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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΕΚ

Ειδική Επιτροπή Κινήτρων

ΕΜΕ

Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων

ΠΚ

Ποσοστό Κάλυψης

ΣΔ

Συντελεστής Δόμησης

ΤΠΟ

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

ΤΣΛ

Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού

ΥΣ

Υπουργικό Συμβούλιο

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της
Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών
ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία
επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον
μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου
των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.
Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν
τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.
Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν
αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των
ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων.
Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι με αυτή διατυπώνουμε
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο
δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.
Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα μας αφορούν τους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε
αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε
οτιδήποτε μεμπτό αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.
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1.

Σύνοψη

Η Υπηρεσία μας διενήργησε τον παρόντα έλεγχο συμμόρφωσης, κατόπιν καταγγελίας που
υποβλήθηκε με επιστολή, ημερ. 16.10.2017, από τον τότε Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων
Συνεργασία Πολιτών. Στην εν λόγω επιστολή γίνεται αναφορά σε παράπονο από ανώνυμο πολίτη, το
οποίο υποβλήθηκε και στην Υπηρεσία μας στις 17.10.2017, «για χαριστικές παράνομες παρεκκλίσεις
για κτήριο στη Λεμεσό και για πολιτική κάλυψη από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».
To κτήριο αφορά σε πολυώροφη ανάπτυξη οικιστικών διαμερισμάτων, καταστημάτων και
διευκολύνσεων αναψυχής/ψυχαγωγίας, εντός πέντε τεμαχίων στην παραλιακή λεωφόρο Α, στον
Δήμο Α, που εμπίπτει εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (ΤΣΛ). Τα τεμάχια αγοράστηκαν
από την ιδιοκτήτρια εταιρεία το 2007 σε τιμή €20 εκ περίπου. Σύμφωνα με το ΤΣΛ 2006, που ήταν σε
ισχύ κατά τον χρόνο αγοράς, μέρος των τεμαχίων ανήκε σε Τουριστική Ζώνη Τ1β, με επιτρεπόμενη
χρήση τον Τουρισμό και Οικιστική ανάπτυξη (με συντελεστή δόμησης (ΣΔ) για κατοικίες 0,45:1 και
ανώτατο αρ. ορόφων 2) και μέρος σε Εμπορική Ζώνη Εβ, με χρήση βάσει του Άξονα Δραστηριοτήτων
ΙV (με συντελεστές ανάπτυξης όπως της συνορεύουσας Τουριστικής Ζώνης που αναφέρονται
προηγουμένως). Το πολεοδομικό καθεστώς των τεμαχίων αρχικά αναβαθμίστηκε κατά την
αναθεώρηση του ΤΣΛ το 2011, με την αναβάθμιση του ΣΔ στη Τουριστική Ζώνη Τ1β από 0,45:1 σε
0,60:1. Ακολούθως, κατά την οριστικοποίηση του ΤΣΛ το 2013, τα τεμάχια εντάχθηκαν στη
Τουριστική Ζώνη Τ1β1α, με αύξηση του ΣΔ από 0,60:1 σε 0,80:1 και η επιτρεπόμενη χρήση τους στην
Εμπορική Ζώνη Εβ διευρύνθηκε, με τη τροποποίηση του Άξονα Δραστηριοτήτων από Κατηγορία IV
σε Ι.
Η εταιρεία το 2009 υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) για έκδοση
πολεοδομικής άδειας, η οποία χορηγήθηκε το 2011, με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 και αφορούσε σε ανέγερση
κτηρίου 12 ορόφων. Ακολούθησε σειρά τροποποιητικών αδειών, με την ΛΕΜ/Χ/09/Δ να
υποβάλλεται για έγκριση στις 2.10.2017, να χορηγείται στις 4.10.2017 και να αφορά σε κτήριο 29
ορόφων, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα:
Αρ. Πολεοδ.
Άδειας
Ημερ.
Υποβολής/
Επίσπευσης
Ημερ.
χορήγησης
Επιτρεπόμενος
ΣΔ
Επιτρεπόμενος
αρ. ορόφων
Εγκριμένος αρ.
ορόφων

ΛΕΜ/Χ/2009

ΛΕΜ/Χ/2009/Α
Αρχικά
Αναθεωρ.
σχέδια
σχέδια

ΛΕΜ/Χ/09/Β

ΛΕΜ/Χ/09/Γ

ΛΕΜ/Χ/09/Δ

23.12.2009

25.4.2012

20.4.2015/
25.11.2015

20.1.2016

16.6.2017

2.10.2017

1.3.2011

-

26.11.2015

16.3.2017

18.9.2017

4.10.2017

0,45:1

0,60:1

0,80:1

0,80:1

0,80:1

0,80:1

2

3

3

3

3

3

12

12

25

25

29

29
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Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του έργου έγινε στις 6.10.2017 και η χορήγηση της Άδειας
Οικοδομής από τον Δήμο Α στις 27.11.2017.
Ο έλεγχός μας χωρίστηκε στις ακόλουθες ενότητες.

Διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν κατά
την πολεοδομική
αναβάθμιση των
τεμαχίων

Διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν κατά
την έκδοση των
πολεοδομικών αδειών
της ανάπτυξης

Συνθήκες
αναφορικά με την
εκδήλωση
τοποθέτησης του
θεμέλιου λίθου του
έργου

Τα κυριότερα ευρήματα ελέγχου συνοψίζονται ως ακολούθως:

1.1

Τροποποίηση πολεοδομικών δεδομένων των τεμαχίων της εταιρείας

1.1.1

Ένταξη των τεμαχίων της εταιρείας σε ζώνη με ΣΔ 0,80:1

Κατά την αναθεώρηση του ΤΣΛ του 2011, τα τεμάχια της εταιρείας αρχικά έτυχαν αναβάθμισης από
ΣΔ 0,45:1 σε 0,60:1, στα πλαίσια αναβάθμισης των ΣΔ ολόκληρης της ζώνης στην οποία ανήκαν.
Ακολούθως, κατά το στάδιο υποβολής ενστάσεων, η εταιρεία αιτήθηκε την ένταξη των τεμαχίων της
σε ζώνη με ΣΔ 1:1, ενώ ο Δήμος Α εισηγήθηκε την αναβάθμιση του ΣΔ της ζώνης στην οποία ανήκαν
σε 0,80:1. Κατά την οριστικοποίηση του ΤΣΛ 2013, τα αιτήματα της εταιρείας και του Δήμου
ικανοποιήθηκαν μερικώς. Ως αποτέλεσμα, ο ΣΔ των πέντε τεμαχίων της ανάπτυξης πλέον ενός
ενδιάμεσου, αυξήθηκε από 0,60:1 σε 0,80:1, ευεργετώντας αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες τους.
Η Υπηρεσία μας, συνέστησε όπως: (α) Oι πολεοδομικές αποφάσεις να μην λαμβάνονται προς
ικανοποίηση αιτημάτων των ιδιοκτητών συγκεκριμένων τεμαχίων και (β) Κατά το στάδιο εξέτασης
των ενστάσεων, να αποφεύγονται αλλαγές στις αποφάσεις για θέματα που είχαν εξεταστεί
προηγουμένως, παρά μόνο των περιπτώσεων λάθους, παράλειψης ή πλάνης, όπως προβλέπει η
διαδικασία.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, (α) η διαφοροποίηση των όρων δόμησης για τη χρήση κατοικίας
προέκυψε μέσα από την εξέταση των αιτημάτων της Τοπικής Αρχής και (β) η αξιολόγηση των
ενστάσεων γίνεται πάντοτε στη βάση επισταμένης διερεύνησης και τεκμηρίωσης, που διασφαλίζει το
δημόσιο συμφέρον έναντι οποιουδήποτε ιδιωτικού.
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1.1.2

Σύνθεση Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων

Η συμμετοχή του Δημάρχου της Τοπικής Αρχής κατά τη διαδικασία τροποποίησης του ΤΣΛ 2011,
ως μέλος του Κοινού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ) κρίνεται
ως μη ενδεδειγμένη και ενδεχομένως μη σύννομη, αφού δεν διασφαλίζεται η αμεροληψία των
αποφάσεων.
Εισηγηθήκαμε όπως επαναξιολογηθεί τόσο το θέμα της σύνθεσης της ΕΜΕ, όσο και το θέμα της
συμμετοχής του Δημάρχου/Κοινοτάρχη κατά την εξέταση των ενστάσεων των
Δήμων/Κοινοτήτων τους.
Όπως πληροφορηθήκαμε, το Τμήμα επαναξιολογεί συνολικά τη σύνθεση και λειτουργία της ΕΜΕ,
μετά και από σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 12.6.2018.

1.2
Χορήγηση πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 και των μετέπειτα
τροποποιήσεών της


Πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α, ημερ. 26.11.2015
Με την υποβολή τροποποιημένων σχεδίων στις 20.4.2015 και αφού το ΤΠΟ διενήργησε τις
σχετικές διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες Αρχές, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας στις
25.11.2015 για επίσπευση, στις 26.11.2015, χορηγήθηκε η άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Α. Η
ολοκλήρωση της μελέτης, η έγκριση και η χορήγηση της πολεοδομικής άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Α εντός μιας ημέρας, εγείρει ερωτηματικά κατά πόσο ο χρόνος αυτός ήταν
ικανοποιητικός για τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών διεργασιών.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, η μελέτη της αίτησης αρχίζει από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης και επικαιροποιείται, με βάση νέα στοιχεία που δυνατόν να
προκύψουν στο μεταξύ.



Πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/X/2009/Δ, ημερ. 4.10.2017
Στις 2.10.2017, υποβλήθηκε αίτηση για τροποποιήσεις στον τρίτο όροφο της οικοδομής που
είχε εγκριθεί με την πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Γ, ημερ. 18.9.2017, προς διευθέτηση
υπέρβασης 389 τ.μ. στο ΣΔ, για την οποία είχε τεθεί όρος μεταφοράς ΣΔ από διατηρητέες
οικοδομές πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής. Η Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε στις
4.10.2017 την αδειοδότηση και χορήγησε την πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ την
ίδια ημέρα. Σημειώνουμε ότι, στις 6.10.2017 έγινε η τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου
λίθου του έργου.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, επειδή οι διαδικασίες μεταφοράς ΣΔ από διατηρητέα
οικοδομή είναι χρονοβόρες, ενόψει της τελετής για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου, η
εταιρεία υπέβαλε νέα αίτηση που αφορούσε την κατάργηση τμημάτων της οικοδομής, που

3

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΣ/01/2021

υπολογίζονται στον ΣΔ. H Πολεοδομική Αρχή είχε στη διάθεση της πλήρεις υπολογισμούς
των συντελεστών ανάπτυξης και αφού εξέτασε το πιο πάνω αίτημα χορήγησε την
πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Δ, ακυρώνοντας τον όρο για μεταφορά ΣΔ.
Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα χειρίζεται το σύνολο των αιτήσεων με την ίδια αποτελεσματικότητα,
στη βάση συστήματος παρακολούθησης του χρόνου έκδοσης των πολεοδομικών αδειών, το οποίο
να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση. Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι οι κρατικές
υπηρεσίες δεν θα πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι ενεργούν κατ΄ εντολή ιδιωτών
επιχειρηματιών.

