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1. Το παράπονο και η διερεύνησή του  

Το παράπονο υποβλήθηκε από την κα χχχχ, η οποία, όπως μας ανέφερε, η ίδια και ο 

σύζυγός της είναι συνιδιοκτήτες της οικοδομής που βρίσκεται στο τεμάχιο με αρ. 220 

του Φ/Σχ. 45/25 στον Κόλπο των Κοραλλίων.  

  

Το παράπονο αφορά σε παράνομες επεμβάσεις από μέρους των ιδιοκτητών της 

υπεραγοράς με την επωνυμία Angela Coral Star Supermarket σε δημόσιους και 

κοινόχρηστους χώρους της πιο πάνω οικοδομής. 

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, λήφθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις του 

Δήμου Πέγειας, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου εμπίπτει η περιοχή του 

Κόλπου των Κοραλλίων.  

 

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με την επιστολή του Δημάρχου με αρ. 

φακ. 18/18 και ημερ. 31 Ιουλίου 2018, τα περισσότερα καταστήματα του Εμπορικού 

Κέντρου του Κόλπου των Κοραλλίων ανεγέρθηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες, επί 

Συμβουλίου Βελτιώσεως. Τότε στην περιοχή η Ζώνη ήταν Τ2β, η οποία προνοούσε 

συντελεστή 20%. Ωστόσο, με την ανάπτυξη που παρουσιάστηκε στην περιοχή με την 

πάροδο των ετών, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων προβήκαν σε επέκταση των 

χώρων τους προκειμένου να ικανοποιήσουν την αυξημένη πελατεία τους.  

 

Όπως περαιτέρω ανέφερε ο Δήμαρχος, με την τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου το 

2011, η περιοχή αναβαθμίστηκε σε εμπορικό κέντρο με συντελεστή 35% για 

υπηρεσίες. Με την αύξηση αυτή, η μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών αιτήθηκε και 

εξασφάλισε καλυπτικές πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής, με τις οποίες 

νομιμοποιήθηκαν οι προσθηκομετατροπές στις οποίες είχαν προβεί. Με την ανάληψη 

των καθηκόντων του το νέο Δημοτικό Συμβούλιο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έθεσε 

ως στόχο την εξάλειψη όλων των παρανομιών στην περιοχή, με την κατεδάφιση και 

απομάκρυνση όλων των πρόχειρων και παράνομων κατασκευών. Στα πλαίσια  αυτά, 

σε όσους ιδιοκτήτες δεν είχαν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τη νομιμοποίηση 

των υποστατικών τους, δόθηκε προθεσμία μέχρι το τέλος του 2018 να το πράξουν, 

διαφορετικά δεν θα τους χορηγείτο οποιαδήποτε άδεια από το Δήμο για τη λειτουργία 

των καταστημάτων τους. 

 

Σε σχέση με τα πιο πάνω ενημερώθηκε η παραπονούμενη από το Γραφείο μας τον 

Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο, όπως μας ανέφερε, παρά το πέρας της πιο πάνω 

προθεσμίας, η καταγγελλόμενη από τη ίδια παρανομία στο τεμάχιο με αρ. 220 

συνεχίζει να υφίσταται και το καταγγελλόμενο υποστατικό συνεχίζει απρόσκοπτα την 

λειτουργία του.  
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- Θέση της παραπονούμενης 

 

Η παραπονούμενη, η οποία διατηρεί εστιατόριο στην οικοδομή, ισχυρίστηκε ότι οι 

ιδιοκτήτες της πιο πάνω υπεραγοράς προβήκαν σε επέκταση του υποστατικού τους 

οικειοποιούμενοι κοινόχρηστο χώρο στην ανατολική πλευρά της οικοδομής, όπου 

βρίσκονται οι αποχετευτικοί λάκκοι, καθώς και ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στο 

χώρο στάθμευσης της οικοδομής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της.  

