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ΑΠΟΦΑΣΗ1  ΑΡΙΘΜ    423/V/2008 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ B΄ 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, 
επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15:00, με την εξής σύνθεση: 

Προεδρεύουσα: Αριστέα Σινανιώτη 
Μέλη: Χρήστος Α. Ιωάννου, 

        Δέσποινα Κλαβανίδου, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του τακτικού μέλους 
Παναγιώτη                                        Κανελλόπουλου  

         Ευθύμιος Πουρναράκης, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του τακτικού μέλους   
Απόστολου Ρεφενέ 

         Αθανάσιος Στεφόπουλος, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του τακτικού 
μέλους Γεωργίας  Μπεχρή-  Κεχαγιόγλου 

Γραμματέας: Παναγιώτα Μούρκου, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας-
Ανίτας Ραφτοπούλου 

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της καταγγελίας του σωματείου με 
την επωνυμία «Ενωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας» κατά των επιχειρήσεων 
εκκενώσεως βόθρων «Κων/νου Ι. Γεωργαλή-Ιωάννας Κουτσιαρή», «Κων/νου Ι. 
Γεωργαλή», «Ιωάννας Αριστ. Κουτσιαρή», «Σωτηρίου Κωνσταντίνου Παταβάλη» και 
«Δημητρίου Κωνσταντίνου Παταβάλη» για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει 
Στη συνεδρίαση είχαν νομίμως κλητευθεί και παρίσταντο οι καταγγελλόμενοι Σωτήριος 
Παταβάλης, Ιωάννα  Κουτσιαρή και Δημήτριος Παταβάλη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο 
τους Αναστάσιο Δημητρόπουλο, ενώ ο καταγγελλόμενος Κωνσταντίνος Γεωργαλής δια 
του πληρεξουσίου δικηγόρου του Θεόφιλου Κωτσίου.    
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής 
Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 
6163/12.09.2008) της Υπηρεσίας και πρότεινε, λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση παροχής 
πληροφοριών των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 
του ν. 703/77, όπως ισχύει, να επιβληθεί πρόστιμο κατά την κρίση της Επιτροπής 

                                                 
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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Ανταγωνισμού μέχρι 15.000 ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, όπως 
αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4στ στον καθένα από αυτούς και για κάθε 
παράβαση. 

Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν  επί της με 
αριθ. πρωτ. 6163/12.9.2008 εισηγήσεως της Γ.Δ.Α., καθως και οι καταγγελλόμενοι οι 
οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλε η 
Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής. 
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 16η Δεκεμβρίου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου των 
Γραφείων της, και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης 
υπόθεσης, την Εισήγηση της Γ.Δ.Α. και  τις απόψεις που διατύπωσαν προφορικώς οι 
καταγγελλόμενοι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης,  
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 
 
