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ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με 
την εξής σύνθεση: 
Προεδρεύων:   Αριστομένης Κομισόπουλος 
Μέλη:  Φαίδων Στράτος,   
  Ιωάννη Σαμέλης, 
  Δημήτριος Γιαννέλης, και 
  Χαράλαμπος Τσιλιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ελίζας 

Αλεξανδρίδου 
Τα λοιπά τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄, αν και προσκληθέντα, δεν 
προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. 
Γραμματέας:  Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 10-7-2008 προηγούμενης 
γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς 
από την εταιρία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσοστού 33% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ –Ανώνυμη Εταιρία Γενικών 
Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» 
και ποσοστού 80% της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ». 
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, 
Προϊσταμένη της Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
(εφεξής Γ.Δ.Α.), η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. […] γραπτή εισήγηση της 
Υπηρεσίας και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, τη μη 
απογόρευση της υπό κρίσης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4δ παρ. 3 του ν. 703/77, 
όπως ισχύει. 
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα 
τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α.,  

 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

I. Στις 10-07-2008 (αριθ. ημ. πρωτ. […]) γνωστοποιήθηκε στη Γ.Δ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 
4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, από την ανώνυμη εταιρία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

                                                 
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 […]).  
 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 

 2

ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» με διακριτικό τίτλο ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ (εφεξής 
η «Εξαγοράζουσα»), η απόκτηση του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ –Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, 
Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ» 
(εφεξής η «εξαγοραζόμενη εταιρεία») και του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΑΕΓΕΚ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, δυνάμει του από 26/6/2008 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ 
πιστωτριών τραπεζών και των εμπλεκομένων εταιριών.  
Συγκεκριμένα, την 26η Ιουνίου 2008 υπογράφηκε μεταξύ των τραπεζών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (καλούμενη εφεξής ΑΛΦΑ ή βασική τράπεζα), ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (καλούμενη εφεξής ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή βασική τράπεζα), των 
εταιριών ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ, ΑΕΓΕΚ, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και του επιχειρηματία 
Ιωάννη Μαρούλη, ιδιωτικό συμφωνητικό με βάση το οποίο η εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ, θα 
αποκτήσει το 33% περίπου της ΑΕΓΕΚ και το 80% της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ.  
Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2005 έως και σήμερα οι Βασικές Τράπεζες υποστήριξαν 
ουσιαστικά και πολλαπλά τη λειτουργία της ΑΕΓΕΚ, με τη χρηματοδότηση του ταμειακού 
της ελλείμματος, την έκδοση εγγυητικών επιστολών για την εξασφάλιση του ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργασιών της και την ανάληψη νέων έργων και άλλων ενεργειών. Επίσης 
στήριξαν επενδυτικές επιλογές της εταιρίας και συνεχίζοντας την χρηματοδότησή της 
υποστήριξαν την απόσχιση του κατασκευαστικού της κλάδου στην ΑΕΓΕΚ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Ως αποτέλεσμα αυτής της στήριξης, οι Βασικές Τράπεζες έχουν 
αποκτήσει και ελέγχουν σήμερα το […]% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και 
δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΕΓΕΚ εμφανίζει υπόλοιπα 
χρηματοδοτήσεων και σε άλλες, πλην των δύο βασικών τραπεζών, τράπεζες οι οποίες 
αναφέρονται ως Λοιπές Τράπεζες, η συναίνεση των οποίων είναι απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής.  
Η ως άνω συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 
α)  Η ΑΕΓΕΚ αναλαμβάνει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετόχων προκειμένου: 

1.  να εγκριθεί στο σύνολό της η ως άνω συμφωνία, 
2.  […]. 

