέλεση σημαντικών έργων ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα (κατασκευή Υποσταθμών υψηλής 

τάσης, εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμών σε θερμοηλεκτρικές 

μονάδες και ταινιόδρομους εκσκαφέων λιγνίτη κ.α.) και σύνθετων κατασκευαστικά έργων 

υψηλής τεχνολογίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Ο όμιλος  INTRAKAT περιλαμβάνει έντεκα εταιρίες, από τις οποίες οι έξι είναι θυγατρικές, 

τέσσερα είναι υποκαταστήματα σε χώρες του εξωτερικού ενώ σε μία υπάρχει μειοψηφική 

συμμετοχή.   

                                                   
2 Η εταιρία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης. 
3 Βλ. http://www.intracom.gr/greek.htm.  
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Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, o παγκόσμιος και εθνικός κύκλος εργασιών του 

ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS, σύμφωνα με το άρθρο 4στ του νόμου 703/77, ανήλθε το 2007 

σε 423.000.000 και […] ευρώ αντίστοιχα. Ο παγκόσμιος και εθνικός κύκλος εργασιών του 

ομίλου εταιριών της απορροφούσας εταιρίας INTRAKAT, ανήλθε για το ίδιο έτος σε και 

152.034.000 και […] ευρώ4 περίπου αντίστοιχα.  

2.   CYBARCO (απορροφούμενη) 
 

Η εταιρία με επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΜΕΕΠ αρ.3621 6ης 

τάξης) έχει έδρα στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και αντικείμενο εργασιών της, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του καταστατικού της, την ανάληψη και εργοληπτική κατασκευή κάθε φύσεως 

τεχνικών έργων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συνδέονται ή 

όχι με ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, την ανάληψη μελέτης 

κατασκευής και συναρμολόγησης πάσης φύσεως βιομηχανικού εξοπλισμού και βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών, την εκπόνηση μελετών και την 

επίβλεψη κάθε φύσεως τεχνικών έργων από οποιοδήποτε εργοδότη, οπουδήποτε και την 

αντιπροσώπευση παραγωγικών και εμπορικών οίκων που ασχολούνται με κάθε φύσεως υλικά, 

τεχνικές μεθόδους κ.α., τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τους παραπάνω σκοπούς 

και τέλος με την ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα 

οικόπεδα της εταιρίας ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. Ο αποσχισθείς κλάδος της 

εταιρίας, ο οποίος απορροφάται από την εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι ο κλάδος κατασκευής 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων.   

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία5, ο εθνικός και παγκόσμιος κύκλος εργασιών6, 

σύμφωνα με το άρθρο 4στ παρ 3 του νόμου 703/77, ως ισχύει, του αποσχισθέντος κλάδου της 

απορροφούμενης εταιρίας από για το έτος 2007, ανήλθε σε […] ευρώ. 

 

3.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (απορροφούμενη)  

 

                                                   
4 Βλ. δημοσιευμένο ισολογισμό και επιστολή απορροφούσας εταιρίας με αρ.πρωτ.7531/20.10.2009 
5 Βλ. επιστολές απορροφούσας εταιρίας με αρ.πρωτ.7982/9.11.2019 & 7299/8.10.2009. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας, η 
τελευταία δεν δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.  
6 Από τιμολογήσεις τεχνικών έργων & συμβόλαια πώλησης ακινήτων. 
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Η εταιρία με επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(ΜΕΕΠ αρ.4980 6ης τάξης) με έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, έχει ως αντικείμενο 

εργασιών, σύμφωνα με την από […] σύμβαση απόσχισης,  […] 

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία7, ο εθνικός και παγκόσμιος κύκλος εργασιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4στ παρ.3 του νόμου 703/77, ως ισχύει, του αποσχισθέντος κλάδου της 

απορροφούμενης εταιρίας για το έτος 2007, ανήλθε σε […] ευρώ. 

 

III. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ/ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1.   Σχετική Αγορά Προϊόντων 

 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση η σχετική αγορά προϊόντων ή και υπηρεσιών που αφορά η 

γνωστοποιούμενη απορρόφηση είναι η κατασκευή πάσης φύσης δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 

Στην αγορά κατασκευής δημόσιων έργων, αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, Δήμοι, 

Κοινότητες και Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των οποίων η ανάθεση, 

επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. Οι κατηγορίες έργων στις οποίες μπορεί να εγγραφεί μία 

κατασκευαστική επιχείρηση είναι: α) Οδοποιίας, β) Οικοδομικά, γ) Υδραυλικά, δ) Λιμενικά, ε) 

Ηλεκτρομηχανολογικά και στ) Βιομηχανικά – Ενεργειακά. Στην αγορά κατασκευής ιδιωτικών 

έργων περιλαμβάνονται τα έργα που η κατασκευή τους ανατίθεται στις τεχνικές εταιρίες από 

ιδιώτες, εταιρίες κλπ., διενεργείται με βάση τις συμφωνίες μεταξύ των μερών και αφορούν 

κυρίως την κατασκευή κατοικιών, ξενοδοχείων, βιομηχανικών μονάδων κλπ. και τα κριτήρια για 

την επιλογή 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. 

