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Κωδικός Εντύπου: Κ4-01-063  
 
Αριθ. πρωτ.: 31734                                     Αθήνα, 2/11/2006 
  
  Προς το 
  Χρηµατιστήριο Αθηνών 
  ∆/νση Εισηγµένων Τίτλων 
                                                                           Τµήµα Εταιρειών Παροχής  
                                                                           Υπηρεσιών, Εµπορίας και 
                                                                           Χρηµατοπιστωτικού Κλάδου 
                                                                           Υπόψη: κ. Κων/νου Παπαχρίστου 
                                                                           Σοφοκλέους  10-10559 Αθήνα 
                                                          Κοιν/ση:  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
  Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 
 
Θέµα : Σχολιασµός  δηµοσιευµάτων  τύπου της 27 και 29/10/2006, περί της 

κατασκευαστικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας ελληνικών 
επιχειρήσεων στο χώρο των Βαλκανίων.  

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της παρ.1, άρθρου 10 του Ν.3340/2005, ο Όµιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, γνωστοποιεί το περιεχόµενο επιστολών του προς τις εφηµερίδες «ΤΑ 
ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», σχετικά µε δηµοσιεύµατα αυτών: α) στις 27/10/2006 µε τίτλο 
«Έλληνες εργολάβοι “χτίζουν” τα Βαλκάνια» και β) στις 29/10/2006 µε τίτλο «Μπίζνες 
Ελλήνων σε Ρουµανία και Βουλγαρία», αντίστοιχα, το κείµενο των οποίων έχει ως εξής: 
 
« Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε, θυγατρική της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, είναι η εταιρεία µε τη 
σηµαντικότερη κατασκευαστική δραστηριότητα µεταξύ όλων των υπολοίπων ελληνικών 
εταιρειών στη Ρουµανία. Συγκεκριµένα, την τρέχουσα περίοδο εκτελεί – µόνο στη 
βαλκανική αυτή χώρα – συµβάσεις συνολικής αξίας άνω των €120.000.000 (χωρίς Φ.Π.Α.), 
όπως αναφέρουµε αναλυτικά παρακάτω: 
 

• Έργα οδοποιίας αναβάθµισης του οδικού τµήµατος Iacobeni – Sadova (28 χλµ.) 
στην επαρχία Suceava, συµβατικής αξίας €49.000.000. Το έργο συγχρηµατοδοτείται 
κατά το µεγαλύτερο ποσοστό του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(E.I.B.). 

• Έργα οδοποιίας αναβάθµισης του οδικού τµήµατος Maglavit – Bucura (45 χλµ.) 
στην περιοχή Calafat, συµβατικής αξίας €24.000.000. Το έργο συγχρηµατοδοτείται 
κατά το µεγαλύτερο ποσοστό του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(E.I.B.). 

• Κατασκευή δύο νέων κρηπιδότοιχων στο λιµένα της Constantza, συµβατικής αξίας 
€18.000.000. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό του από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (E.B.R.D.). 
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• Κατασκευή της Ά φάσης του οικιστικού έργου GREEN LAKE, δοµηµένης επιφάνειας 
35.000 m2, συµβατικής αξίας €30.000.000. Το έργο ανατέθηκε από την εταιρεία 
GREEN LAKE DEVELOPMENT. Η Ά φάση περιλαµβάνει την κατασκευή 39 πολυτελών 
κατοικιών (βίλες) και 119 διαµερισµάτων, τα αναγκαία έργα υποδοµής και πρασίνου 
καθώς και την κατασκευή κτιρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (νηπιαγωγείο, 
εστιατόριο, γυµναστήριο κ.λπ.). Επισηµαίνεται ότι το συνολικό κόστος του 
συγκεκριµένου έργου έχει προϋπολογιστεί σε €110.000.000 (545 κατοικίες µε 
συνολική δοµηµένη επιφάνεια 120.000 m2) και η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., µετά την 
ανάληψη της κατασκευής της Ά φάσης, διεκδικεί µε ιδιαίτερα αυξηµένες 
πιθανότητες την ανάληψη και της υπόλοιπης κατασκευής. 

 
Όλα τα προηγούµενα έργα έχουν αναληφθεί και εκτελούνται έχοντας ως µοναδικό τους 
εργολάβο την εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και όχι κοινοπραξίες στις οποίες απλά η εταιρεία 
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. συµµετέχει µε κάποιο ποσοστό. 
 