β)  […].  
Ο αριθμός των μετοχών της ΑΕΓΕΚ πριν και μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω 
συναλλαγής, έχει ως εξής: αριθμός μετοχών προ της συναλλαγής […], αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου […], νέο σύνολο μετοχών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής […], αριθμός 
μετοχών που θα μεταβιβαστούν στην ΠΡΟΜΑΧΟΣ […], ποσοστό της ΠΡΟΜΑΧΟΣ στο 
μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ […]%. 
Σκοπός των ως άνω μεταβιβάσεων μετοχών της ΑΕΓΕΚ προς την ΠΡΟΜΑΧΟ είναι να 
καταστεί η τελευταία κύρια άμεσα ή έμμεσα μέχρι του […] του συνολικού αριθμού των 
μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ. 
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Έτσι, με την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης το καθεστώς ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ θα 
διαμορφωθεί ως εξής: ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. […]%, Πιστώτριες Τράπεζες […]% περίπου, 
Επενδυτικό κοινό […]% περίπου. 
γ)  […].  
Στη συνέχεια, η ΑΕΓΕΚ θα μεταβιβάσει στην ΠΡΟΜΑΧΟΣ […] μετοχές  της ΑΕΓΕΚ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. 
Εντός δε […].  
Σκοπός των ως άνω μεταβιβάσεων μετοχών της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ προς την 
ΠΡΟΜΑΧΟΣ είναι να καταστεί η τελευταία κυρία του 80% του συνολικού αριθμού των 
μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ενώ το υπόλοιπο 
[…]% θα παραμείνει στην κατοχή της ΑΕΓΕΚ. 
Ο αριθμός των μετοχών της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ πριν και μετά την ολοκλήρωση 
της εν λόγω συναλλαγής έχει ως εξής: Αριθμός μετοχών προ της συναλλαγής […], αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου […], νέο σύνολο μετοχών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής […], 
αριθμός μετοχών που θα μεταβιβαστούν στην ΠΡΟΜΑΧΟΣ […], ποσοστό της ΠΡΟΜΑΧΟΣ 
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ […]%. 
Τέλος στο ιδιωτικό συμφωνητικό […].   
Επίσης, στο πλαίσιο της ως άνω συμφωνίας προβλέπονται εκτός των παραπάνω και τα εξής: 
α)  […]. 
β)  […].  
Μετά την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, τα οποία τελούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης 
εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, συμπεριλαμβανομένου του προληπτικού ελέγχου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα επέλθει γενικότερα βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της 
εταιρίας ΑΕΓΕΚ και του ομίλου αυτής. 
Η εν λόγω συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Κανονισμού 
Συγκεντρώσεων, ως μη έχουσα κοινοτική διάσταση και δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε χρήζει 
γνωστοποίησης σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Τη γνωστοποίηση συνοδεύει το νόμιμο παράβολο των 1.050 ευρώ (A/A 4976/08-07-2008 
Διπλότυπο Είσπραξης ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ) και προσκομίσθηκε το φύλλο της εφημερίδας 
ΕΞΠΡΕΣ της 11.07.2008, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό κρίση πράξη, κατά τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4β του ν. 703/77 και στη με αριθ. 305/V/2006 
Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄ 805/4.7.2006).  
 
ΙΙ. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
1.  «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
Η ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής, ιδρύθηκε το Μάιο του 2006 και  σκοπός 
της είναι η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημόσιου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης του ΜΕΕΠ. Το μετοχικό κεφάλαιό της 
ανέρχεται στο ποσό των 25.578.000 ευρώ διαιρούμενο σε 8.526.000 μετοχές ονομαστικής 
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αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.  Η εταιρία από την ίδρυσή της  αποτελεί μέλος του ομίλου των 
επιχειρήσεων της οικογένειας Μ. με επικεφαλής την εταιρία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.  
Μέτοχοι της εταιρίας είναι οι Ι. Μ. με […]% του μετοχικού κεφαλαίου ο οποίος είναι και 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, A. M. με […]%, B. M. με […]%, Σ. Μ. με 
[…]% και Ε. Γ.  με […]%.  
Η ΠΡΟΜΑΧΟΣ δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα καμία άλλη εταιρία, έχει καταρτίσει μόνο έναν 
ισολογισμό (υπερδωδεκάμηνη χρήση), αυτό της περιόδου 29/5/2006-30/6/2007 με μηδενικό 
κύκλο εργασιών. 
1.1.  Λοιπές εταιρίες συμφερόντων Ι. Μ. 
Ο κ. Ι. Μ. το έτος 2007 ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τις παρακάτω εταιρίες:  
α) ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών τα τελευταία 25 

χρόνια και είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 6ης τάξης. Μέτοχοι της εταιρίας είναι οι: Ι. 
Κ. Μ.,  με  […]% του μ.κ., Β. Κ. Μ. με […]%, Σ. Κ. Μ. με  […]%, Α. Κ. Μ. με […]% και 
Π. Κ. Μ. με […]%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το έτος 2007 ανήλθε σε 
63.316.402,95 ευρώ.  

β)  Οι λοιπές εταιρίες που ελέγχει η οικογένεια Μαρούλη είναι οι κάτωθι: 
• Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ Τεχνική εταιρία 4ης τάξης με Κύκλο Εργασιών 7.509.399,14 

ευρώ και Μετοχική Σύνθεση Ι. Μ. […]%, Α. Μ. […]%, 
• ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ Τεχνική εταιρία 3η τάξης με Κύκλο Εργασιών 2.008.142,30 ευρώ και 

Μετοχική Σύνθεση Ι. Μ.  […]%, Β. Μ. […]%, Σ. Μ. […]%, 
• ΤΡΙΤΩΝ - Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ Τεχνική εταιρία 3ης τάξης με Κύκλο Εργασιών 

210.042,02 ευρώ και Μετοχική Σύνθεση Ι. Μ. […]%, Α. Μ. […]%, Ε. Γ. […]%, 
• ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ ΑΕ Τεχνική εταιρία 3ης τάξης με μηδενικό Κύκλο Εργασιών και 

Μετοχική Σύνθεση Ι. Μ. […]%, Α. Μ. […]%, 
• ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΕ Τεχνική εταιρία 3ης τάξης με μηδενικό Κύκλο Εργασιών και 

Μετοχική Σύνθεση Ι. Μ. […]%, Α. Μ. […]%, 
• G.M COSTRUZIONI GENERALI S.P.A Τεχνική εταιρία με Κύκλο Εργασιών 

20.144.888,85 ευρώ και Μετοχική Σύνθεση Ι. Μ. […]%. 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιριών συμφερόντων της οικογένειας Μ. ανήλθε το έτος 
2007 σε 93.188.875,26 ευρώ, τόσο στην εθνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. 
Τέλος, ο κ. Ι. Μ. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΕ, η 
οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο των τουριστικών υπηρεσιών, με ποσοστό 0.02%. Οι 
υπόλοιποι μέτοχοι ανήκουν στην οικογένεια Μ. ([…]) και κατέχουν το υπόλοιπο μετοχικό 
κεφάλαιο. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2007 ανήλθε σε […] ευρώ. 