H σαφής διάκριση των κατασκευαστικών εταιριών σε εταιρίες που κατασκευάζουν έργα που 

ανήκουν αποκλειστικά στη μία ή στην άλλη σχετική αγορά δεν είναι εφικτή δεδομένου ότι οι 

«μεγάλες» επιχειρήσεις του κλάδου (Α.Ε. και ΕΠΕ) δραστηριοποιούνται και στις δύο 

                                                   
7 Βλ. υποσημείωση 10. 
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προαναφερθείσες αγορές, οι δε «μικρές» επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με την κατασκευή 

ιδιωτικών έργων8.  

Επίσης, τα μερίδια αγοράς των εταιριών που συμμετείχαν στην συγκέντρωση δεν είναι υψηλά 

και η άθροιση αυτών κατόπιν της ολοκληρώσεως της τελευταίας δεν σηματοδοτούν ότι η 

επιχείρηση που προκύπτει από την συγκέντρωση είναι πιθανόν να προκαλέσει σοβαρές 

επιπτώσεις στη φύση του ανταγωνισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος. Το τελευταίο 

συμπέρασμα ισχύει ακόμα και στην περίπτωση όπου επιλεγεί να γίνει στενότερη οριοθέτηση της 

σχετικής αγοράς προϊόντος που αφορά την παρούσα συγκέντρωση, ήτοι σε σχετική αγορά 

κατασκευής ιδιωτικών έργων και σχετική αγορά κατασκευής δημόσιων έργων. 

 

2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς 

ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές 

γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που 

επικρατούν σ’ αυτές.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται η 

Ελληνική Επικράτεια. 

 

3. Δομή Αγοράς  

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης μελέτης9, 13 εταιρίες διαθέτουν Αριθμό Μητρώου ΜΕΕΠ 7ης 

τάξης, 41 εταιρίες διαθέτουν Αριθμό Μητρώου ΜΕΕΠ 6ης τάξης10, ενώ 60 εταιρίες διαθέτουν 

Αριθμό Μητρώου ΜΕΕΠ 5ης τάξης.  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών (ποσά σε ευρώ) για το έτος 2007 των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων11 κυμάνθηκε, σε 3.417.796.513 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της απορροφούσας 

εταιρίας κατά το ίδιο έτος κυμάνθηκε σε 121.726.033 ευρώ.  

                                                   
8 βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Α. αριθ. 13/ΙΙ/98 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ», 63/ΙΙ/99 «ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ», 102/ΙΙ/99 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ», 141/ΙΙ/00 «ΑΕΓΕΚ-ΕΚΤΕΡ», 151/ΙΙ/00 «ΑΒΑΞ-ΕΤΕΘ», 160/II/2000 «ΑΕΓΕΚ-
ΕΤΕΡ», 190/III/2001 «ΤΟΜΗ», 208/III/2002 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ-ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ», 220/III/2002 «ΓΝΩΜΩΝ-ΑΛΦΑ-
ΜΕΤΡΙΚ κ.α.», 221/III/2002 «ΤΕΡΝΑ-ΓΕΚ κ.α.», 222/III/2002 «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΟΚΑΤ, 372/V/2007 «ΕΛΤΕΒ-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ»  411/V/2008 «ΠΡΟΜΑΧΟΣ-ΑΕΓΕΚ» κ.α». 
9 Βλ. ICAP, Κλαδική Μελέτη Τεχνικές Εταιρίες 7ης – 6ης – 5ης Τάξης, Δεκέμβριος 2008 
10 Μεταξύ αυτών και οι 2 εταιρίες που αφορά η παρούσα συγκέντρωση. 
11 Εισηγμένων τεχνικών εταιριών 5ης, 6ης και 7ης τάξης και μη εισηγμένων 6ης και 7ης τάξης της κλαδικής μελέτης ICAP (2008).  
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Το μερίδιο αγοράς της απορροφούσας εταιρίας για το έτος 2007 κυμάνθηκε σε […]12. Για τις 

απορροφημένες εταιρίες δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών τους για το έτος 2007 είναι πάρα 

πολύ μικρός σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς για το ίδιο έτος δεν κρίνεται σκόπιμος ο 

υπολογισμός των μεριδίων αγοράς,. 

