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1. Αντικείμενο παραπόνου

1.1 Οι κ.κ. Ανδρέας και Ελένη Λοϊζίδη υπέβαλαν παράπονο στο Γραφείο μας, το 
οποίο στρέφεται κατά του Δήμου Αγίου Δομετίου. Το παράπονο αφορά στην 
άρνηση του Δήμου να τους επιστρέφει το ποσό των 3000 λιρών το οποίο 
κατέβαλαν για σκοπούς εξαγοράς ενός χώρου στάθμευσης, και όχι για τον 
σκοπό καταβολής δικαιωμάτων που απαιτήθηκε ανάλογα με το είδος 
υποβολής της αίτησης.

1.2 Οι παραπονούμενοι εξασφάλισαν το 2005 πολεοδομική άδεια1 από την 
Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακός Λειτουργός Λευκωσίας του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως), για την ανέγερση διαμερίσματος σε υφιστάμενη 
οικοδομή τους στον Άγιο Δομέτιο που βρίσκεται εντός του τεμαχίου τους με 
αρ. 64 του Φ/Σχ. XX1.45.W2.

1.3 Επίσης, εξασφάλισαν από το Δήμο την αναγκαία, βάσει του περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου, άδεια2.

1.4 Ήταν όρος των πιο πάνω αδειών, η εξαγορά, για το σκοπό της ανάπτυξης 
(διαμέρισμα στον όροφο), ενός χώρου στάθμευσης. Οι παραπονούμενοι 
εξαγόρασαν το χώρο στάθμευσης έναντι του ποσού των 3000 λιρών το οποίο 
κατέβαλαν στο Δήμο τον Ιούλιο του 2005.

1.5 Ωστόσο, οι άδειες έληξαν το 2008, τρία χρόνια μετά την έκδοση τους, χωρίς οι 
παραπονούμενοι να προβούν στην ανάπτυξη που εξουσιοδοτήθηκε με αυτές. 
Ως εκ τούτου, ο παράπονού μένος κ. Λοϊζίδης, το Δεκέμβριο του 2016, 
υπέβαλε γραπτό αίτημα στο Δήμο, να τους επιστραφεί το ποσό των 3000 
λιρών.

1.6 Ο Δήμος, σε σχέση με το αίτημα αυτό των παραπονούμενων, αποτάθηκε στη 
Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως3 και ζήτησε να 
ενημερωθεί κατά πόσο ο Δήμος μπορεί να τους επιστρέφει το πιο πάνω 
ποσό.

1 αρ. πολεοδομικής άδειας ΛΕΥ/0626/2004, ημερ. 5 Μαρτίου 2004
2 αρ. άδειας οικοδομής 001045 και αρ. φακ Β17/92, ημερ. 25 Οκτωβρίου 2005
3 με επιστολή με αρ. φακ. Φ: 1.11.0, ημερ. 10 Μάίου 2017
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1.7 Η Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, απάντησε στο Δήμο 
τα εξής4:

- Η περίπτωση του αιτήματος των παράπονο υμένων δεν εμπίπτει στην 
παράγραφο 2 του Κανονισμού 3 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Δικαιώματα) Κανονισμών «όπου επιστρέφονται δικαιώματα στους αιτητές».

- Αν εξασφαλιστεί νέα πολεοδομική άδεια, κατά την εξέταση αίτησης για άδεια 
οικοδομής, εναπόκειται στο Δήμο να αποφασίσει κατά πόσο θα θεωρήσει ότι, 
τα δικαιώματα που θα προβλέπονται σε όρο της πολεοδομικής άδειας για 
εξαγορά χώρου στάθμευσης, έχουν ήδη κατατεθεί με την προηγούμενη άδεια.

1.8 Ο Δήμος κοινοποίησε την πιο πάνω επιστολή που έλαβε από τη Διευθύντρια 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στον παραπονούμενο κ. Λοϊζιδη, με 
επιστολή ημερ. 14 Ιουλίου 2017.

2. Η διερεύνηση του παραπόνου

2.1 Το παράπονο για την μη επιστροφή από το Δήμο στους παραπονούμενους 
του πιο πάνω ποσού τέθηκε υπόψη του Δημάρχου με επιστολή ημερ. 4 
Δεκεμβρίου 2017 και ζητήθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις του.