 

Όπως περαιτέρω ισχυρίστηκε η παραπονούμενη, η πιο πάνω παράνομη επέμβαση, 

η οποία έχει συντελεστεί περί τα έτη 1990-1995, είχε ως αποτέλεσμα η ίδια και ο 

σύζυγός της να στερούνται του δικαιώματος χρήσης και απόλαυσης της ιδιοκτησίας 

τους, να στερούνται την πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης, να έχουν φραγεί οι 

αποχετευτικοί λάκκοι της οικοδομής και να παρεμποδίζεται η λειτουργία του 

αποχετευτικού συστήματος αποχέτευσης λυμάτων. Ως επακόλουθο του τελευταίου, 

υπάρχει συνεχής εκροή λυμάτων πoυ προκαλεί διάβρωση στους τοίχους της 

οικοδομής, όχληση, αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία καθώς αποτελούν εστίες 

μικροβίων και μόλυνσης.   

 

Η παραπονούμενη και ο σύζυγός της κατέθεσαν την υπ’ αρ. 325/2019 αγωγή εναντίον 

των ιδιοκτητών της υπεραγοράς συνεπεία της οποίας εκδόθηκε Διάταγμα ημερ. 13 

Σεπτεμβρίου 2019 για την κατεδάφιση όλων των παράνομων κατασκευών. 

 

Οι δικαστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή ακολουθούνται από τα εμπλεκόμενα 

στην υπόθεση πρόσωπα δεν θα σχολιαστούν από το Γραφείο μου, λόγω 

αναρμοδιότητας. Ωστόσο, κρίθηκε ότι οι όποιες τέτοιες διαδικασίες μεταξύ των 

εμπλεκομένων δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις του Δήμου, οι οποίες απορρέουν από 

την οικεία νομοθεσία. 

 

Για το λόγο αυτό, με επιστολή μου ημερ. 13 Απριλίου 2021, ζήτησα από το Δήμαρχο, 

μεταξύ άλλων, να θέσει υπόψη μας τους λόγους για τους οποίους δεν είχε καταστεί 

ακόμη δυνατή η άρση των παρανομιών στην οικοδομή.  

 

 

- Θέση του Δήμου 

 

Με επιστολή του ημερ. 17 Ιουνίου 2021, ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη μας ότι το Δημοτικό 

Συμβούλιο μελέτησε σε αρκετές συνεδρίες του την απαράδεκτη κατάσταση που έχει 

διαμορφωθεί στο Εμπορικό Κέντρο Κόλπου Κοραλλίων, με τις επεκτάσεις των χώρων 

όλων σχεδόν των καταστημάτων, τόσο σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, 

όσο και σε δημόσιους και αποφάσισε να προχωρήσει σε γενική αναμόρφωση της 

περιοχής. 
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε σε τεχνικό 

γραφείο «…την ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου, που να καλύπτει 

ολόκληρη την περιοχή, για να μπορέσει να απαιτήσει την κατεδάφιση όλων των 

παράνομων κατασκευών και την υιοθέτηση μιας ομοιόμορφης σωστής και νόμιμης 

όψης των επιχειρήσεων της περιοχής...».    

 

Όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος, το πιο πάνω τεχνικό γραφείο είχε ολοκληρώσει τον 

προκαταρκτικό σχεδιασμό και η σχετική μελέτη είχε υποβληθεί τόσο στο Τμήμα 

Δημοσίων Έργων όσο και στις άλλες αρμόδιες αρχές για απόψεις, παρατηρήσεις και 

όρους. Το τελικό σχέδιο αναμενόταν να είναι έτοιμο, σύμφωνα με το Δήμαρχο, περί 

τον Οκτώβριο του 2021 και άμεσα θα άρχιζε η προσπάθεια για την υλοποίησή του. 

Σχετικά ενημερώθηκαν όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής και εξασφαλίσθηκε από το 

Δήμο η προκαταρκτική σύμφωνη γνώμη τους.  