1.3

Αύξηση στο επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν

Η αύξηση στο επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν της ανάπτυξης, κατόπιν σύγκρισης του αρχικού που
προέκυπτε κατά τον χρόνο αγοράς των τεμαχίων (με ΣΔ 0,45:1) και αυτού που προκύπτει από την
αύξηση του ΣΔ που εγκρίθηκε με την τροποποιητική άδεια ΛΕΜ/Χ/09/Δ, ημερ. 4.10.2017 (με ΣΔ
0,80:1 και παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων), ανέρχεται σε 15.857 τμ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
η εκτιμημένη αξία της γης των τεμαχίων της ανάπτυξης από το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας κατά την 1.1.2018, ανερχόταν σε €30 εκ περίπου, προκύπτει ότι, εάν τα τεμάχια της
εταιρείας δεν επωφελούνταν από την αναβάθμιση της πολεοδομικής ζώνης και την παραχώρηση
κινήτρων, για εξασφάλιση της αύξησης του δομήσιμου εμβαδού της ανάπτυξης κατά 15.857 θα
απαιτείτο, βάσει της πιο πάνω εκτίμησης, η αγορά πρόσθετης γης αξίας €37 εκ περίπου, όπως
αναλύεται πιο κάτω:
Επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν

ΣΔ βάσει Πολεοδομικών Ζωνών
(καθαρό εμβαδόν τεμαχίου x ΣΔ)

Αρχικό
(2007)

Τελικό
(ΛΕΜ/Χ/09/Δ,
ημερ.
4.10.2017)

Αύξηση στο
δομήσιμο
εμβαδόν

Εκτίμηση
οφέλους

τμ

τμ

τμ

€εκ

12.933

22.992

10.059

23

Πολεοδομικά Κίνητρα για σκοπούς
ανάκαμψης της αναπτυξιακής
δραστηριότητας (20%)

_

4.598

4.598

11

Σχέδιο Κινήτρων για Δημόσιους
Χώρους Στάθμευσης

_

1.200

1.200

3

12.933

28.790

15.857

37

Σύνολο
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ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΜΗΣΙΜΟ ΕΜΒΑΔΟΝ

30.000
25.000

Τ.Μ

20.000
15.000
10.000
5.000
0
Πολεοδ. Κίνητρα Υπ. Συμβουλίου
Κίνητρα για Δημ.Χώρους Στάθμευσης
Πολεοδ. Ζώνη
Σύνολο

ΛΕΜ/Χ/09
0

ΛΕΜ/Χ/09/Δ
4.598

0

1.200

12.933

22.992

12.933 τμ

28.790 τμ

Η πιο πάνω εκτίμηση του οφέλους από το πρόσθετο δομήσιμο εμβαδόν θεωρείται λογική, αφού
με βάση μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους της αίτησης το
προβλεπόμενο όφελος, υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε €40 εκ. περίπου.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, παρόλο που τα ποσά που προκύπτουν από τα στοιχεία της
υπό εξέταση ανάπτυξης, αποτελούν έστω μια προκαταρκτική ένδειξη του μεγέθους του οφέλους
που προκύπτει από την πολεοδομική αναβάθμιση και την παροχή κινήτρων, ωστόσο αυτό, όπως
και να αιτιολογηθεί, παραμένει υπερμέγεθες.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ιδιωτών ιδιοκτητών γης που ευεργετούνται σημαντικά
από την τροποποίηση των Σχεδίων Ανάπτυξης, το Κράτος θα πρέπει να εξετάσει την προώθηση
θεσμοθέτησης εργαλείων, όπως η επιβολή τέλους πολεοδομικής αναβάθμισης. Επίσης, η
παραχώρηση σημαντικών αναπτυξιακών δικαιωμάτων, μέσω πολεοδομικών κινήτρων, θα
πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά κατά πόσο είναι προς το δημόσιο συμφέρον και όχι να
προωθεί ευκαιρίες πλουτισμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών. Η Υπηρεσία μας
συστήνει την επαναξιολόγηση των εν λόγω κινήτρων.
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Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, η αύξηση του επιτρεπόμενου εμβαδού ΣΔ προκύπτει από την
αναβάθμιση του ΣΔ των πολεοδομικών ζωνών από 0,45 σε 0,80:1 και την αναγκαιότητα αξιοποίησης
του ΣΔ χωρίς αύξηση του ποσοστού κάλυψης και σφράγισης του εδάφους.

1.4

Αδειοδότηση ψηλών κτηρίων



Eγείρονται ερωτηματικά (α) για το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχτηκε η Πολεοδομική Αρχή,
για αποδοχή της χωροθέτησης ψηλού κτηρίου 29 ορόφων, εκτός των καθορισμένων περιοχών
που προβλέπονται στο ΤΣΛ όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση κτηρίων μέχρι 13 ορόφους και (β)
για τον τρόπο διασφάλισης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον δεν
ζητήθηκε η ανάλογη υποβολή προκαταρκτικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία προνοείται
στην περίπτωση ψηλών κτηρίων εντός των καθορισμένων από το ΤΣΛ περιοχών.