2.  «ΑΕΓΕΚ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  

2.1.  ΑΕΓΕΚ 
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Η εταιρία έχει έδρα στο Μαρούσι Αττικής, απασχολεί 1874 εργαζόμενους (στοιχεία 2006), 
είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ., δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και κατείχε 
εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Το Φεβρουάριο όμως του 2008 προέβη σε απόσχιση 
και εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου της στη θυγατρική της εταιρία ΑΕΓΕΚ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ) η οποία απέκτησε και το εργοληπτικό 
πτυχίο 7ης τάξης του ΜΕΕΠ.  
Αποτελεί τη μητρική εταιρία ενός ομίλου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες 
εταιρίες: ΔΙΡΚΗ Α.Ε., ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε., ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε., ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., POLISPARK A.Ε., AEGEK ROM SRL, AEGEF GRUP 
SRL.   
Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του ομίλου είναι ο τομέας δημοσίων έργων (φράγματα, 
σήραγγες, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, μεγάλες υπόγειες κατασκευές, έργα μετρό, 
σιδηροδρομικά έργα, αυτοκινητόδρομοι, αρδευτικά, κτιριακά, έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων κλπ.), έχει δε στο ενεργητικό της 809 χλμ. οδοποιΐας, 196 γέφυρες, 123 σήραγγες, 14 
φράγματα, σιδηροδρομικά, λιμενικά και βιομηχανικά έργα, αγωγούς μεταφοράς υγρών 
καυσίμων και αερίων και αρδευτικά έργα (στοιχεία έτους 2006). 
Ο όμιλος της ΑΕΓΕΚ εκτελεί σήμερα μια σειρά μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα, όπως το 
ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης, 3 σταθμούς στη γραμμή 3 του ΜΕΤΡΟ Αθηνών, την κατασκευή της 
Εγνατίας Οδού (κομμάτι σήραγγας Δρίσκου), την κατασκευή της γέφυρας του ποταμού 
Αράχθου-Εγνατίας Οδού, την κατασκευή του νέου στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
(424 ΓΣΝΘ), σε κοινοπραξία με άλλες εταιρίες, την παράκαμψη Καμένων Βούρλων, το 
φράγμα Γαδουρά στην Ρόδο, τη σήραγγα Παχτουρίου, τη μελέτη και κατασκευή του 
υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλ. Καρύλου της Νέας Σμύρνης, την ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση του λιμένα Αστακού. 
Επίσης, η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο όμιλος ΑΕΓΕΚ ανέλαβε το 
αυτοχρηματοδοτούμενο (ΒΟΤ) έργο ''Μαλιακός – Κλειδί" της ΠΑΘΕ που περιλαμβάνει την 
μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα από Ράχες έως Κλειδί 
συνολικού μήκους 232 χλμ., με συμμετοχή 10%. Η παραχώρηση της λειτουργίας και της 
συντήρησής του είναι για 26 χρόνια.  
Σημειώνεται ότι το σύνολο της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων που αναλογεί στον 
όμιλο για τα έργα σε εξέλιξη, αφαιρουμένων αυτών που εκτελούνται ιδία δαπάνη 
(αυτοχρηματοδοτούμενα), ανέρχεται σε περίπου €3 δις, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των 
έργων αυτών, ξεπερνά σήμερα τα €700 εκατ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διεκδικεί και μια σειρά νέων έργων. Ειδικότερα, 
συμμετέχει σε κοινοπραξίες που έχουν προεπιλεγεί για την β’ φάση των διαγωνισμών 
δημοπράτησης σημαντικών έργων, όπως οι επεκτάσεις του Μετρό Αθηνών προς Πειραιά και 
τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στα διάφορα οδικά αστικά έργα Αττικής. 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας  ΑΕΓΕΚ  πριν την εν λόγω συναλλαγή (17.07.2008), έχει 
ως εξής: 
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ με Αριθμό Μετοχών […] με […]% επί του συνόλου, 
• ALPHA BANK AE με Αριθμό Μετοχών […] με […]% επί του συνόλου, 
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• EFG PRIVATE BANK SA με Αριθμό Μετοχών […] με […]% επί του συνόλου, 
• FOXFORD TRADING LIMITED με Αριθμό Μετοχών […] με […]% επί του συνόλου, 
• BERENBERG BANK A/C CLIENTS με Αριθμό Μετοχών […] με […]% επί του συνόλου 
• ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 1% ΕΚΑΣΤΟΣ με Αριθμό Μετοχών […] 

