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1. Αντικείμενο παραπόνου

1.1 Το παράπονο υποβλήθηκε από τον ο κ. ι και στρέφεται κατά του
Δήμου Λακατάμιας.

1.2 Ο παραπονούμενος είναι συνιδιοκτήτης του τεμαχίου με αρ. > του 1
στη Λακατάμια. Όπως μας ανέφερε, υπέβαλε αίτηση για άδεια 

διαχωρισμού του τεμαχίου του, η οποία και εγκρίθηκε από το Δήμο στις 22 Οκτωβρίου 
2017. Ένας από τους όρους που επιβλήθηκαν στην άδεια διαχωρισμού ήταν η 
παραχώρηση και διαμόρφωση χώρου πρασίνου. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε η 
καταβολή του ποσού των 32.867 ευρώ.

1.3 Επειδή, ωστόσο, όπως μας ανέφερε ο παραπονούμενος, θεώρησε το πιο πάνω ποσό 
ως υπερβολικό, ζήτησε από το Δήμο όπως προβεί ο ίδιος στη διαμόρφωση και 
εξοπλισμό του χώρου πρασίνου, αίτημα το οποίο ο Δήμος αποδέχτηκε.

1.4 Όπως περαιτέρω μας ανέφερε ο παραπονούμενος, με βάση τις κατευθυντήριες 
γραμμές που έδωσε ο Δήμος σε σχέση με τη διαμόρφωση του επίμαχου χώρου 
πρασίνου, κλήθηκε, εκτός από τη δενδροφύτευση, κατασκευή διαδρόμων, κτλ., να 
τοποθετήσει παγκάκια κατασκευασμένα από ξύλο ΜΟΡΟΚΚΟ, το οποίο είναι το πιο 
ακριβό ξύλο της αγοράς, να τοποθετήσει φωτιστικά με φωτοβολταϊκά, καθώς και να 
καταβάλει το ποσό των 2.765 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην κατανάλωση νερού που 
υπολογίζεται ότι θα γίνεται για την άρδευση των δέντρων.

1.5 Ο παραπονούμενος αποτάθηκε στο Γραφείο μας επειδή θεωρεί ότι ο Δήμος αδίκως 
του ζητά τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, καθώς σε παρόμοια περίπτωση διαχωρισμού 
στην περιοχή, δεν ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη ούτε να τοποθετήσει παγκάκια 
κατασκευασμένα από ξύλο ΜΟΡΟΚΚΟ και φωτιστικά με φωτοβολταϊκά, ούτε να 
καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για σκοπούς άρδευσης των δέντρων.

2. Η διερεύνηση του παραπόνου

2.1 Στα πλαίσια της διερεύνησης του συγκεκριμένου παράπονου, ζητήθηκαν και 
λήφθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις του Δήμου Λακατάμιας.

2.2 Όπως μας πληροφόρησε η Δήμαρχος με επιστολή της με αρ. φακ. Δ105/12 και ημερ. 
7 Φεβρουάριου 2018, το ποσό των 32.867 ευρώ που ζητήθηκε από τον 
παραπονούμενο να καταβάλει είναι μόνο σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 
υλοποιήσει τους όρους που του επιβλήθηκαν τόσο στην πολεοδομική άδεια όσο και 
στην άδεια διαίρεσης που εξασφάλισε από την Πολεοδομική Αρχή και το Δήμο 
Λακατάμιας, αντίστοιχα, για διαμόρφωση του χώρου πρασίνου. Δηλαδή, με την



καταβολή του εν λόγω ποσού απαλλάσσεται από την υποχρέωση υλοποίησης των 
συγκεκριμένων όρων.

2.3 Η Δήμαρχος τόνισε ότι είναι επιλογή του παραπονούμενου αν θα προχωρήσει ο ίδιος 
στην διαμόρφωση του χώρου πρασίνου ή θα καταβάλει το πιο πάνω ποσό και ότι σε 
καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται από το Δήμο η καταβολή του. Σημείωσε, δε, ότι οι 
αντίστοιχες χρεώσεις που ορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών με υπουργική 
εντολή (Εντολή 1/2015) αναφορικά με την εξαγορά της υποχρέωσης διαμόρφωσης 
των χώρων πρασίνου, είναι πολύ υψηλότερες από αυτές του Δήμου.