2.2 Στην επιστολή ανταποκρίθηκε η Αν. Δημοτική Γραμματέας με επιστολή της 
ημερ. 20 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία μας πληροφόρησε ότι το αίτημα των 
παραπονούμενων έτυχε χειρισμού από το Δήμο βάσει των υποδείξεων του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο είναι αρμόδιο επί του 
θέματος, αφού η ανάγκη εξαγοράς του χώρου στάθμευσης, για την 
προτεινόμενη από τους παραπονούμενους ανάπτυξη, είχε τεθεί ως όρος στην 
πολεοδομική άδεια τους. Η Αν. Δημοτική Γραμματέας, έθεσε υπόψη μας 
επίσης, τη σχετική αλληλογραφία του Δήμου με τη Διευθύντρια του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία ήταν ήδη υπόψη μας, αφού μας την 
είχαν διαβιβάσει και οι παράπονούμενοι κατά το χρόνο υποβολής του 
παραπόνου τους.

4 Με επιστολή της με αρ. φακ. 13.01, ημερ. 30 Μαΐου 2017
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3. Νομοθεσία

3.1 Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, οι Γενικές Πρόνοιες
Πολιτικής των Παραρτημάτων των Τοπικών Σχεδίων και η Εντολή του
Υπουργού Εσωτερικών για την Εξαγορά Χώρων Στάθμευσης

3.1.1. Με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, για το σκοπό 
της διενέργειας οποιασδήποτε ανάπτυξης, στην έννοια της οποίας 
εμπίπτει και η προσθήκη διαμερίσματος σε υφιστάμενη οικοδομή, 
απαιτείται πολεοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

3.1.2. Η πολεοδομική άδεια είναι περιοοισυένηο διάρκειας. Ισχύει για τη 
χρονική περίοδο που ορίζεται σ’ αυτήν από την Πολεοδομική Αρχή και 
κατά τη λήξη της, αν δεν ανανεωθεί, παύει να υφίσταται.

3.1.3. Στην πολεοδομική άδεια, η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να επιβάλει 
όρους που δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, δηλαδή, πρέπει να 
τους τηρήσει κατά την εκτέλεση της ανάπτυξης στην οποία αφορά η 
άδεια. Μεταξύ των όρων που μπορεί να επιβάλει η Πολεοδομική Αρχή 
είναι όροι για την διαμόρφωση χώρων στάθμευσης που θα 
εξυπηρετούν την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, για κάθε μονάδα κατοικίας 
απαιτείται ένας χώρος στάθμευσης. Αν υπάρχει εξ’ αντικειμένου 
δυσκολία για τη παραχώρηση του απαιτούμενου ή απαιτούμενων 
χώρων στάθμευσης, η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να επιτρέψει την 
εξαγορά της υποχρέωσης.

3.1.4. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των παραπονούμενων. Η Πολεοδομική 
Αρχή, με όρο στην πολεοδομική άδεια που χορήγησε στους 
παράπονού μένους για την προσθήκη διαμερίσματος στην υφιστάμενη 
οικοδομή τους, επέτρεψε την εξαγορά εκ μέρους τους ενός χώρου 
στάθμευσης.

3.1.5. Οι παραπονούμενοι συμμορφώθηκαν με τον όρο αυτό, αφού 
κατέβαλαν στο Δήμο το ποσό των 3000 λιρών στις 29 Ιουλίου 2005, 
δηλαδή, πριν από την έκδοση της άδειας οικοδομής από το Δήμο, η 
οποία φέρει ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2005.

3.1.6. Ο Δήμος είσπραξε το εν λόγω ποσό, καθότι, ήταν η αρμόδια αρχή για 
το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών
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1/1996, που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο που εκκρεμούσε στο Δήμο η 
αίτηση των παράπονού μενών για άδεια οικοδομής.

3.1.7. Σημειώνεται ότι, ο Δήμος εξακολουθεί να είναι η αρμόδια αρχή για την 
είσπραξη των δικαιωμάτων εξαγοράς χώρων στάθμευσης, βάσει της 
νεότερης Εντολής του Υπουργού 2/2016.