 

Αναφορικά με τις παράνομες επεμβάσεις από μέρους των ιδιοκτητών της υπεραγοράς 

με την επωνυμία Angela Coral Star Supermarket, ο Δήμαρχος πληροφόρησε το 

Γραφείο μας ότι διεξήχθη έρευνα από μέρους του Δήμου κατά την οποία διαπιστώθηκε 

το βάσιμο της καταγγελίας της παραπονούμενης. Στα πλαίσια της πιο πάνω μελέτης, 

ετοιμάστηκε συγκεκριμένη πρόταση που θα υποβαλλόταν στους ιδιοκτήτες του 

επίμαχου υποστατικού περί τα τέλη του Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση που δεν 

υπήρχε συμφωνία και συμμόρφωση, ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε το Γραφείο μας ότι ο 

Δήμος θα κινούταν άμεσα δικαστικά εναντίον των ιδιοκτητών προκειμένου να 

κατεδαφιστούν όλες οι παράνομες κατασκευές.   

 

Με σκοπό την παρακολούθηση της υλοποίησης της πιο πάνω απόφασης τους Δήμου, 

απέστειλα στο Δήμαρχο επιστολή ημερ. 25 Οκτωβρίου 2021, ζητώντας να ενημερώσει 

το Γραφείο μας για το κατά πόσο λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των 

ιδιοκτητών της υπεραγοράς σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παρανομίες.  

 

Με επιστολή του ημερ. 12 Νοεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Πέγειας μας πληροφόρησε 

ότι ο Δήμος έχει γίνει δέκτης παραπόνων και από τους δύο συνιδιοκτήτες του τεμαχίου 

με αρ. 220 του Φ/Σχ. 45/25 στον κόλπο των Κοραλλίων και προσπάθησε 

επανειλημμένα να βρει λύση προκειμένου να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση όλων 

των παράνομων κατασκευών που έχουν κατά καιρούς ανεγερθεί στο τεμάχιο. 

 

Σύμφωνα με το Δήμαρχο, δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό δεν κατέστη εφικτό και για το 

λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μελετά το ενδεχόμενο να προβεί στη λήψη 

δικαστικών μέτρων. Η υπό αναφορά υπόθεση θα τίθετο ενώπιον της ολομέλειας του 

Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή συνεδρία, στην οποία θα συζητιόταν  και η μελέτη 

για την ανάπλαση / διαμόρφωση ολόκληρης της Λεωφόρου κόλπου Κοραλλίων. Τα 

σχέδια και οι όροι της ανάπλασης έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η τελική έγκριση 

από το Κάδο Κυκλοφοριακών Μελετών του Τμήματος Δημοσίων έργων.  

 

Όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος με βάση τα σχέδια και τους όρους της ανάπλασης, θα 

κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των καταστημάτων επί της Λεωφόρου να 

κατεδαφίσουν τις οποιεσδήποτε παράνομες κατασκευές στις οποίες έχουν προβεί και 

να συμμορφωθούν πλήρως με τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί. 

Μεταξύ αυτών, είναι και οι ιδιοκτήτες του τεμαχίου με αρ. 220. Σε περίπτωση, δε, που 
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δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωσή τους, ο Δήμος θα προχωρήσει στη λήψη δικαστικών 

μέτρων εναντίον τους. 

 

Σύμφωνα με το Δήμαρχο, με την πιο πάνω ρύθμιση το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι 

θα αναμορφώσει πλήρως την εμπορική περιοχή του Κόλπου Κοραλλίων. 

 

 

2. Νομοθεσία  

 

Στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών επιβάλλεται η εφαρμογή του περί 

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου από την αρμόδια αρχή.  

 

Η αρμόδια αρχή οποιασδήποτε περιοχής Δήμου, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου αυτού και οποιασδήποτε περιοχής, η οποία δεν είναι περιοχή Δήμου, είναι ο 

Έπαρχος της οικείας Επαρχίας1. Στην περιοχή του Κόλπου Κοραλλίων, αρμόδια αρχή 

είναι ο Δήμος Πέγειας.  