με […]% επί του συνόλου 
• ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός Μετοχών 215.885.306 επί 100% του συνόλου 
Σύμφωνα με το με ημ. αρ. πρωτ. 5715/28.8.08 έγγραφο της εταιρίας, ο αριθμός των μετόχων 
της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε […] πρόσωπα (φυσικά και νομικά). 
Η θητεία του  Δ.Σ. της εταιρίας  είναι τριετής και λήγει στις 30.6.2009. Η σύνθεση του Δ.Σ. 
της Εταιρίας από τις 09/06/2008 είναι η ακόλουθη: 

1. Σ. Γ., Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό μέλος.  
2. Μ. Σ., Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος.  
3. Α. Ε., Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Δ/ντής / Εκτελεστικό μέλος.  
4. Γ. Σ., Εκτελεστικό μέλος .  
5. Θ. Π. - Λατσένερε, Εκτελεστικό μέλος.  
6. Γ. Σ., Εκτελεστικό μέλος.  
7. Σ. Α., Μη εκτελεστικό μέλος.  
8. Β. Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  
9. Θ. Μ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  

2.2.   Οι εταιρίες που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα η εταιρία ΑΕΓΕΚ (31.12.2007) είναι οι 
εξής: 

• ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Τεχνική εταιρία με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 
91,03% και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 0%, 

• ΔΙΡΚΗ ΑΕ Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 100% και 
έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 0%, 

• AEGEK ROM Τεχνική εταιρία με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 90% και έμμεσο 
ποσοστό συμμετοχής 0%, 

• AEGEF GRUP SRL Τεχνική εταιρία με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 100% και 
έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 0%, 

• JV EKAE SRL Τεχνική εταιρία με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 65% και έμμεσο 
ποσοστό συμμετοχής 0%, 

• ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ Εμπορική εταιρία με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 100% και 
έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 0%, 

• ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ Εταιρία Παροχής υπηρεσιών με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 85% και 
έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 5,87%, 

• EDAFOS ROM Τεχνική εταιρία με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 0% και έμμεσο 
ποσοστό συμμετοχής 91,03%, 
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Σημειώνεται ότι από τις παραπάνω εταιρίες τις οποίες ελέγχει η ΑΕΓΕΚ δεν ενοποιούνται 
στα αποτελέσματά της (με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης) οι εταιρίες  JV EKAE SRL και 
ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ, η πρώτη λόγω του ότι δεν έχει δραστηριότητα και άρα μη σημαντική 
επίπτωση στα αποτελέσματα του ομίλου και η δεύτερη λόγω των επουσιωδών οικονομικών 
αποτελεσμάτων της και της διαδικασίας διακοπής της δραστηριότητάς της.  
Ειδικότερα οι ελεγχόμενες από την ΑΕΓΕΚ εταιρίες είναι: 
α)  Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ), 

ιδρύθηκε το 1998  και δραστηριοποιείται στο ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008 η ΑΕΓΕΚ κατείχε το  91,03 
% του μετοχικού της κεφαλαίου ενώ το Φεβρουάριο του 2008  κατέχει το 100% αυτού. 

 Σημειώνεται δε ότι το 2008 εγκρίθηκε η απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού 
κλάδου της ΑΕΓΕΚ  στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, η 
εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ έγινε κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου  7ης 
τάξης του ΜΕΕΠ. Η  εταιρία κατέχει  το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
EDAFOS ROM,  η οποία δραστηριοποιείται στην Ρουμανία. Ο κύκλος εργασιών της 
ανήλθε το έτος 2007 σε […] χιλιάδες  ευρώ.  

β)  Η εταιρία ΔΙΡΚΗ ΑΕ  έχει ως αντικείμενο εργασιών την  επεξεργασία ξυλείας.. Ο 
κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2007 ανήλθε σε […] χιλιάδες  ευρώ.  

γ)  Η εταιρία ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ έχει ως δραστηριότητα την ανάπτυξη ακινήτων.  Ο 
κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2007 ήταν μηδενικός. 

δ)  Η εταιρία ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στην αγορά επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων αλλά πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία της.  Ο κύκλος εργασιών της το 
2007 ανήλθε σε […] χιλιάδες  ευρώ. 

ε)  Η εταιρία AEGEK ROM ιδρύθηκε το 1998, έχει έδρα στην Ρουμανία και αντικείμενο 
την ανάληψη και κατασκευή τεχνικών και οικοδομικών έργων.  

στ)  Η εταιρία AEGEF GRUP SRL ιδρύθηκε το 2002 και έχει έδρα στην Ρουμανία και 
δραστηριοποιείται στις κατασκευές και ειδικότερα σε έργα οδών χερσαίας επικοινωνίας 
και κτίρια αθλητικών δραστηριοτήτων.  

ζ)  Η εταιρία EDAFOS ROM ιδρύθηκε το 2002, έχει έδρα στην Ρουμανία και 
δραστηριοποιείται στην εκτέλεση γεωτεχνικών έργων, καθώς και στην οργάνωση, 
επίβλεψη, ανάληψη και εκτέλεση γεωλογικών & γεωτεχνικών μελετών. 