3.2 Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμοί

3.2.1 Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 3 των πιο πάνω 
Κανονισμών, ο Πίνακας τους περιλαμβάνει δυο στήλες. Στη δεύτερη στήλη 
του, καθορίζονται τα δικαιώματα που πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση 
με κάθε ανάπτυξη ή άλλο θέμα που καθορίζονται στην πρώτη στήλη.

3.2.2 Στην πρώτη στήλη δεν γίνεται καμία αναφορά σε εξαγορά χώρων 
στάθμευσης και γι’ αυτό στη δεύτερη στήλη δεν γίνεται αναφορά σε 
οποιαδήποτε δικαιώματα για την εξαγορά χώρων στάθμευσης.

3.2.3 Δεν τίθεται όμως ζήτημα περί της ύπαρξης νομοθετικού κενού για το λόγο 
ότι τα δικαιώματα εξαγοράς χώρων στάθμευσης, δεν εμπίπτουν στα 
δικαιώματα στα οποία αφορούν οι Κανονισμοί και αφετέρου σε ό, τι αφορά 
στην εξαγορά χώρων στάθμευσης, είναι σχετική η Εντολή του Υπουργού 
Εσωτερικών 1/1996 και στο παρόν στάδιο η Εντολή του 2/2016.

3.2.4 Στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 3 αναφέρονται οι τρεις περιπτώσεις 
στις οποίες επιστρέφονται δικαιώματα, στις οποίες βεβαίως δεν δύνατο να 
περιλαμβάνεται η επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν για την 
εξαγορά χώρων στάθμευσης, εφόσον όπως προαναφέρθηκε δεν 
εφαρμόζονται (οι κανονισμοί) στις περιπτώσεις «εξαγοράς», όπως η 
εξαγορά χώρων στάθμευσης αλλά μόνο σε δικαιώματα που αντιστοιχούν 
σε συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης.

4. Σχόλια - Συμπεράσματα

Οι παραπονούμενοι πλήρωσαν την εξαγορά ενός χώρου στάθμευσης στο 
Δήμο, για σκοπούς συμμόρφωσης με σχετικό όρο της πολεοδομικής άδειας 
ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η ανάπτυξη που επιθυμούσαν κατά τον 
τότε χρόνο, το 2005, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής που θα εξασφάλιζαν 
από τον Δήμο.
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Οι παραπονούμενοι δεν υλοποίησαν την ανάπτυξη (ανέγερση διαμερίσματος 
στην υφιστάμενη οικοδομή τους) και οι άδειες τους (Πολεοδομίας και Δήμου) 
έληξαν από το 2008. Με την εξέλιξη αυτή καθίσταται πλέον αναντίλεκτο πως 
έπαυσε και η υποχρέωση τους για εξαγορά του χώρου στάθμευσης που 
προοριζόταν αποκλειστικά για την ανάπτυξη, και η οποία αποτελούσε όρο της 
άδειας που είχε ήδη λήξει.

Το αίτημα τους στο Δήμο να τους επιστραφεί το ποσό των 3000 λιρών που 
κατέβαλαν, ήταν το αποτέλεσμα της λήξης της άδειας που τους χορηγήθηκε 
χωρίς να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ανάπτυξη και ως εκ τούτου ο Δήμος 
θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει θετικά χωρίς να ζητήσει καν τις απόψεις του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθ’ ότι:

(α) το Τμήμα αυτό δεν ήταν η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για την έκδοση της 
πολεοδομικής άδειας των παραπονούμενων, αλλά το Επαρχιακό Γραφείο 
Λευκωσίας του Τμήματος,

(β) ούτε το Τμήμα ούτε η Πολεοδομική Αρχή εισέπραξαν ή μπορούσαν να 
εισπράξουν τις 3000 λίρες για την εξαγορά του χώρου στάθμευσης και

(γ) ο Δήμος ο οποίος εισέπραξε το ποσό, ήταν ο ίδιος γνώστης για την μη 
υλοποίηση της ανάπτυξης για την οποία εξαγοράστηκε ο χώρος στάθμευσης.