Η μεγάλη ελαστικότητα κατά την εφαρμογή της διακριτικής ευχέρειας του Διευθυντή του ΤΠΟ,
είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση ανέγερσης κτηρίου κατά 26 ορόφους πέραν του
επιτρεπόμενου βάσει του ΤΣΛ.



Η έκδοση Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, για τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων για
ψηλά κτήρια, που προνοείτο στο Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και
Προϋποθέσεων για Ανέγερση Ψηλών Κτηρίων που καθορίστηκε από το ΤΠΟ στις 25.4.2018,
παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τη χορήγηση σημαντικού αριθμού αδειών για ψηλά κτήρια
μέχρι σήμερα.

Όπως προκύπτει από την υπό εξέταση αδειοδότηση, αλλά και από την τάση που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια για ανέγερση ψηλών κτηρίων παγκύπρια, η Υπηρεσία μας συνέστησε όπως (α) η
θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου για ψηλά κτήρια, θεωρηθεί ως προτεραιότητα από το ΤΠΟ
και (β) καθοριστεί το όριο απόκλισης από τις πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων, κατά την άσκηση της
διακριτικής ευχέρειας από την Πολεοδομική Αρχή για σύσταση αύξησης ύψους/αριθμού ορόφων.
Όπως μας επιβεβαίωσε το ΤΠΟ, η έγκριση δόθηκε στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που
παρέχεται στον Διευθυντή του ΤΠΟ για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού
ορόφων που προνοείται στο ΤΣΛ 2011. Το ΤΠΟ σημείωσε επίσης ότι εξασφαλίστηκε η σύμφωνη
γνώμη της Τοπικής Αρχής. Επιπρόσθετα, κατά την εξέταση της αίτησης με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α,
εξασφαλίστηκαν οι απόψεις/όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος και τέθηκε όρος στην
πολεοδομική άδεια, που προνοεί ότι οι όροι που θέτει η Περιβαλλοντική Αρχή θα εφαρμοστούν.

1.5
Έναρξη των εργασιών του έργου και παρουσία Δημοτικού Συμβουλίου
της Αρμόδιας Οικοδομικής Αρχής στα εγκαίνια/τοποθέτηση θεμέλιου λίθου,
πριν την έκδοση άδειας οικοδομής.
1.5.1 Η παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου στην τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του έργου,
πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής, δεν συγκρούεται με τις πρόνοιες της σχετικής με την άδεια
νομοθεσίας. Ωστόσο, οι οποιεσδήποτε ενέργειες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περί δικαίου
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αίσθημα που επιβάλλουν οι Αρχές της Χρηστής Διοίκησης, που προνοούνται στον περί των Γενικών
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο.
Εισηγηθήκαμε όπως τα διοικητικά όργανα ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις Αρχές της Χρηστής
Διοίκησης, στα πλαίσια του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.
1.5.2 Κατά την εξέταση της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Γ από το ΤΠΟ, διαπιστώθηκε
μέσω δορυφορικής εικόνας, ημερ. 11.4.2017, ότι η υλοποίηση της ανάπτυξης είχε αρχίσει, ενώ η
άδεια οικοδομής χορηγήθηκε από τον Δήμο Α στις 27.11.2017. Ο ισχυρισμός που έχει δοθεί από τον
Δήμο Α ότι οι εργασίες που εκτελούνταν αφορούσαν δοκιμαστικές χωματουργικές εργασίες για
σκοπούς εκπόνησης της στατικής μελέτης, δεν φαίνεται να ευσταθεί, αφού η στατική μελέτη
αποτελεί μέρος των εγγράφων που υποβάλλονται για σκοπούς έκδοσης της οικοδομικής άδειας,
αίτηση που είχε υποβληθεί προ πολλού.
Εισηγηθήκαμε όπως οι Αρμόδιες Οικοδομικές Αρχές διεξάγουν συστηματικά τις ενδεδειγμένες
επιθεωρήσεις και στις περιπτώσεις παραβάσεων να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία. Επίσης,
συστήσαμε όπως, σε περίπτωση που η Πολεοδομική Αρχή διαπιστώσει κατά το στάδιο εξέτασης
της πολεοδομικής άδειας, ότι οι εργασίες της ανάπτυξης έχουν αρχίσει, να ενημερώνει την
Αρμόδια Οικοδομική Αρχή για τη λήψη των απαραίτητων ενεργειών.
Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, θα σταλεί σχετική
εγκύκλιος προς τις Οικοδομικές Αρχές.
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2.