2.3. Οι λοιπές  συμμετοχές της ΑΕΓΕΚ είναι οι ακόλουθες:  
• ΕΚΤΕΡ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 13,18% και κύκλο εργασιών το έτος 2007 […], 
• SMYRNI PARK ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 20,00% και κύκλο εργασιών το έτος 

2007 […], 
• POLIS PARK AE με ποσοστό συμμετοχής 20,00% και κύκλο εργασιών το έτος 2007 

[…], 
• ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 20,00% και κύκλο εργασιών 

το έτος 2007 […] 
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• FOXFORD TRADING LTD με ποσοστό συμμετοχής 66,67% και κύκλο εργασιών το 
έτος 2007 […], 

• ΑΛΦΙΝ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 38,53% και κύκλο εργασιών το έτος 2007 […], 
• ΕΤΕΠΑΛ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 12,56% και κύκλο εργασιών το έτος 2007 […], 
• Ε.Τ.Π. ΔΙΑΧ. ΕΓΚΑΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 40% και κύκλο 

εργασιών το έτος 2007 […], 
• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ με ποσοστό συμμετοχής 10% και κύκλο 

εργασιών το έτος 2007 […].  

2.4. Oι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ΑΕΓΕΚ και περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη περίοδο 1/1-31/1/2007 είναι οι 
ακόλουθες: 

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 
28,76%, 

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - IMPREGILO - SELI (Έργα Πολ. Μηχ/κού ΜΕΤΡΟ 
Θεσ/νίκης με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 42,50%, 

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ – SELI με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 90,00%, 
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SELI – ΑΕΓΕΚ με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 40,00%, 
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΕΓΕΚ - J&P ΑΒΑΞ - SELI (Αγ. Δημήτριος – Ελληνικό 

με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 35,00%, 
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - IMPREGILO (Έργα Πολ. Μηχ/κού Σταθμοί γραμμής 3 

ΜΕΤΡΟ Χολαργός-Νομισματοκοπείο-Αγ.Παρασκευή με άμεσο ποσοστό συμμετοχής 
50,00%, 

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SMYRNI PARK (ΑΕΓΕΚ – ΒΙΟΤΕΡ) με άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής 50,00%. 

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΕΓΕΚ το έτος 2007 ανήλθε σε […] χιλ. ευρώ 
και ο κύκλος εργασιών στην ελληνική αγορά ανήλθε σε […] χιλ. ευρώ. Ο παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών της εταιρείας ΑΕΓΕΚ το έτος 2007 ανήλθε σε […] χιλ. ευρώ και ο κύκλος 
εργασιών στην ελληνική αγορά ανήλθε σε […] χιλ. ευρώ. 
 
ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ – ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ 
1.  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. 
Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί 
μέρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό όμοια φυσικά ή 
τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιμα.  
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Οι σχετικές αγορές προϊόντος  στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου της 
εξαγοραζόμενης  και της εξαγοράζουσας  εταιρείας είναι οι παρακάτω:  

α) Αγορά των κατασκευών, η οποία  διακρίνεται περαιτέρω:  
• στην αγορά κατασκευής ιδιωτικών έργων. 
• στην αγορά κατασκευής δημοσίων έργων. 

β)  Αγορά  επεξεργασίας ξύλου  
γ)  Αγορά  ανάπτυξης ακινήτων  
δ)  Αγορά  επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων  

Σε σχέση με την σχετική αγορά κατασκευών δημοσίων & ιδιωτικών έργων, κατά πάγια 
νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποτελούν διακριτές σχετικές αγορές. Στην αγορά 
κατασκευής ιδιωτικών έργων, στην οποία περιλαμβάνονται τα έργα που η κατασκευή τους 
ανατίθεται στις τεχνικές εταιρείες από ιδιώτες, εταιρείες 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. 
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. Οι κύριες τάξεις από τις οποίες 
καθορίζονται και οι δυνατότητες συμμετοχής των τεχνικών εταιρειών στους διαγωνισμούς 
για την ανάθεση δημοσίων τεχνικών έργων, όπως ισχύουν, είναι επτά (7), ενώ βάσει του ν. 
2940/01 ορίσθηκαν επιπλέον άλλες δύο ειδικές τάξεις, οι Α1 και Α2 για μικρές επιχειρήσεις.  
Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδομη τάξη του ΜΕΕΠ συνεπάγεται την 
κατάταξή της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Την κατασκευή δημοσίων έργων 
δύνανται να αναλαμβάνουν και τεχνικές εταιρείες των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και 
τρίτων χωρών.  
Η σαφής διάκριση των κατασκευαστικών εταιρειών σε εταιρείες 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 
προαναφερθείσες αγορές, οι δε «μικρές» επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με την κατασκευή 
ιδιωτικών έργων. 

2. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Με τον όρο «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται α) κάθε σχετική αγορά προϊόντος στην οποία 
ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό 
μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (Η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), 
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καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες 
οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή 
συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν 
μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (Η περίπτωση αφορά τις κάθετες 
σχέσεις). 
Στην αγορά των κατασκευών δραστηριοποιούνται και οι δύο όμιλοι που εμπλέκονται στην 
υπό κρίση πράξη. 
Οι εταιρίες συμφερόντων του Ι. Μαρούλη και τα σχετικά πτυχία που αυτές κατέχουν είναι: 
ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ (κάτοχος  εργοληπτικού πτυχίου 6ης τάξης), Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. (κάτοχος 
εργοληπτικού πτυχίου 4ης τάξης), ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.(κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 3ης 
τάξης), ΤΡΙΤΩΝ –Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. (κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 3ης τάξης), 
ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε.(3ης), ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ Α.Ε. (3ης), ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε.( 3ης).  
Ο όμιλος ΑΕΓΕΚ δραστηριοποιείται στην αγορά των κατασκευών στην Ελλάδα μέσω της 
εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (κάτοχος  εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης). 
Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα συνδυασμένα μερίδια της ΑΕΓΕΚ και της 
ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ στην ελληνική επικράτεια υπολείπονται του 15% στην αγορά κατασκευών 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων.  
Στις υπόλοιπες σχετικές αγορές δραστηριοποιούνται μόνο εταιρείες του ομίλου της 
εξαγοραζόμενης π.χ. στην αγορά επεξεργασίας ξύλου δραστηριοποιείται η εταιρία ΔΙΡΚΗ 
Α.Ε., στην αγορά ανάπτυξης ακινήτων δραστηριοποιείται η εταιρία Ελαφόνησος Α.Ε.  και 
στην αγορά επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων δραστηριοποιείται η εταιρία ΕΡΓΩΝΗΣ 
Α.Ε.. Σε καμία από τις εν λόγω αγορές το μερίδιο τους ξεπερνάει το […]%. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές στην υπό κρίση 
υπόθεση. 

3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΑΓΟΡΑ 
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα 
σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 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. 
Για τους σκοπούς της γνωστοποιούμενης πράξης, ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται η 
ελληνική επικράτεια. 
4. α) Σύμφωνα με μελέτη του Ι.Ο.Κ, στον κλάδο κατασκευών δραστηριοποιείται μεγάλος 
αριθμός παραγωγικών μονάδων (περίπου 47.000 εταιρίες ) και οι συνθήκες ανταγωνισμού 
είναι οξύτατες έχοντας επιπτώσεις στις τιμές και μερικές φορές στην ποιότητα των 
παρερχομένων υπηρεσιών. Σύμφωνα δε με την ίδια μελέτη, στο σύνολο των εταιρειών του 
κλάδου που κατέχουν ή δεν κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο και για δραστηριότητες, τόσο σε 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 