Από όλα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω καθίσταται σαφές ότι οι περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμοί δεν έχουν εφαρμογή 
σε σχέση με την εξαγορά χώρων στάθμευσης, καθότι δεν αποτελούν μέρος 
των δικαιωμάτων που περιγράφονται στους εν λόγω Κανονισμούς αλλά ένα 
εξωγενές κριτήριο σε σχέση με αυτούς. Σχετική είναι μόνο η Εντολή του 
Υπουργού Εσωτερικών.

Η απόφαση δε του Δήμου να μην επιστρέφει στους παραπονούμενους το 
ποσό που κατέβαλαν για την εξαγορά του χώρου στάθμευσης δεν βρίσκει 
έρεισμα ούτε σε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη.



5. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Είναι προφανές ότι κατατέθηκε ένα ποσό ήτοι ύψους 3000 λιρών, ως εξαγορά 
χώρου στάθμευσης για μια ανάπτυξη η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ και η 
άδεια επί της οποίας βασιζόταν, έχει ήδη λήξει προ πολλού (2008).

Η οποιαδήποτε επιμονή του Δήμου για κατακράτηση του ποσού που δεν 
αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε αιτία η οποία να συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, 
ανασύρει ζήτημα πλουτισμού που δεν δικαιολογείται.

Συγκεκριμένα προκύπτει ζήτημα «αδικαιολόγητου πλουτισμού» όπως έχει 
διαμορφωθεί και μέσα από τη Νομολογία [βλ. σχετικά Θεοχαρίδης Νάκης και 
άλλοι ν. Ιωάννη Ιωάννου και άλλων, (2012) 1 Α.Α.Δ. 1311], σύμφωνα με 
την οποία ο αδικαιολόγητος πλουτισμός υπάρχει όταν συντρέχουν τρεις 
προϋποθέσεις:

(α) πρόσωπο θα πρέπει να έχει εμπλουτίσει από την απόκτηση ενός οφέλους,

(β) το όφελος θα πρέπει να αποκτήθηκε σε βάρος άλλου προσώπου και 
τέλος

(γ) θα πρέπει να είναι άδικο να επιτραπεί στο τρίτο πρόσωπο να κρατήσει το 
όφελος.

Συνηθέστερες δε, περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού αποτελούν οι 
παροχές νια αιτία που δεν επακολούθησε η έληξε.

Στην προκειμένη περίπτωση:

(α) ο Δήμος απέκτησε τις 3000 λίρες που κατέβαλαν οι παραπονούμενοι, 
έναντι της εξαγοράς ενός χώρου στάθμευσης, ως όρο σε πολεοδομική άδεια η 
οποία έληξε και η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε,

(β) το όφελος αυτό αποκτήθηκε από το Δήμο σε βάρος των 
παραπονούμενων, εφόσον οι τελευταίοι δεν υλοποίησαν την ανάπτυξη έναντι 
της οποίας καταβλήθηκε και
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(γ) είναι άδικο ο Δήμος να κρατήσει προς όφελος του το ποσό των 3000 λιρών 
αφού εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο το απέκτησε, δηλ. η μη ανάπτυξη που 
περιγράφεται σε σχετική άδεια η οποία έχει λήξει.

6. Εισήγηση - Σύσταση

Ενόψει των πιο πάνω γίνεται φανερό ότι ο Δήμος δεν θα πρέπει να συνεχίσει 
να κατακρατεί το χρηματικό ποσό των παραπονούμενων, ελλείψη της αιτίας 
για το οποίο αυτό παραδόθηκε.

Ως εκ τούτου, εισήγηση μου είναι να επιστραφεί στους παραπονούμενους το 
ποσό που κατέβαλαν για την εξαγορά του χώρου στάθμευσης, το 
συντομότερο δυνατό καθότι μετά την άπρακτη λήξη της άδειας για ανάπτυξη 
σε υφιστάμενη οικοδομή, η κράτηση του ποσού δεν ανταποκρίνεται σε 
οποιαδήποτε δικαιολογημένη αιτία.

Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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