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Πάφος 18/2/2016 

Προς: Έπαρχο Πάφου 
Κοιν.: Κύριο Γενικό Εισαγγελέα 
          Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας 
  
ΘΕΜΑ: Συγκρότημα οικιών και διαμερισμάτων στην Τάλα με αριθμό άδειας οικοδομής 62873 και Αρ. 

Φακ. Β437/2005 
  
Κύριοι, 
  
Σε  συνέχεια  της  κατ’ιδίαν  συνάντησης  που  είχαμε  στο  γραφείο  σας  στις  25/1/2016  και  17/2/2016  θα 
θέλαμε  να  υποβάλουμε  και  γραπτώς  τις  προτάσεις  και  θέσεις  της  εταιρείας  μας  σχετικά  με  τα 
προβλήματα  που  εμφανίστηκαν  στην  περιοχή  όπου  βρίσκεται  το  πιο  πάνω  συγκρότημα  οικιών  και 
διαμερισμάτων. 
 
Οι προτάσεις μας στοχεύουν, μέσα σε ένα πνεύμα συνατήληψης, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας 
να βοηθήσουν στην όσο το δυνατό πιο ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν και 
που να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για άμεση άρση της υφιστάμενης επικινδυνότητας στην περιοχή. 
 
Τα  προβλήματα  και  η  επικινδυνότητα  προέρχονται  αστάθεια  του  υπεδάφους  στην  περιοχή  η  οποία 
ανεγείρεται το ανωτέρω συγκρότημα και η αστάθεια αυτή είχε σαν τελικό αποτέλεσμα να προκληθούν 
σοβαρές  ολισθήσεις,  κατολισθήσεις  και  καθιζήσεις  στον  περιβάλλοντα  χώρο  του  συγκροτήματος,  στο 
ίδιο το συγκρότημα και στα γειτονικά τεμάχια και δρόμους.  
 
Η  εταιρεία  μας  προχώρησε  στην  ανάπτυξη  σε  3  εγκεκριμένα  οικόπεδα  με  ανεξάρτητους  τίτλους 
ιδιοκτησίας  τα οποία αγόρασε από  την  Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και με συντελεστή δόμησης 60%, 
αφού προηγούμενα εξασφάλισε πολεοδομική και οικοδομική άδεια βάση την  ισχύουσα νομοθεσία κα 
υποβάλλοντας όλες τις απαιτούμενες μελέτες που είχαν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Η εταιρεία μας  ταυτόχρονα με  την εξέλιξη  της οικοδόμησης προχώρησε στην διάθεση για πώληση  τις 
υπό  ανέγερση  οικιστικές  μονάδες.  Μέχρι  το  2009  η  εταιρεία  μας  ολοκλήρωσε  και  παρέδωσε  στους 
αγοραστές το μέρος του συγκροτήματος που είχε πωληθεί, δηλαδή μία ανεξάρτητη κατοικία και τέσσερα 
διαμερίσματα. 
 
Στην  συνέχεια  κατά  το  2011  άρχισαν  να  παρατηρούνται  ρηγματώσεις  στο  έδαφος  και  στους 
υφιστάμενους δημόσιους δρόμους πρόσβασης προς στο συγκρότημα στο άνω μέρος  και  σε  γειτονικά 
τεμάχια. 
 

1/3 



  Top  Properties  -  Tremetoushiotis Developers  Ltd. 
    Amalthias Str.N2, “Artemis Complex No4”, Block A,’ Office No 001, Paphos, 8021 – Cyprus 

 

 

Top  Properties 
 Tremetoushiotis Developers  Ltd. 
  www.top-properties.com                                info@top-properties.com 
  tel. 00357 26952603     fax. 0357 26953070 

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για να λάβουν μέτρα έτσι που να επιλύσουν τα προβλήματα 
ροής και απομάκρυνσης των όμβριων υδάτων της περιοχής, καθώς ήταν προφανές ότι αυτή ήταν η αιτία 
της ενεργοποίησης της μετακίνησης των όγκων του εδάφους και υπεδάφους. 
 
Εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε ότι το ζήτημα ροής, απορροής και αποστράγγισης των όμβριων υδάτων 
στην  περιοχή  γύρω  από  τα  τεμάχια  που  έγινε  η  ανάπτυξη  δεν  είχε  αντιμετωπιστεί  από  τις  αρμόδιες 
αρχές με κανένα τρόπο, ούτε στην φάση σχεδιασμού των οικοπέδων, ούτε στην φάση της κατασκευής 
των  οικοπέδων  αλλά  ούτε  κατά  την  διαδικασία  εκδόσεως  πιστοποιητικών  τελικής  εγκρίσεως  για  τα 
συγκεκριμένα οικόπεδα. Σαν αποτέλεσμα τα όμβρια νερά από την περιοχή (δρόμους, οικόπεδα και άλλα 
τεμάχια  που  βρίσκονται  σε  υψηλότερο  σημείο)  δεν  είχαν  οποιαδήποτε  διέξοδο  και  ο  μόνος  τρόπος 
απορροής και απομάκρυνσης τους προς παρακείμενο αργάκι ήταν μέσα από τα οικόπεδα της εταιρείας 
μας όπου προχωρήσαμε σε ανάπτυξη. 
Δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές αμέλησαν ή και παρέλειψαν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το πρόβλημα 
και τελικά οδηγηθήκαμε στην σημερινή κατάσταση, δηλαδή: 
1)  Από  την  μια  oι  αγοραστές  οι  οποίοι  βρέθηκαν  εκτεθειμένοι,  αφού  αγόρασαν  κατοικίες  τις  οποίες 
τελικά δεν είχαν  την δυνατότητα να εκμεταλλευτούν λόγω της κλίσης που απέκτησαν τα κτήρια με  τη 
πάροδο του χρόνου, 
2) Η  εταιρεία μας η οποία υπέστη  τεράστια  ζημιά από  το  κόστος αγοράς  της  γης,  την  κατασκευή  του 
συγκροτήματος το οποίο είχε αποπερατωθεί κατά 80%, την δυσφήμιση αλλά και την αντικατάσταση των 
ακινήτων προς τους αγοραστές με άλλα αντίστοιχα ακίνητα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και την 
απώλεια κέρδους η οικονομικά ζημιά της εταιρείας μας ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια εβρώ συν της 
ηθικής και ψυχολογικής ζημιάς η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί. 
3) Σοβαροί κίνδυνοι για τους περίοικους και περαστικούς που χρησιμοποιούν τους δημόσιους δρόμους 
με  τους οποίους  γειτνιάζει  το συγκρότημα,  είτε οδηγώντας,  είτε πεζοί. Ο επί  της βόρεια κατεύθυνσης 
δημόσιος  δρόμος  είναι  η  μοναδική  οδική  αρτηρία  που  συνδέει  την  Τάλα  με  το  έργο  Καμάρες  της 
εταιρείας Λεπτός. 
  