 11

Εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, το συνολικό προϊόν του κατασκευαστικού κλάδου για 
το έτος 2006 ανήλθε σε 15,5 δις ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δις αφορούν δημόσια έργα και 11 
δις ιδιωτικά έργα.  
Μεταξύ των εταιρειών με εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης, το μερίδιο αγοράς των 
εμπλεκόμενων εταιριών (μόνο για την εταιρεία ΑΕΓΕΚ) στην υπό κρίση πράξη ανέρχεται σε 
[…]%. 
Οι εταιρίες με εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ανέρχονται σε 45 και ο συνολικός κύκλος 
εργασιών τους σε 1.09 δις ευρώ περίπου για το έτος 2007. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας 
ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ, που ελέγχεται από τον Ι. Μαρούλη ανήλθε το 2007 σε […] ευρώ και το μερίδιο 
της στην αγορά κατασκευών που απαιτείται πτυχίο 6ης τάξης σε […]%.  Οι κύριοι 
ανταγωνιστές των εμπλεκόμενων εταιριών στην συγκέντρωση με εργοληπτικό πτυχίο 6ης 
τάξης είναι οι εταιρείες  ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΕ, ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕ, 
ΕΛΤΕΡ, ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. 
Η εταιρεία Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ με κύκλο εργασιών […] ευρώ κατέχει μερίδιο αγοράς […]% 
επί του συνόλου των 16 σημαντικότερων εταιρειών με πτυχίο 4ης τάξης. Οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της εταιρίας Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ είναι οι εταιρίες ΙΝΤΕΡΤΟΠ ΑΕ, ΑΡΧΙΚΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ και 
ΕΛΕΚΤΟΜΕΚ ΑΕ. 
β) Στην αγορά επεξεργασίας ξύλου δραστηριοποιείται μόνο η εταιρία ΔΙΡΚΗ Α.Ε., 
θυγατρική  εταιρία του ομίλου ΑΕΓΕΚ . Το έτος 2007  ο κύκλος εργασιών της εταιρίας 
ΔΙΡΚΗ Α.Ε. ανέρχονταν σε […] χιλ. ευρώ και κατείχε […] μερίδιο αγοράς. Οι βασικοί 
ανταγωνιστές της εταιρίας είναι οι εταιρίες ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, ΔΑΡΜΑΚ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ και ALPHA WOOD ΑΕΒΕ. 
γ) Στην αγορά ανάπτυξης ακινήτων δραστηριοποιείται η  εταιρία ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε. που 
είναι θυγατρική εταιρία  του ομίλου ΑΕΓΕΚ. Το έτος 2007  η εταιρία ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
είχε […] εργασιών. Οι κύριοι ανταγωνιστές της εταιρίας αυτής είναι οι εξής: ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΒΩΒΟΣ –ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, LAMDA ESTATE DEVELOPMENT S.A., REDS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και DIONIC 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ. 
δ) Στην αγορά επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων δραστηριοποιείται η εταιρία 
ΕΡΓΩΝΗΣ Α.Ε., θυγατρική εταιρία  του ομίλου ΑΕΓΕΚ. Το έτος 2007, ο κύκλος εργασιών 
της εταιρίας  ΕΡΓΩΝΗΣ Α.Ε. ανήλθε σε […] χιλιάδες ευρώ, αλλά πρόκειται  να διακόψει τη 
λειτουργία της το έτος 2008. Το μερίδιο αγοράς της είναι […]. Οι κύριοι ανταγωνιστές της 
εταιρίας ΕΡΓΩΝΗΣ Α.Ε. είναι οι εξής: ΜΑΝ-ΑΙR A.E., DOMICAT A.E.  και  SPANOS 
INDUSTRIES A.E.   
ε) Άποψη των μερών για την υπό κρίση πράξη 
Τα μέρη σχετικά με τους οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν την πραγματοποίηση της 
συγκέντρωσης και τις πιθανές επιδράσεις της στον ανταγωνισμό αναφέρουν τα εξής: «Η υπό 
κρίση συγκέντρωση μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης την οποία προβλέπει . θα βελτιώσει τη 
χρηματοοικονομική θέση του ομίλου ΑΕΓΕΚ, θα επιταχύνει τη διαδικασία εξυγίανσης της 
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οικονομικής κατάστασης του ομίλου και τέλος θα επιτρέψει τη δημιουργία ισχυρής μετοχικής 
διάρθρωσης και θα καταστήσει εφικτή την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στον όμιλο, 
διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών των εμπλεκομένων στη συγκέντρωση 
εταιριών και τη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί  η 
παρουσία στον κλάδο και η κατασκευαστική ικανότητα των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση 
μερών, προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού, επιτρέποντας παράλληλα τη διατήρηση και 
περαιτέρω τη διεύρυνση των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων στον όμιλο.». 
 