Εισαγωγή

Η καταγγελία που υποβλήθηκε αφορά κυρίως σε δύο θέματα σχετικά με συγκεκριμένο κτήριο:
α.
Διεύρυνση της επιτρεπόμενης χρήσης των τεμαχίων της ανάπτυξης, με την αλλαγή της
κατηγορίας του Άξονα Δραστηριοτήτων από IV σε I1 κατά την Αναθεώρηση και Τροποποίηση του
ΤΣΛ 2013, με παράτυπο, όπως αναφέρεται, τρόπο και
β.
Έκδοση της πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ, ημερ. 4.10.2017, σε ελάχιστο,
όπως αναφέρεται, χρόνο.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την καταγγελία, τα εγκαίνια/τοποθέτηση θεμέλιου λίθου έγιναν από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αρμόδιας
Οικοδομικής Αρχής, πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής και ενώ οι εργασίες του έργου είχαν
αρχίσει.
Τα Τοπικά Σχέδια αποτελούν Σχέδια Ανάπτυξης, τα οποία εκπονούνται, αναθεωρούνται και
τροποποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Τα
Τοπικά Σχέδια περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα προνοιών, που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε
επιτρεπόμενους τύπους ανάπτυξης, δίκτυα υποδομής, πρότυπα/επιτρεπόμενα μεγέθη και
ένταση ανάπτυξης, για γεωγραφικές περιοχές μεγάλης έκτασης, που λειτουργούν ως ενιαία
σύνολα στο χώρο. Το γραπτό κείμενο των Τοπικών Σχεδίων συνοδεύεται από χάρτες Χρήσεων Γης
και Πολεοδομικών Ζωνών.
Η αρμοδιότητα για την εκπόνηση, αναθεώρηση και τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων που
παρέχεται από τον Νόμο στον Υπουργό Εσωτερικών, έχει εκχωρηθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο,
το έργο του οποίου υποστηρίζεται τεχνικά από το ΤΠΟ. Η εξουσία, βάσει του Νόμου, για
επικύρωση των Τοπικών Σχεδίων, μετά το στάδιο της εξέτασης ενστάσεων, ανήκει στο Υπουργικό
Συμβούλιο (ΥΣ).
Η διαδικασία της αναθεώρησης και τροποποίησης των Σχεδίων Ανάπτυξης είναι
επαναλαμβανόμενη, αφού ο Νόμος προνοεί να γίνεται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα
πέντε χρόνια.
H υλοποίηση των επιδιώξεων των Σχεδίων Ανάπτυξης, επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας του
ελέγχου πολεοδομικών αιτήσεων από την Πολεοδομική Αρχή, η οποία καθορίζεται στον ίδιο
Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς.

1

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, οι Άξονες Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι,
επιτρέπουν την χωροθέτηση μεγαλύτερου φάσματος τύπου καταστημάτων σε σχέση με τους Άξονες
Δραστηριότητας Κατηγορίας IV (βλέπε Παράρτημα 4(β)(ii)).
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3.

Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία

3.1

Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014).
Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει
εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής
έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς
και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του
αναθέτονται δια Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των
λογαριασμών της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε κονδυλίου οφείλει να
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου προϋπολογισμού
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).
Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε ετήσιους οικονομικούς και
διαχειριστικούς ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και
Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές
ή προφορικές που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου
του.

9

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΣ/01/2021

3.2

Σκοπός του ελέγχου

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης που σκοπό είχε:
α.
Τη διερεύνηση των διαδικασιών που ακολούθησε το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΤΠΟ
κατά την Αναθεώρηση και Τροποποίηση του ΤΣΛ 2011 και 2013, σε σχέση με τα τεμάχια
συγκεκριμένης ανάπτυξης.
β.
Τη διερεύνηση των διαδικασιών που ακολούθησε το ΤΠΟ κατά την εξέταση της
πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ. Επειδή η πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Δ
αποτελεί τροποποίηση της άδειας ΛΕΜ/Χ/2009, ημερ. 1.3.2011, ο έλεγχος επεκτάθηκε στις
διαδικασίες αναφορικά με την αρχική άδεια και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της.
Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
της Αρμόδιας Οικοδομικής Αρχής παρευρέθηκαν στα εγκαίνια/τοποθέτηση θεμέλιου λίθου του
έργου.

3.3

Μεθοδολογία

3.3.1

Πρότυπα Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών
αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.
Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs)
που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος
Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε
τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης
(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους
αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά, και αριθμός ελεγκτικών
προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:

Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και
αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στην Διακήρυξη της Λίμα
αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ.
22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014).
Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις
αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα.
Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά
πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι
έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα
συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να
αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις
γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων
αξιωματούχων.
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3.3.2

Ελεγκτική προσέγγιση

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το ΤΠΟ και τον Δήμο Α, σε
επισκόπηση εγγράφων από φακέλους και αρχεία αλληλογραφίας του Υπουργείου Εσωτερικών
και του ΤΠΟ, σε μητρώα της βάσης δεδομένων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη και στη διενέργεια συναντήσεων με το προσωπικό του ΤΠΟ.
Σε πρώτο στάδιο, η Υπηρεσία μας διαβίβασε την καταγγελία με επιστολή, ημερ. 20.10.2017, στο
ΤΠΟ και τον Δήμο Α για διερεύνηση και έκφραση απόψεων, οι οποίες λήφθηκαν με επιστολές,
ημερ. 30.11.2017 και 24.1.2018, αντίστοιχα. Ακολούθως, αξιολογώντας το περιεχόμενο των εν
λόγω απαντήσεων, κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω διερεύνησης από την Υπηρεσία
μας, αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν τόσο κατά την Αναθεώρηση και
Τροποποίηση του ΤΣΛ 2011 και 2013, σε σχέση με τα τεμάχια της συγκεκριμένης ανάπτυξης, όσο
και κατά την μελέτη και έκδοση της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 και των μετέπειτα
τροποποιήσεων αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α, ΛΕΜ/Χ/2009/Β, ΛΕΜ/Χ/2009/Γ και ΛΕΜ/Χ/2009/Δ.
Ο έλεγχος για την Αναθεώρηση και Τροποποίηση του ΤΣΛ 2011 και 2013 καλύπτει την περίοδο
Οκτωβρίου 2008 – Φεβρουαρίου 2013 και ο έλεγχος της χορήγησης της πολεοδομικής άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009 και των μετέπειτα τροποποιήσεών της, καλύπτει την περίοδο Δεκεμβρίου 2009–
Οκτωβρίου 2017.
Σημειώνουμε ότι η μελέτη και έκδοση πολεοδομικών αδειών στα πλαίσια της νενομισμένης
διαδικασίας, προϋποθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τόσο όσον αφορά στο ευρύ φάσμα των
πολυσύνθετων προνοιών των εκάστοτε Σχεδίων Ανάπτυξης, σχετικών Εντολών και Οδηγιών του
Υπουργού Εσωτερικών και ισχυόντων Σχεδίων Παροχής Κινήτρων, όσο και στις μετρήσεις
συντελεστών ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της πολεοδομικής αδειοδότησης του έργου που
αφορά στην καταγγελία, λόγω και της επιπρόσθετης πολυπλοκότητας εξαιτίας του μεγάλου
χρονικού διαστήματος που καλύπτει, του αριθμού των τροποποιητικών αδειών και του μεγέθους
του έργου, περιορίστηκε στον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών, στα πλαίσια των προνοιών
των Σχεδίων Aνάπτυξης και των Σχεδίων Παροχής Κινήτρων, στον βαθμό που αυτές αναφέρονται
στα έγγραφα των φακέλων της αίτησης, όπως επίσης και στον έλεγχο τεκμηρίωσης της
Πολεοδομικής Απόφασης.
Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις, με επιστολή, ημερ. 24.11.2020,
στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με κοινοποίηση στον Διευθυντή του ΤΠΟ και
οι απόψεις τους, που λήφθηκαν με επιστολές, ημερ. 22.12.2020 και 3.2.2021, αντίστοιχα,
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση.
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3.4