2.4 Αναφορικά με τον ισχυρισμό του παραπονούμενου ότι ο Δήμος ζήτησε να τοποθετήσει 
παγκάκια κατασκευασμένα από ξύλο ΜΟΡΟΚΚΟ, η Δήμαρχος ανέφερε ότι στις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες που δίνει ο Δήμος σε όλους τους ιδιοκτήτες που 
διαμορφώνουν χώρους πρασίνου περιγράφει ξύλο από σουηδικό πεύκο και όχι ξύλο 
ΜΟΡΟΚΚΟ.

2.5 Σε σχέση με το ζήτημα που αφορά την τοποθέτηση φωτιστικών με φωτοβολταϊκά, η 
Δήμαρχος έθεσε υπόψη μας ότι έχει ζητηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, για την 
αποφυγή της εγκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως σημείωσε ότι ο 
παράπονού μένος έχει την επιλογή να τοποθετήσει φωτιστικά που απαιτούν τη χρήση 
ηλεκτρικού ρεύματος, για την εγκατάσταση του οποίου θα πρέπει να μεριμνήσει ό ίδιος 
με το ανάλογο κόστος, πρακτική που ακολουθήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις από 
τον Δήμο.

2.6 Αναφορικά με το ζήτημα της άρδευσής του χώρου πρασίνου η Δήμαρχος μας ανέφερε 
ότι ο παραπονούμενος οφείλει, σύμφωνα με την άδεια διαίρεσης που έχει εξασφαλίσει, 
να παρέχει σταθερή παροχή άρδευσης για τους χώρους πρασίνου. Αυτό μπορεί να το 
εξασφαλίσει ο παραπονούμενος, σύμφωνα με τη Δήμαρχο, με την ανόρυξη 
γεώτρησης, όρο τον οποίο αποδέχθηκε, εφόσον δεν υπέβαλε ένσταση στο χρονικό 
διάστημα που ορίζει ο Νόμος. Η ανόρυξη γεώτρησης, πρόσθεσε η Δήμαρχος 
προϋποθέτει την εξασφάλιση από μέρους του παραπονούμενου των απαραίτητων 
αδειών από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την ανόρυξη της γεώτρησης, την 
τοποθέτηση της αντλίας και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

2.7 Η Δήμαρχος μας ανέφερε περαιτέρω ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
προς διευκόλυνση των ιδιοκτητών, δύναται να εξαγοράσει κάποιος τον όρο για 
παροχή σταθερής άρδευσης προς 1,6 ευρώ το τ.μ. εμβαδού του χώρου πρασίνου που 
προκύπτει από τη διαίρεση της γης του. Δηλαδή να καταβάλει αντίστοιχο τέλος για τη 
μελλοντική άρδευση των χώρων πρασίνου, όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος άρδευσης 
από δημόσιο δίκτυο άρδευσης. Οι πιο πάνω όροι, σύμφωνα με τη Δήμαρχο, από την 
ημερομηνία έγκρισης τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβάνονται σε όλες 
τις άδειες διαίρεσης που εκδίδει ο Δήμος.



2.8 Επειδή η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για εξαγορά της παροχής 
σταθερής άρδευσης προς 1,6 ευρώ το τ.μ. εμβαδού του χώρου πρασίνου που 
προκύπτει από τη διαίρεση γης προβλημάτισε το Γραφείο μας, με επιστολή μου ημερ. 
16 Νοεμβρίου 2018 ζητήθηκε από το Δήμο όπως έθετε υπόψη του Γραφείου μας σε 
ποια νομοθεσία έβρισκε έρεισμα η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
περαιτέρω αν προβλημάτισε το Δήμο κατά πόσο υπήρχε πιθανότητα η ρήτρα/όρος 
αυτός να είναι καταχρηστικός.

2.9 Στην πιο πάνω επιστολή του Γραφείου μας ανταποκρίθηκε η Δήμαρχος με επιστολή 
της με αρ. φακ. Δ105/11 και ημερ. 20 Δεκεμβρίου 2018. Με βάση το περιεχόμενο της 
εν λόγω επιστολής, θέση του Δήμου είναι πως το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
θέτει στις πολεοδομικές άδειες που παραχωρεί όρους πολύ γενικούς αναφορικά με τη 
διαμόρφωση των χώρων πρασίνου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες και επιδέχονται μεγάλης ανάλυσης και κατά κάποιον τρόπο 
αμφισβήτησης.