IV.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ‘συγκέντρωση 
πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια 
επιχείρηση ή όταν μια ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον 
έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων.’ 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 παρ. 3 ‘ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα 
μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών πραγματικών η νομικών συνθηκών, παρέχουν την δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στην δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή 
επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) 
δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν την δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, 
στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης.’ 
Σύμφωνα δε με την με αριθ. ημ. πρωτ. 5024/28.7.2008 επιστολή της εταιρίας ΑΕΓΕΚ «...μετά 
την ολοκλήρωση της υπό κρίση συγκέντρωσης επιχειρήσεων και την απόκτηση από την εταιρία 
ΠΡΟΜΑΧΟΣ ποσοστού συμμετοχής στην ΑΕΓΕΚ μέχρι 33%, δυνατότητα κυριαρχικής 
επιρροής στη δραστηριότητα της ΑΕΓΕΚ θα ασκεί ο κ. Ι. Μ. μέσω της ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ.». 
Επίσης στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι «... Με βάση τα σημερινά δεδομένα, λόγω της 
σημαντικής διασποράς των μετοχών της ΑΕΓΕΚ στο ευρύ επενδυτικό κοινό και της ανυπαρξίας 
μετόχων που να κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας 
μεγαλύτερο των ποσοστών […]% και […]%, τα οποία,…κατέχουν οι τράπεζες […] και […] 
αντίστοιχα, ο κ. Μ. θα ασκεί μεν, μέσω της ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ, καθοριστική επίδραση στη 
λειτουργία (εμπορική, επενδυτική πολιτική, κατάρτιση ισολογισμών, λήψη αποφάσεων στις 
συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου) της ΑΕΓΕΚ, όχι όμως 
έλεγχο, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πλαίσιο διατάξεων του άρθρου 4στ παρ. 5 του ν. 
703/77».  
Το επιχείρημα των μερών θεωρείται αβάσιμο δεδομένου ότι με την υπό κρίση συναλλαγή  
μεταβιβάζεται στην εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ το 80% της εταιρίας ΑΕΓΕΚ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και το […]% της εταιρίας ΑΕΓΕΚ  ΑΕ, ποσοστό που παρέχει τη 
δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις και στις αποφάσεις των 
οργάνων της επιχείρησης. Η θέση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ΑΕΓΕΚ διαθέτει 
μετοχική βάση με μεγάλη διασπορά αφού ο αριθμός των μετόχων της ξεπερνά […] πρόσωπα 
και πλην των Βασικών Τραπεζών  που από κοινού θα κατέχουν […]%, κανένας άλλος 
μέτοχος δεν κατέχει μερίδιο συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του […]% 
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([…]), η δε συντριπτική πλειοψηφία φαίνεται να κατέχει μερίδιο συμμετοχής κάτω του 
[…]%.   
Εξάλλου, από τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων (Τακτικών και Εκτακτων) της ΑΕΓΕΚ 
κατά την περίοδο 2006 – 2008, προκύπτει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με παρόντες 
μετόχους που αντιπροσώπευαν το […]% έως […]% και σε ελάχιστες περιπτώσεις έως το 
[…]% περίπου του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.  
Συνεπώς με την εξαγορά του ως άνω ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ από 
την ΠΡΟΜΑΧΟΣ και δεδομένης της μεγάλης διασποράς των υπολοίπων μετόχων της 
πρώτης, θα αποκτηθεί ο έλεγχος της πρώτης από τη δεύτερη των εταιριών και ως εκ τούτου 
δημιουργείται οριζόντια συγκέντρωση.  
2. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1, ‘κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από την σύναψη της συμφωνίας ή τη 
δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση της συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον 
έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στην συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται στην παγκόσμια 
αγορά, τουλάχιστον σε 150.000.000 εκατομμύρια ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών 
άνω των €15.000.000 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική αγορά.’ 
Κατά το άρθρο 4δ παρ. 1, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη 
συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση. Κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ‘αν 
διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα  συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα της να 
περιορίσει στις επί μέρους αγορές τις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση 
της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση. 
Σύμφωνα δε με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου, ‘οι προθεσμίες που προβλέπονται στις 
προηγούμενες παραγράφους 3 και 6 μπορεί να παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) αν συμφωνήσουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, 
β) αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης 
συγκέντρωσης και εφόσον οι γνωστοποιούντες ειδοποιηθούν για αυτό μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. 
γ) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. 
Τα γνωστοποιούντα μέρη, ήτοι ο κ. Ι. Μ., και οι εταιρίες ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ, ΑΕΓΕΚ και 
ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1, γνωστοποίησαν την 
επικείμενη συγκέντρωση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις 10/07/2008  ενώ η 
υπογραφή του πρώτου ιδιωτικού συμφωνητικού πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2008.  
Ο αθροιστικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΕΓΕΚ και των εταιριών 
συμφερόντων του κ. Ι. Μ. που συμμετέχουν στη συγκέντρωση  για το έτος 2007 ανήλθε στο 
ποσό των […] χιλ. ευρώ, ήτοι […] χιλ. ευρώ για τον όμιλο ΑΕΓΕΚ και  […] χιλ. ευρώ για τις 
εταιρίες του κ. Ι.. Μ., ενώ σε εθνικό επίπεδο, οι αντίστοιχοι κύκλοι εργασιών ήταν […] χιλ. 
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ευρώ (αθροιστικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΕΓΕΚ και των εταιριών 
συμφερόντων του κ. Ι. Μ. που συμμετέχουν στη συγκέντρωση), […] χιλ. ευρώ (όμιλος 
ΑΕΓΕΚ) και […] χιλ. ευρώ (εταιρίες του κ. Ι.. Μ.).  
Κατόπιν ελέγχου του φακέλου γνωστοποίησης στο πλαίσιο του άρθρου 4δ παρ. 10, περ. β του 
ν. 703/77, όπως ισχύει, η Υπηρεσία επειδή διαπίστωσε ελλείψεις στα στοιχεία του φακέλου 
απέστειλε καταρχήν σχετική επιστολή παροχής στοιχείων στα μέρη στις 16.07.08. Τα 
ζητηθέντα στοιχεία προσκομίστηκαν  με διάφορες επιστολές, η τελευταία των οποίων εστάλη 
στην Γ.Δ.Α. στις 11.08.008 (αριθ. ημ. πρωτ. 5326), ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται ο 
μήνας εντός του οποίου πρέπει να εκδοθεί η παρούσα απόφαση. 
3. Κατά το άρθρο 4γ του ν. 703/77, όπως ισχύει, ‘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.’  
4. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των 
σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, 
της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση 
εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη οριζοντίως και καθέτως 
επηρεαζόμενων αγορών, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην 
αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και 
από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις 
αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς 
του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. […] εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ άγεται  στην 
κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά 
της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές  αγορές στις οποίες 
αφορά,  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α΄), επιτρέπει την κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/77 
γνωστοποιηθείσα την 10.07.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. […]) συγκέντρωση που αφορά στην 
εξαγορά από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσοστού 33% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών 
Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και 
ποσοστού 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», δυνάμει του από 26-06-2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, 
καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της 
να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 4η Σεπτεμβρίου 2008. 
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Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού         
(ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 

   Ο Προεδρεύων  του Α΄ Τμήματος 
 

Ο Συντάκτης της Απόφασης                       Αριστομένης Κομισόπουλος 
 
Χαράλαμπος Τσιλιώτης  

Η Γραμματέας 
 

Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 