 

IV. 1. Κατά  το άρθρο 4, παρ. 2  στοιχ. β ν.703/77, ως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται: 

α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις, 

β) 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 περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.  

Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την εφαρμογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από 

δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη 

δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των 

οργάνων μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του 

συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις 

που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις 

αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ο έλεγχος 

αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών 

των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των 

δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που 

απορρέουν από αυτές. 

Στην υπό κρίση υπόθεση, η απόκτηση στις 28.11.2008 από την Ανώνυμη Εταιρία INTRAKAT 

των αποσχισθέντων κλάδων α) του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων και ιδιωτικών έργων της 

ανώνυμης εταιρίας CYBARCO και (β) του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της 

ανώνυμης εταιρίας Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του νόμου. 

 

                                                   
12 Για τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς δεν έχουμε συμπεριλάβει τον κύκλο εργασιών των εταιριών με εργοληπτικό πτυχίο 
5ης, 4ης, 3ης, 2ης, Α1 & Α2.   
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IV.2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 α παρ. 1 ν. 703/77 όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίησή της στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού όταν:  

α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται 

στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα αυτής, σε συνάρτηση 

με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του 

συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται 

ομοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής και της χρήσης τους, για την οποία 

προορίζονται ή  

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε 

εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.»  

Η παρούσα συγκέντρωση υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης, δεδομένου ότι 

πληρούται το κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών, καθώς ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγκέντρωση στην εθνική αγορά ξεπερνά το ποσό των 

15.000.000 ευρώ για το έτος 2007. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών στην εθνική αγορά για το 2007 

ανέρχονταν σε 423.000.000 ευρώ για τον όμιλο INTRACOM HOLDINGS, 4.158.603,32 ευρώ για 

την CYBARCO και 4.260.191,04 ευρώ για την Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.  

 

IV.3. Σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ.2 ν. 703/77 όπως ισχύει, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: 

α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η κάθε μία από αυτές, 

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή 

επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μίας ή περισσότερων 

επιχειρήσεων. 

Στην προκειμένη περίπτωση η υπόχρεη εταιρία INTRAKAT προέβη σε γνωστοποίηση της 

απορρόφησης των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών CYBARCO και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. 

IV.4. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 α παρ. 1 ν. 703/77 όπως ισχύει, κάθε συγκέντρωση πρέπει 

να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίησή της.  

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 άρθρου 4 α ν. 703/77 όπως ισχύει, «Σε περίπτωση υπαίτιας 

παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον 
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καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου 

εργασιών, όπως αυτό[ς] ορίζεται στο άρθρο 4στ.» 

Στην υπό κρίση περίπτωση, η απορρόφηση των αποσχισθέντων κλάδων γνωστοποιήθηκε 

εκπρόθεσμα από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρία, διότι αφενός μεν η απορρόφηση  

πραγματοποιήθηκε στις 28.11.2008, αφετέρου δε η γνωστοποίηση έγινε στις 28.09.2009, ήτοι 9 

μήνες περίπου μετά τη λήξη της υπό του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα, και 

επομένως ήταν εκπρόθεσμη. 

Η καθυστέρηση της γνωστοποίησης της συγκέντρωσης, η οποία σημειωτέον πραγματοποιήθηκε 

μετά την αποστολή σχετικής επιστολής από την Υπηρεσία, οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

υπόχρεης προς τούτο εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Το γεγονός ότι η τελευταία δεν είχε καμία πρόθεση 

να την αποκρύψει δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ της δικαιολόγησης της καθυστέρησης 

γνωστοποίησης, καθώς για την τέλεση της παράβασης της μη γνωστοποίησης δεν απαιτείται 

δόλος. Ενόψει των ανωτέρω το παρόν Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξαντλώντας τα 

όρια επιείκειάς του στην εξεταζόμενη περίπτωση, ορίζει το ύψος του προστίμου σε 3.000 ευρώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Επιβάλλει στην εταιρία με επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για υπαίτια παράβαση της 

υποχρέωσής της για εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της από 28.9.2009 συγκέντρωσης, πρόστιμο 

τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

 

Η απόφαση εκδόθηκε την 12η Ιουλίου 2010. 
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Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 

του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄ 

1890/29.12.2006). 

 

                                                                                                        Ο Προεδρεύων 

      Ο Συντάκτης της Απόφασης 

 

                                                                                            Βασίλειος Νικολετόπουλος 

            Ιωάννης Μπιτούνης 

 

 

                                                       Η Γραμματέας 

 

 

                                                      Ηλιάνα Κούτρα 


