
Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Oracle όσο και η NetSuite, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρενθετικά, σημειώνεται ότι η NetSuite δεν έχει οποιαδήποτε θυγατρική στην Κύπρο, ενώ η 
Oracle έχει θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο, την Oracle Systems Ltd και κυπριακό παράρτημα το Oracle East Central 
Europe Services BV, Cyprus Branch. Ως εκ των άνω, προκύπτει οριζόντια σχέση με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης 
σε όλες τις σχετικές αγορές. 

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι, δεν έχουν υπόψη τους οποιεσδήποτε μελέτες 
αναλυτών, οι οποίες αναφέρουν μερίδια αγοράς στην Κύπρο σε σχέση με τις υπό εξέταση σχετικές αγορές και γι’ αυτό 
επιδίωξαν να υπολογίσουν τα μερίδια αγοράς για τις σχετικές αγορές και υποκατηγορίες βασιζόμενοι στην επιχειρηματική 
εμπειρία και γνώσεις τους για την κυπριακή αγορά. Έτσι, τα μερίδια τους στις σχετικές αγορές παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

ERP 
CRM 

Total FMS HR 

Oracle [0-5]% [0-10]% [0-5]% [5-10]% 

NetSuite [0-5]% [0-10]% [0-5]% [0-5]% 

ΣΥΝΟΛΟ [0-10]% [5-15]% [0-10]% [5-15]% 
 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, τα παραπάνω πλαίσια μεριδίων, τα οποία λαμβάνουν 
υπόψη τον κύκλο εργασιών στην Κύπρο όπως αυτός δόθηκε από την NetSuite, είναι προσεγμένα και πιθανόν να 
υπερεκτιμούν τη θέση της NetSuite στην κυπριακή αγορά. 

Επομένως, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις συμπεραίνουν ότι σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται 
από τον πιο πάνω πίνακα, ακόμα και στη βάση ενός προσεγμένου υπολογισμού των μεριδίων της NetSuite στις σχετικές 
αγορές, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των μερών δεν ξεπερνά το [10-15]%.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια αγοράς όπως καταγράφονται στην κοινοποίηση, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν 
λόγω συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου.  

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά 
τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 
διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο, κατέληξε στην 
ομόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση δεν ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης 
δεσπόζουσας θέσης. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί 
στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  
 
 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. 
 
 
Αριθμός 7022 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Γνωστοποιείται για πληροφορία του κοινού ότι τα πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού θα 
πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν 
εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο υψηλή ή οποιαδήποτε 
προσφορά. 

Αριθμός 
παραλαβής 
σε αποθήκη 

Πλοίο / Αεροπλάνο 
με το οποίο 
εισήχθησαν 

Ημερομηνία Σημεία  και Αριθμοί 
Αριθμός  
πακέ -           

των 

Περιγραφή  των εμπορευμάτων  
(σύμφωνα με το Δηλωτικό του 
Σκάφους) 

93/2015 ALIOS 15/06/2016 VENIFAR 3 ΠΑΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ 
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 30 ΒΑΡΕΛΙΑ 
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 

67/2016 ALASSA 28/06/2016 PISSIS LTD  
YH2016041118C 

1 ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΟΤΙ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 
ΓΚΟΛΦ 

69/2016 KING BYRON 14/07/2016 NICOS GREECE 10 ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΣΑΝΤΕΣ PVC 

70/2016 ALASA 26/07/2016 M.MAKAROUNA S 
PETLAND LTD 

2 ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 280 ΚΙΒΩΤΙΑ 
ΚΟΚΚΑΛΑ ΣΟΥΠΙΑΣ 
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Αριθμός 
παραλαβής 
σε αποθήκη 

Πλοίο / Αεροπλάνο 
με το οποίο 
εισήχθησαν 

Ημερομηνία Σημεία  και Αριθμοί 
Αριθμός  
πακέ -           

των 

Περιγραφή  των εμπορευμάτων  
(σύμφωνα με το Δηλωτικό του 
Σκάφους) 

73/2016 MAX PRIDE 02/08/2016 KYRIACOS 
KYRIACOU 

2 ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΟΤΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ 

74/2016 GRANDE 
MEDITERANEO 

30/07/2016 YB52 UAP 1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MINI COOPER, 
Δ.Σ.Ο., ΑΡ. ΠΛ. 
WMWRC32000TG20536 ΑΡ. 
ΕΓΓΡ. YB52 UAP 
 

75/2016 MSC SEATTLE 06/08/2016 MSCU 690040/7 1X20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΥ 
ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1368 
ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΠΥΡΕΣ 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
 

76/2016 GRANDE 
EUROPA 

06/08/2016 REG. No. YH08XVA 1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝHTO ΤΟΥΟΤΑ, Δ.Σ.Ο., 
ΑΡ. ΠΛ. VNKK096350A162407  
ΑΡ. ΕΓΓΡ. YH 08 XVA 
 

77/2016 KING BYRON  08/08/2016 SARIS CHICAGO 1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

78/2016 MAX PRIDE 16/08/2016 
 

GEORGE 
APOSTOLOU 

1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 

79/2016  10/10/2015 M/Y VENILIYA 1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ 
M/Y VENILIYA 

80/2016 MSC LORETTA 19/08/2016 MEDU 279030/8 1X20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΥ 
ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1368 
ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΠΥΡΕΣ 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

81/2016 ALASA 22/08/2016 No. 7010642-0910 1 ΠΑΛΕΤΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΛΛΟ 

82/2016 ALASA 24/08/2016 SOFOKLIS 
ZERVOS 

1 ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 15 Δεκεμβρίου 2016 
Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία και οι 

ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. 
Πληροφορείται το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει οχήματα που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα ότι, 

ενόψει εφαρμογής του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής Νόμου του 2003 (Ν. 157(Ι)/2003) που αφορά την 
απορρύπανση, αφαίρεση εξαρτημάτων, προώθηση προς ανακύκλωση κ.λ.π., η εξασφάλιση «Πιστοποιητικού 
Καταστροφής» από αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων που  προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα 
είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η παράδοση των οχημάτων αυτών από το Τελωνείο. 

Τα ονόματα των εταιρειών που λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι επεξεργαστές καθώς και τη διαδικασία εξασφάλισης 
του εν λόγω  πιστοποιητικού μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Κ. Γεωργίου, τηλ. 
22800525), στο οποίο ο κάθε  ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται. 

Η μεταφορά των οχημάτων από τους τελωνειακούς χώρους, θα γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες και 
μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει κατά την παραλαβή των οχημάτων να προσκομίσουν στο Τελωνείο σχετική άδεια που 
παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αναφέρεται στη συλλογή και 
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων – οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μερόπη Σαμαρά Μηλιώτου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλ. 22408927.   

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του 
Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα 25802567, 25802526 και 25802415.  

Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών                  
9.00-13.00. 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, 
                                                                                                                                   Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. 
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