Κριτήρια ελέγχου

Για σκοπούς του εν λόγω ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα
ακόλουθα:





Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (Ν. 90/72), όπως έχει τροποποιηθεί και οι δυνάμει
αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί, Εντολές και εγκύκλιοι.
Οι διαδικασίες που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών, σε σχέση με την αναθεώρηση
και τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων (ημερ. 30.5.2008) και την υποβολή και μελέτη
ενστάσεων (Ιανουάριος του 2012). (Επισυνάπτεται σχετικό διάγραμμα διαδικασιών, που
ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Παράρτημα 1).
Το ΤΣΛ (2003 και 2006, 2011 και 2013).



Τα Σχέδια Παροχής Κινήτρων για δημόσιους χώρους στάθμευσης (2007-2012, 2013-2015, 20162019).



Το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής
δραστηριότητας.



Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες
Κανονισμοί.
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4.

Ιστορικό γεγονότων

Τα γεγονότα αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν (α) κατά την Αναθεώρηση και
Τροποποίηση του ΤΣΛ 2011 και 2013, σε σχέση με τα τεμάχια της συγκεκριμένης ανάπτυξης και
(β) κατά τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 και των μετέπειτα
τροποποιήσεών της, παρατίθενται περιληπτικά πιο κάτω. Σημειώνουμε ότι, αναλυτική αναφορά
των γεγονότων περιλαμβάνεται σε σχετικούς πίνακες που επισυνάπτονται ως Παραρτήματα 2
και 3. Επίσης, τα πολεοδομικά δεδομένα των τεμαχίων και οι σχετικές τροποποιήσεις, που έγιναν
στη βάση των προνοιών του ΤΣΛ 2006, 2011 και 2013, παρουσιάζονται σε πίνακα που
επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4.
Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, στο ιστορικό των γεγονότων που ακολουθεί, γίνεται αναφορά και στις
συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του έργου, όπως αυτές
αναφέρονται σε απαντητική επιστολή του Δήμου Α, ημερ. 24.1.2018, προς την Υπηρεσία μας.
4.1 To κτήριο αφορά σε πολυώροφη ανάπτυξη οικιστικών διαμερισμάτων, καταστημάτων και
διευκολύνσεων αναψυχής/ψυχαγωγίας, εντός πέντε τεμαχίων στην παραλιακή λεωφόρο Α, στον
Δήμο Α, που εμπίπτει εντός των ορίων του ΤΣΛ. Τα τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδόν 34.157 τ.μ.
και αγοράστηκαν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία το 2007. Σύμφωνα με το ΤΣΛ 2006, που ήταν σε
ισχύ κατά τον χρόνο αγοράς, μέρος των τεμαχίων ανήκε σε Τουριστική Ζώνη Τ1β, με
επιτρεπόμενη χρήση τον Τουρισμό και Οικιστική ανάπτυξη (με ΣΔ για κατοικίες 0,45:1, ποσοστό
κάλυψης (ΠΚ) 0,25:1 και ανώτατο αρ. ορόφων 2) και μέρος σε Εμπορική Ζώνη Εβ, με χρήση βάσει
του Άξονα Δραστηριοτήτων ΙV (με συντελεστές ανάπτυξης όπως της συνορεύουσας Τουριστικής
Ζώνης που αναφέρονται προηγουμένως).
4.2 Στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης του ΤΣΛ που άρχισε το 2008, η εταιρεία
υπέβαλε στις 27.2.2009 αίτημα για αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών των τεμαχίων της,
ζητώντας να ενταχθούν σε εμπορική/οικιστική/γραφειακή ζώνη και ζώνη αναψυχής και
ψυχαγωγίας με ΣΔ 2,20:1, ΠΚ 0,40:1 και 14 ορόφους. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Α, στο στάδιο των
εργασιών του Κοινού Συμβουλίου2, αιτήθηκε τη μετατροπή της ζώνης Τ1β σε Τ1β1α (όπου ο ΣΔ
για κατοικίες ανερχόταν σε 0,60:1).
4.3 Στις 23.12.2009, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση (αρ. ΛΕΜ/Χ/09) για πολεοδομική άδεια για
ανάπτυξη που αφορούσε σε ανέγερση διαμερισμάτων και καταστημάτων σε κτήριο 12 ορόφων
και περιλάμβανε τη δημιουργία 150 χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση. Η Πολεοδομική Αρχή
(Διευθυντής ΤΠΟ), στα πλαίσια της Ειδικής Διακριτικής Ευχέρειας, που παρέχεται βάσει των
προνοιών του ΤΣΛ 2006, για αύξηση του ύψους και του αριθμού των ορόφων πέραν των δύο,
2