Με το άρθρο 25 παρ. 1 και 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ορίζεται ότι όταν είναι αναγκαίο 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ορίζονται στον 
παρόντα νόμο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής  ή ο εξουσιοδοτημένος  από αυτόν Διευθυντής  
ή ο υπάλληλος της Γραμματείας μπορεί να ζητά με έγγραφο πληροφορίες από 
επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή 
άλλες αρχές. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες 
θεμελιώνουν το αίτημα, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών η 
οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε (5) ημερών για τις πληροφορίες που 
αφορούν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αποφάσεις βάσει του άρθρου 4ε παρ. 3 του 
παρόντος νόμου, των δέκα (10) ημερών για τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις 
συγκεντρώσεων και των είκοσι (20) ημερών για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και οι 
κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών. 
Αυτοί, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και 
ακριβή παροχή των πληροφοριών όπου ζητούνται. Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από 
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, υποχρεούνται σε παροχή αυτών τα κατά άρθρο 30 
υπεύθυνα πρόσωπα και οι αρμόδιοι υπάλληλοι αυτών. Δεν υποχρεούνται σε παροχή 
πληροφοριών οι κατά το άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μη εξεταζόμενοι 
σε ποινικές δίκες, εφόσον τηρήσουν την εκ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 
υποχρέωση. Με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι διατάξεις περί 
τραπεζικού απορρήτου. 
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Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο πληροφοριών ή παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, 
με την επιφύλαξη των κατά άρθρον 29 του παρόντος νόμου ποινικών κυρώσεων, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού: 
Α) όταν πρόκειται για επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους 
τους, ως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, όπως 
αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4στ στον καθένα από αυτούς και για κάθε 
παράβαση, 
Β) όταν πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου αναφέρεται αρμοδίως προς κίνηση της πειθαρχικής δίωξης για τις πιο 
πάνω παραβάσεις που συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.  
Στη υπό κρίση υπόθεση στις 12.02.2007 κατατέθηκε στη Γ.Δ.Α καταγγελία κατά των 
επιχειρήσεων εκκενώσεων και μεταφοράς βοθρολημμάτων και ακάθαρτων υδάτων 
«Κων/νου Ι. Γεωργαλή-Ιωάννας Κουτσιαρή», «Κων/νου Ι. Γεωργαλή», «Ιωάννας Αριστ. 
Κουτσιαρή», «Σωτηρίου Κωνσταντίνου Παταβάλη» και «Δημητρίου Κωνσταντίνου 
Παταβάλη» από το σωματείο «Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας». Η 
διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας, ξεκίνησε τη 1η Νοεμβρίου 2007 με αποστολή με 
ταχυμεταφορά σχετικού ερωτηματολογίου στις καταγγελλόμενες επιχειρήσεις ζητώντας 
πληροφορίες σχετικά με την περιοχή δραστηριοποίησής τους, τον τρόπο διαμόρφωσης 
της τελικής τιμής, τον αριθμό των ανταγωνιστών τους. Το σχετικό ερωτηματολόγιο 
συντάχθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της αγοράς και των συνθηκών του ανταγωνισμού 
έτσι ώστε να έχει η Γ.Δ.Α εμπεριστατωμένη εικόνα της εν λόγω αγοράς. Εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν λήφθηκε καμία απάντηση από τα καταγγελλόμενα μέρη, η Γ.Δ.Α 
διαβίβασε τις ίδιες επιστολές στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκειμένου να 
τις επιδώσει στις αντίστοιχες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 703/77, όπως ισχύει. 
Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας απέστειλε σχετική 
επιστολή στη Γ.Δ.Α  συμπεριλαμβάνοντας τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης των 
επιστολών, σύμφωνα με τα οποία οι εν λόγω επιστολές παραλήφθηκαν στις 7 
Φεβρουαρίου 2008 από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Παρά τις ανωτέρω ενέργειες της 
Γ.Δ.Α, δεν είχε ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση από τις καταγγελλόμενες επιχειρήσεις, 
εως την ημερομηνία υποβολής των υπομνημάτων τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
τουτέστιν την 23η Οκτωβρίου 2008 από τον Κωνσταντίνο Γεωργαλή και την  20 
Νοεμβρίου 2008 για τους Ιωάννα Αριστ. Κουτσιαρή, Σωτήριο Κ. Παταβάλη και 
Δημήτριο Κ. Παταβάλη. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού- Τμήμα Β΄ επιβάλλει στην επιχείρηση με την επωνυμία 
«Κων/νος Ι. Γεωργαλής-Ιωάννα Κουτσιαρή»,  στην επιχείρηση με την επωνυμία 
«Κων/νος Ι. Γεωργαλής», στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ιωάννα Αριστ. 
Κουτσιαρή», στην επιχείρηση με την επωνυμία «Σωτηρίος Κωνσταντίνου Παταβάλης» 
και στην επιχείρηση με την επωνυμία «Δημήτριος Κωνσταντίνου Παταβάλης», 
πρόστιμο ύψους 300 Ευρώ για την καθεμία σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2α του 
ν.703/77, όπως ισχύει, για καθυστέρηση άμεσης, πλήρους και ακριβούς παροχής 
αιτούμενων πληροφοριών.  
Η απόφαση εκδόθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2008. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 
παρ. 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 

Η Προεδρεύουσα του Β΄ Τμήματος 
 
 
                                      Αριστέα Σινανιώτη 
Ο Συντάκτης της Απόφασης  
 
 
          Χρήστος Α. Ιωάννου 
                                                         Η Αναπληρώτρια Γραμματέας 
 
 
                                                                 Παναγιώτα Μούρκου  
 