 

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας αυτής, ο κάτοχος πολεοδομικής άδειας, 

υποχρεούται, προτού ξεκινήσει οποιεσδήποτε εργασίες σε σχέση με την εγκριθείσα με 

την πολεοδομική άδεια ανάπτυξη, να αποταθεί στην αρμόδια αρχή, για να εξεταστεί η 

δυνατότητα χορήγησης άδειας οικοδομής και η επιβολή, ενδεχομένως, κατάλληλων 

οικοδομικών όρων.   

 

Συγκεκριμένα, «…Κανένα πρόσωπο δεν δύναται … να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να 

επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδομή ή να κατεδαφίζει ή να ανοικοδομεί ή να προβαίνει σε 

μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη οικοδομή ή να ανέχεται 

ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση ή οποιαδήποτε 

τέτοια μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή… χωρίς άδεια γι’ αυτό, η οποία λαμβάνεται 

προηγουμένως από την αρμόδια αρχή…».2 

 

Εφόσον οι σχετικές εργασίες συμπληρωθούν, χρήση της οικοδομής δεν είναι 

επιτρεπτή αν η αρμόδια αρχή δεν ικανοποιηθεί ότι αυτή ανεγέρθηκε με βάση τα σχέδια 

που εγκρίθηκαν και τους όρους που επιβλήθηκαν3.  

 

Παραβίαση των πιο πάνω συνιστούν αδικήματα που διώκονται ποινικά4.  

 

 

3. Συμπεράσματα  

Όπως κατέδειξε η έρευνα του Γραφείου μας, για το πρόβλημα που την απασχολεί η 

παραπονούμενη έχει ήδη αποταθεί στο Δήμο τουλάχιστον από το 2017, πλην όμως ο 

Δήμος παραλείπει έκτοτε να λάβει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών της 

 
1 Άρθρο 3(2)(α) και 3(2)(β) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου 
2 Άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου 
3 Άρθρο 10 (1) και άρθρο 10 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου 
4 Άρθρο 20 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου 
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επίμαχης υπεραγοράς στη βάση των πιο πάνω προνοιών του περί Ρυθμίσεως Οδών 

και Οικοδομών Νόμου, παρά τις σχετικές δεσμεύεις του και προς το Γραφείο μου.  

 

Πέραν τούτου και όπως τονίζεται συνεχώς από το Γραφείο μου, η πρακτική ανοχής και 

η απροθυμία των αρμόδιων υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχει θέσει 

στη διάθεσή τους ο νομοθέτης απέναντι στο φαινόμενο της παράνομης ανέγερσης 

οικοδομών συμβάλλει στην εμπέδωση αισθήματος ατιμωρησίας όσων προβαίνουν σε 

τέτοιες πράξεις και στην ενθάρρυνση γενικότερης παρόμοιας δραστηριότητας, με όλα 

τα δυσμενή επακόλουθα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, καθώς και για τους 

ιδιοκτήτες παρακείμενων τεμαχίων. 

 

Περιπτώσεις όπως αυτές καταδεικνύουν ότι η παράλειψη και η ολιγωρία άσκησης 

έγκαιρου και αποτελεσματικού ελέγχου οδηγεί στη δημιουργία και διαιώνιση 

καταστάσεων παρανομίας, όπως αυτή που ο ίδιος ο Δήμος περιγράφει ότι ισχύει στη 

Λεωφόρο του Κόλπου των Κοραλλίων, οι οποίες δύσκολα ανατρέπονται.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η στάση ανοχής του Δήμου Πέγειας για τόσο μεγάλο 

διάστημα παραβιάζει τη νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί υποχρέωσή του 

και διαιωνίζει την παρανομία εις βάρος τρίτων προσώπων.  

 

 

4. Εισήγηση 

Ως εκ τούτου, εισηγούμαι όπως ο Δήμος Πέγειας, ως Αρμόδια Αρχή, προχωρήσει 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που 
απορρέουν από τη νομοθεσία προκειμένου να αρθούν οι διαπιστωθείσες και 
παγιωμένες παρανομίες στην εμπορική περιοχή του Κόλπου Κοραλλίων, γενικότερα 
και στο τεμάχιο με αρ. 220 που απασχολεί την παραπονούμενη, ειδικότερα.  
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