Το Κοινό Συμβούλιο αποτελούσε μέχρι το 2014 θεσμοθετημένο όργανο, στη βάση των διατάξεων του περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, με αποστολή την παροχή συμβουλών στον Υπουργό Εσωτερικών κατά
την εκπόνηση ή τροποποίηση των τοπικών σχεδίων. Τα μέλη του Κοινού Συμβουλίου διορίζονταν από το
Υπουργικό Συμβούλιο και ήταν αιρετά μέλη των επηρεαζόμενων Τοπικών Αρχών καθώς και τρία με πέντε
άτομα ως έχοντα ειδικές γνώσεις ή έγκυρη γνώμη σε σχέση με το Τοπικό Σχέδιο. Με την τροποποίηση του
Νόμου το 2014, το Κοινό Συμβούλιο καταργήθηκε.
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χορήγησε την 1.3.2011 την πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009. Με την άδεια εγκρίθηκε η
δημιουργία 150 δημόσιων χώρων στάθμευσης, στα πλαίσια του Σχεδίου για την παροχή Κινήτρων
για Δημόσιους Χώρους Στάθμευσης 2007-2012, στη βάση του οποίου παραχωρήθηκε αύξηση στο
δομήσιμο εμβαδόν 512 τ.μ.
4.4 Κατά το στάδιο των εργασιών του Πολεοδομικού Συμβουλίου, το αίτημα της εταιρείας για
αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών δεν ικανοποιήθηκε, ωστόσο έγινε εισήγηση από το
Πολεοδομικό Συμβούλιο για αναβάθμιση των ΣΔ ολόκληρης της Τουριστικής Ζώνης Τ1β σε 0,60:1,
προς μερική ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου. Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε από την
Υπουργό Εσωτερικών και με την έγκριση του ΤΣΛ 2011 από το Υπουργικό Συμβούλιο στις
25.7.2011, επηρεάστηκε μεγάλος αριθμός τεμαχίων, μεταξύ των οποίων και τα τεμάχια της
εταιρίας, ο ΣΔ των οποίων αναβαθμίστηκε από 0,45:1 σε 0,60:1 (με την αντίστοιχη αύξηση στους
συντελεστές ανάπτυξης της συνορεύουσας Εμπορικής Ζώνης Εβ).
4.5 Στις 23.11.2011 και 25.11.2011, ο Δήμος Α και η εταιρεία, αντίστοιχα, υπέβαλαν ενστάσεις
κατά του ΤΣΛ 2011.
Ο Δήμος, σε συνέχεια της αίτησης που είχε υποβάλει ως μέλος του Κοινού Συμβουλίου κατά την
αναθεώρηση του ΤΣΛ 2011, εισηγήθηκε (α) την αναβάθμιση της ζώνης Τ1β σε ζώνη Τ1β1α με ΣΔ
0,80:1 και (β) την αναβάθμιση της ζώνης Εβ στον παραλιακό δρόμο σε ζώνη Εβ3 με ΣΔ 1,60:1.
Η εταιρεία εισηγήθηκε (α) την αναθεώρηση της ζώνης Τ1β και της ζώνης Εβ, ούτως ώστε τα τεμάχιά
της να ενταχθούν σε Ειδική Ζώνη, με ΣΔ 1:1 και αρ. ορόφων 16 και (β) την ένταξή τους από Άξονα
Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙV σε Ι.
4.6 Κατά την εξέταση των ενστάσεων του Δήμου και της εταιρείας τον Μάρτιο του 2012, η ΕΜΕ
εισηγήθηκε (α) την ένταξη των εν λόγω τεμαχίων σε Ζώνη Τ1β1α (αύξηση του ΣΔ από 0,60:1 σε
0,80:1) και (β) τη διεύρυνση της επιτρεπόμενης χρήσης στην Εμπορική Ζώνη Εβ, με την
τροποποίηση του Άξονα Δραστηριοτήτων από Κατηγορία IV σε Ι, η οποία θα επηρέαζε και άλλα
τεμάχια στην περιοχή.
4.7 Η εταιρεία υπέβαλε στις 25.4.2012 αίτηση (αρ. ΛΕΜ/X/2009/Α), για προσθηκομετατροπές
στην πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/09, για την οποία ακολούθως, στις 22.10.2012, ζήτησε αναβολή
της εξέτασής της, ενόψει της επικείμενης οριστικοποίησης του ΤΣΛ και της πιθανότητας
τροποποίησης των προνοιών των ζωνών, βάσει της ένστασης που υποβλήθηκε.
4.8 Η έκθεση εργασιών της ΕΜΕ υποβλήθηκε στην Υπουργό Εσωτερικών στις 31.7.2012 και
εξετάστηκε κατά τη διάρκεια δύο συσκέψεων στις 8.11.2012 και 3.12.2012. Οι εισηγήσεις της
ΕΜΕ, αναφορικά με τις υπό εξέταση ενστάσεις, υιοθετήθηκαν από την Υπουργό, χωρίς
τροποποίηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του αρ. 74.486, ημερ. 27.12.2012,
ενέκρινε την τροποποίηση του ΤΣΛ, σύμφωνα με τις συστάσεις της Υπουργού και η γνωστοποίηση
του εγκριμένου ΤΣΛ 2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.1.2013.