2.10 Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η Δήμαρχος, «...[η] έννοια φύτευση τι περιλαμβάνει. 
Ποιος δύναται να ερμηνεύσει την έννοια «δεντροφυτευθεί». Φύτευση δύναται να 
σημαίνει λάκκο φύτευσης, λίπασμα, δέντρο, πάσσαλο και νερό. Αναντίρρητα χωρίς 
νερό άρδευσης είναι αδύνατο να υπάρξει φύτευση. Συνεπώς είναι αδύνατο να 
υλοποιηθεί ο σχετικός όρος της Πολεοδομικής Άδειας. Ποιου είναι υποχρέωση να 
εξασφαλίσει το νερό άρδευσης. Εάν ο εκάστοτε Δήμος αδυνατεί να αρδεύσει το 
μελλοντικό χώρο πρασίνου από δίκτυο άρδευσης με ποιόν τρόπο θα υλοποιηθεί ο 
όρος του Τμήματος Πολεοδομίας. Ποιος θα επωμιστεί το κόστος της άρδευσης των 
χώρων πρασίνου όταν ο Δήμος Λακατάμιας για να αρδεύσει τους νέους χώρους 
πρασίνου που προκύπτουν από διαιρέσεις γης έχει κόστος € 150.000 ετησίως. Τι θα 
συμβεί εάν ο προτεινόμενος χώρος πρασίνου είναι σε άγονη γη και χρειάζονται υψηλές 
ποσότητες νερού άρδευσης...».

2.110ι πιο πάνω προβληματισμοί του Δήμου λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από το Γραφείο 
μας. Ωστόσο, η τοποθέτηση του Δήμου δεν με βρήκε σύμφωνη για τους λόγους που 
παρατίθενται στην παράγραφο 4 πιο κάτω και για το λόγο αυτό, με επιστολή μου ημερ. 
21ης Φεβρουάριου 2019, ζήτησα από τη Δήμαρχο όπως μεριμνούσε ώστε να 
επανεξεταστεί από το Δήμο ο επίμαχος όρος για την καταβολή από μέρους του 
παραπονούμενου του πιο πάνω ποσού για σκοπούς μελλοντικής άρδευσης των 
δέντρων στον χώρο πρασίνου που προέκυψε από το διαχωρισμό του τεμαχίου του. 
Ζήτησα περαιτέρω από τη Δήμαρχο όπως ενημέρωνε τόσο τον παραπονούμενο όσο 
και το Γραφείο μας για τη σχετική απόφαση του Δήμου.

2.12 Ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, καμία ενημέρωση δεν είχα 
από το Δήμο.



3. Νομοθεσία

3.1 Για τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, απαιτείται πολεοδομική άδεια από την 
Πολεοδομική Αρχή η οποία εκδίδεται βάσει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου και του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και άδεια διαίρεσης από την 
αρμόδια αρχή που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμος Λακατάμειας. 
Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 3(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμου, <τ.. .κανένα πρόσωπο δεν δύναται να διανοίγει ή να διαιρεί οποιαδήποτε γη σε 
χωρισμένα οικόπεδα χωρίς άδεια γι’ αυτό, η οποία λαμβάνεται προηγουμένως από την 
αρμόδια αρχή...».

3.2 Στο άρθρο 9(1) του ίδιου Νόμου καθορίζεται ότι κατά τη χορήγηση άδειας δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 3 πιο πάνω, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, τηρουμένων των 
εκάστοτε κανονισμών που είναι σε ισχύ, να εξετάσει και επιβάλει όρους οι οποίοι 
εκτίθενται στην άδεια και αφορούν, μεταξύ άλλων την εξασφάλιση δημοσίων χώρων 
πρασίνου και τη φύτευση δένδρων και θάμνων σε κατάλληλες περιπτώσεις.

3.3 Με βάση την υπ’ αρ. 1/2015 Εντολή που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από 
σχετική πρωτοβουλία/ εισήγηση της Πολεοδομικής Αρχής, ή της Τοπικής Αρχής, ή 
κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη τεμαχίου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για 
χορήγηση πολεοδομικής άδειας, η Πολεοδομική Αρχή δύναται να μην απαιτήσει τη 
διαμόρφωση του ανοικτού δημόσιου χώρου και να αποδεχθεί την καταβολή του 
αναλογούντος χρηματικού ποσού στο Ειδικό Ταμείο Εξαγοράς της οικείας Αρμόδιας 
Αρχής.

3.4 Σύμφωνα με την πιο πάνω Εντολή, η απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής σε σχέση με 
το θέμα θα καταγράφεται ως όρος στην πολεοδομική άδεια και θα κατοχυρώνεται με 
την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών ή της Αρχής στην οποία 
έχουν εκχωρηθεί οι σχετικές εξουσίες και του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Η συμφωνία, 
στην οποία θα περιλαμβάνεται και το ποσό της εξαγοράς, θα υπογράφεται πριν τη 
χορήγηση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας.