Επισηµαίνουµε επίσης ότι η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ως η εταιρεία που έχει αναλάβει την 
κατασκευαστική δραστηριότητα του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., συµµετέχει 
ανελλιπώς σε όλους τους σηµαντικούς διαγωνισµούς έργων υποδοµής που διεξάγονται στη 
Ρουµανία και, ως αποτέλεσµα αυτού, έχει ήδη προεπιλεγεί για να υποβάλλει οικονοµικές 
προσφορές για ακόµα 7 έργα ανακατασκευής οδών στη Ρουµανία, συνολικού 
προϋπολογισµού περίπου €250.000.000. 
 
Πέρα από το αµιγώς κατασκευαστικό αντικείµενο που αναφέραµε παραπάνω, ο όµιλός µας, 
µέσω τοπικής θυγατρικής εταιρείας, ασκεί σηµαντική δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων 
(real estate), οικιστικής φύσης, στην περιοχή του Βουκουρεστίου. Συγκεκριµένα, έχει ήδη 
αναπτύξει το έργο Lake View Condominium (έχοντας ήδη πωλήσει το σύνολο των 95 
κατοικιών του έργου, επενδυτικής αξίας €22.000.000 και συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 
30.000 m2), ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης των έργων Green Lake 
(στοιχεία για αυτό αναφέρθηκαν παραπάνω) και Tei Lake (ύψος επένδυσης €45.000.000, 
συνολικά 260 πολυτελείς κατοικίες). 
 
Την παρούσα περίοδο εξετάζεται επίσης η επέκταση της δραστηριότητας ανάπτυξης 
ακινήτων οικιστικής φύσης και σε άλλες µεγάλες πόλεις της Ρουµανίας εκτός του 
Βουκουρεστίου (όπως στη Constantza, στο Brasov, κ.λπ.), καθώς και η επέκταση του 
οµίλου σε άλλους τοµείς ανάπτυξης ακινήτων εκτός του οικιστικού. 
 
Επιθυµούµε να τονίσουµε µε έµφαση ότι ο όµιλός µας διαθέτει δεκαετή παρουσία στη 
Ρουµανία, ως απόρροια στρατηγικής απόφασης που λήφθηκε µε γνώµονα την 
προβλεπόµενη εκρηκτική ανάπτυξη της βαλκανικής αυτής χώρας, λόγω της – 
συγχρηµατοδοτούµενης από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αναβάθµισης και 
επέκτασης των υποδοµών της. Κρίνοντας από την ανάληψη της κατασκευής των 
παραπάνω έργων (τρία µάλιστα από αυτά τους τελευταίους 6 µήνες), αλλά και από την 
ισχυρή επέκταση του τοµέα ανάπτυξης ακινήτων, είναι σαφές ότι η συγκεκριµένη απόφαση 
έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Είναι επίσης σαφές ότι η ιδιαίτερα µακρόχρονη 
παρουσία µας εκεί, προσδίδει στον όµιλο σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 
κούρσα για την ανάληψη της κατασκευής των ακόµα µεγαλύτερων έργων υποδοµής που 
έχει προγραµµατιστεί να δηµοπρατηθούν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. 
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Σε ότι αφορά τη συµµετοχή του οµίλου µας στην κατασκευή έργων στη Μέση Ανατολή, 
σας γνωρίζουµε ότι έχουµε πρόσφατα συµµετάσχει – µε τη συνεργασία και τοπικών 
εταιρειών – σε διαγωνισµούς προεπιλογής στο Κατάρ για την κατασκευή έργων υποδοµής 
προϋπολογιζόµενης αξίας άνω του € 1 δις και στο Κουβέιτ για την κατασκευή κατοικιών 
δοµηµένης επιφάνειας περίπου 100.000 m2, προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των 
€120.000.000. Επιπλέον, ήδη εξετάζεται η µελλοντική µας επέκταση στα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα και στη Λιβύη. 
 
Παρακαλούµε για την άµεση συµπλήρωση της πληροφόρησης του αναγνωστικού σας 
κοινού, µε βάση τα πραγµατικά γεγονότα και καταστάσεις που επισηµαίνουµε παραπάνω. 
Κλείνοντας, επιθυµούµε να τονίσουµε ότι βρισκόµαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε 
πληροφορία και διευκρίνιση που αφορά τις εταιρείες του οµίλου µας. » 
 
 
       Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

  
Ο Πρόεδρος του Οµίλου 

της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
 
 
 

Κων/νος Στέγγος  
 

 
 
 
 