Πρόταση: 
Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης που δυστυχώς, αφενός επηρεάζει γενικά την αγορά αλλά και 
λόγω της τεράστιας οικονομικής ζημιάς που υπέστη η εταιρεία μας, όπως αναφερθήκαμε και πιο πάνω, 
ζημιά η οποία μια εταιρεία της κλίμακας της δικής μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, και στην θέση που 
βρισκόμαστε  τα  τελευταία  4  χρόνια  με  τα  οικονομικά  προβλήματα  και  την  έλλειψη  ρευστότητας  και 
επειδή αναγνωρίζουμε την σοβαρότητα του προβλήματος σαν εταιρεία και τις επιπτώσεις που μπορεί να 
προκληθούν με τυχόν επιδείνωση του προβλήματος.  
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι  εμείς σαν εταιρεία θεωρούμε  το Δημόσιο Συμφέρον πάνω από το συμφέρον 
της  εταιρείας  μας  και  αναγνωρίζοντας  ταυτόχρονα  τους  μεγάλους  κινδύνους  που  εγκυμονεί  η 
υφιστάμενη κατάσταση, όπως  τους διατυπώσαμε πιο πάνω και αφού επιθυμούμε  την άμεση επίλυση 
του προβλήματος, προτείνουμε στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου να προχωρήσει στην κατεδάφιση των 
όποιων  κατασκευών  κρίνει  ότι  αφαιρώντας  τες,  επιλύει  το  πρόβλημα  της  ασφάλειας  της  περιοχής, 
παράλληλα με την επίλυση των προβλημάτων αποστράγγισης των όμβριων, με σκοπό να αποφθεχθούν 
δυσάρεστα  γεγονότα  και  να  μην  θρηνήσουμε  ανθρώπινες  ζωές,  αναλαμβάνοντας  το  οποιοδήποτε 
κόστος. 
 
Θέλουμε ακόμα μια φορά να επισημάνουμε ότι η πιο πάνω πρόταση σε καμία περίπτωση δεν εξυπονοεί 
την  αναγνώριση  ή  ανάληψη  του  οποιουδήποτε  μεριδίου  ευθύνης  για  την  κατάσταση  που  έχει 
δημιουργηθεί και ότι η εταιρεία μας διατηρεί το οποιοδήποτε δικαίωμα για διεκδίκηση αποζημιώσεων 
από τον οποιονδήποτε όσον αφορά τη ζημιά που έχει υποστεί η εταιρεία μας. 
 
Είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσετε την πρόταση μας στη σωστή διάσταση και με το ανάλογο θετικό 
πνεύμα και μέσα από αυτή την συνεργασία να δοθεί μια καλή λύση στο πρόβλημα για το κοινό καλό και 
προς  το Δημόσιο συμφέρον  έχοντας υπόψη ότι  αυτό ακριβώς  το Δημόσιο συμφέρον  είναι  που θέλει, 
ενδιαφέρεται και στοχεύει  να εξυπηρετεί και η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. 
 
Τελειώνοντας  θα  θέλαμε  να  αναφέρουμε  ότι  εάν  υπήρχε  η  οικονομική  δυνατότητα  εκ  μέρους  της 
εταιρείας  μας,  θα  προχωρούσαμε  οι  ίδιοι  στην  κατεδάφιση  των  οικοδομών  που  έχουν  υποστεί  τις 
συνέπειες λόγω των καθιζήσεων και εδαφικών μετακινήσεων στην περιοχή, έστω και εάν θεωρούμαι ότι 
δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την παρούσα κατάσταση και τους λόγους για τους οποίους οδήγησαν σε 
αυτή. Δυστυχώς όμως λόγω των οικονομικών μας προβλημάτων αδυνατούμε και όπως έχουμε αναφέρει 
πιο πάνω η αιτία της αδυναμίας μας είναι οι τεράστιες ζημιές που προκληθήκαν  στην εταιρεία μας λόγω 
των προβλημάτων στο συγκεκριμένο έργο. 
  
Με εκτίμηση, 
 
 
…………………………………… 
Τάσος Τρεμετουσιώτης 
Διευθυντής 
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