3.5 Όπως περαιτέρω αναφέρεται στην Εντολή, ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου για το οποίο η 
Πολεοδομική Αρχή έχει αποφασίσει να εφαρμόσει το θεσμό της εξαγοράς της 
υποχρέωσης διαμόρφωσης ανοικτού δημόσιου χώρου, θα πρέπει να καταβάλει στην 
οικεία Αρμόδια Αρχή το ποσό που θα καθοριστεί για την εξαγορά και την έκδοση της 
άδειας οικοδομής/ διαχωρισμού με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμο.

3.6 Με βάση την Εντολή, το τίμημα εξαγοράς της υποχρέωσης διαμόρφωσης ανοικτών 
δημόσιων χώρων καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) για χώρους με εμβαδόν μέχρι 200τ.μ., €45/τ.μ.



(β) για χώρους με εμβαδόν από 201 τ.μ. μέχρι 500 τ.μ., €65/τ.μ. 
(γ) για χώρους με εμβαδόν από 501 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ., €75/τ.μ. 
(δ) για χώρους με εμβαδόν από 1001 τ.μ. και άνω, €100/τ.μ.

4. Συμπεράσματα - Εισηγήσεις

4.1 Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η παραχώρηση μέρους υπό διαχωρισμό τεμαχίων 
στο δημόσιο για σκοπούς δημιουργίας χώρων πρασίνου καθώς και η διαμόρφωσή 
τους προβλέπεται από τη νομοθεσία, όπως προβλέπεται και η δυνατότητα εξαγοράς 
της υποχρέωσης παραχώρησης ή/και διαμόρφωσή τους.

4.2 Στις περιπτώσεις που δεν αποφασίζεται η εξαγορά της διαμόρφωσης χώρου 
πρασίνου, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στην Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών 
1/2015, η Πολεοδομική Αρχή θέτει στην πολεοδομική άδεια όρους για τη διαμόρφωση 
του χώρου πρασίνου, την επιχωμάτωση και τη δεντροφύτευση του και στη συνέχεια 
την παραχώρηση του στο δημόσιο για να εγγράφει ως δημόσιος χώρος πρασίνου.

4.3 Στη νομοθεσία, ωστόσο, δεν προβλέπεται οποιαδήποτε υποχρέωση των αιτητών / 
ιδιοκτητών υπό διαχωρισμό τεμαχίων για άρδευση των δέντρων / φυτών που 
φυτεύονται στα πλαίσια της διαμόρφωσής των χώρων πρασίνου που καθορίζονται 
στις πολεοδομικές άδειες, στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η διαμόρφωση αντί η 
εξαγορά της.

4.4 Οι προβληματισμοί του Δήμου, όπως τέθηκαν υπόψη μας από τη Δήμαρχο στην 
επιστολή της ημερ. 20 Δεκεμβρίου 2018 σε σχέση με το κόστος συντήρησης των 
χώρων πρασίνου, στο οποίο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η άρδευση των δέντρων 
/ φυτών που φυτεύονται σ’ αυτούς τους χώρους, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από το 
Γραφείο μου.

4.5 Ωστόσο, η μετακύλιση από το Δήμο του κόστους άρδευσης των χώρων 
πρασίνου στους αιτητές / ιδιοκτήτες της γης που θα τους παραχωρήσουν στο 
δημόσιο είναι μια επαχθής για τους ιδιοκτήτες πρακτική, η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, δεν προβλέπεται από οποιαδήποτε νομοθεσία.

4.6 Στη βάση των ανωτέρω, η υποχρέωση των αιτητών / ιδιοκτητών γης στο πλαίσιο του 
διαχωρισμού τεμαχίων τους σε οικόπεδα είναι η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου 
και όχι η συντήρηση / διατήρηση τους, κάτι στο οποίο ουσιαστικά αποσκοπεί ο 
όρος του Δήμου Λακατάμιας εν προκειμένω, για καταβολή από τον 
παραπονούμενο του ποσού των 2.765 ευρώ για την άρδευση των δέντρων του 
χώρου πρασίνου που θα παραχωρήσει στο δημόσιο.



4.7 Ενόψει των πιο πάνω, εισήγησή μου είναι να επανεξεταστεί από το Δήμο κατά το 
συντομότερο δυνατό ο επίμαχος όρος για την καταβολή από μέρους του 
παραπονούμενου του πιο πάνω ποσού για σκοπούς μελλοντικής άρδευσης των 
δέντρων στον χώρο πρασίνου που προέκυψε από το διαχωρισμό του τεμαχίου του.

Mtipra f τ̂ Φλίανού -  Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