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Ο Δήμος Α, με επιστολή, ημερ. 17.1.2013, προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο ανέφερε ότι
διαπιστώθηκε ότι ενώ η ένστασή του αντιμετωπίστηκε θετικά από την ΕΜΕ, η εισήγηση να επεκταθεί
ο Άξονας Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι δεν υλοποιήθηκε. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με επιστολή,
ημερ. 29.1.2013, προς το ΤΠΟ ζήτησε τη διερεύνηση του θέματος.
Το ΤΠΟ σε επιστολή, ημερ. 11.2.2013, ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι πρόκειται για
τυπογραφικό λάθος στον χάρτη «Χρήση Γης», το οποίο θα διορθωθεί με σχετική ενημέρωση όλων
των φορέων στους οποίους αποστάλθηκε το Τοπικό Σχέδιο.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε στις 14.2.2013, με σχετικό Σημείωμα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ότι η εισήγηση της Υπουργού Εσωτερικών εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στον Χάρτη
«Χρήση Γης» του ΤΣΛ και ότι το Υπουργείο προτίθεται να ενημερώσει το ΤΠΟ να προβεί στις
αναγκαίες διορθώσεις των Σχεδίων.
Το ΤΠΟ σε επιστολή, ημερ. 12.3.2013, προς τον Δήμο Α, τον Έπαρχο Λεμεσού και το Επαρχιακό Τμήμα
Πολεοδομίας Λεμεσού, ανέφερε ότι «ολόκληρο το τμήμα του παραλιακού δρόμου που εμπίπτει στα
δημοτικά όρια του Δήμου …………. και το οποίο εκ παραδρομής σημειώθηκε στο Χάρτη αρ. 8 «Χρήση
Γής» μερικώς ως Άξονας Δραστηριότητας Ι και μερικώς ως Άξονας Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙV,
αποτελεί εξ’ ολοκλήρου Άξονα Δραστηριότητας Ι, όπως σημειώνεται στο σχέδιο που επισυνάπτεται.»
Το Υπουργείο με επιστολή του στις 4.6.2013 προς το ΤΠΟ, σε σχέση με τις πιο πάνω διαπιστώσεις και
ενέργειες της πρώην Υπουργού, έδωσε οδηγίες όπως γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για
διόρθωση του ΤΣΛ και ενημερωθούν κατάλληλα οι αρμόδιες Αρχές.
4.9 Στις 20.4.2015, υποβλήθηκαν στο ΤΠΟ αναθεωρημένα σχέδια αναφορικά με την αίτηση
ΛΕΜ/Χ/2009/Α, στα οποία, όπως αναφέρεται στην επιστολή του αρχιτέκτονα του έργου, λήφθηκε
υπόψη το νέο πολεοδομικό καθεστώς (αύξηση ΣΔ από 0,60:1 σε 0,80:1), καθώς και τα πολεοδομικά
κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας (Αποφ. ΥΣ αρ. 75.172, ημερ. 29.5.2013, παρ. 4(δ) - αύξηση κατά
20% του ΣΔ στις Τουριστικές Ζώνες). Όπως επιπρόσθετα αναφέρεται στην επιστολή, το επιπλέον
εμβαδόν δόμησης που προκύπτει ως μέγιστο επιτρεπόμενο, εφαρμόζεται με την προσθήκη ορόφων
στο υφιστάμενο κτήριο.
Το στάδιο των απαιτούμενων διαβουλεύσεων του ΤΠΟ με τις εμπλεκόμενες Αρχές/
Τμήματα/Υπηρεσίες διήρκησε από τον Μάιο - Οκτώβριο 2015. Η εταιρεία υπέβαλε στις 25.11.2015
αίτημα για επίσπευση της έκδοσης της αναθεωρημένης άδειας, κατά προτίμηση μέχρι την επόμενη
μέρα, δηλαδή μέχρι τις 26.11.2015.
Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό Απόφασης της Πολεοδομικής
Αρχής, η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορούσε σε κτήριο 25 ορόφων, το οποίο δεν ικανοποιούσε τις
απαιτήσεις του εφαρμοστέου Σχεδίου Ανάπτυξης, λόγω υπέρβασης στο ανώτατο επιτρεπόμενο ΣΔ,
αριθμό ορόφων και ύψος οικοδομών και επιπρόσθετα, βρισκόταν εκτός των καθορισμένων στο ΤΣΛ
περιοχών, όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση ψηλών κτηρίων. Όπως αναφέρεται, η Πολεοδομική Αρχή
(Διευθύντρια ΤΠΟ) αποδέχτηκε την παραχώρηση 3.508 τ.μ. από την εφαρμογή των Πολεοδομικών
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Κινήτρων Ανάκαμψης της Οικονομίας στο τμήμα του τεμαχίου που εμπίπτει στην τουριστική ζώνη και
τη συνέχιση παραχώρησης 512 τ.μ., βάσει των Κινήτρων για Δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για
Δημόσια Χρήση, στα πλαίσια του Σχεδίου 2007-2012, που είχαν εγκριθεί με την άδεια ΛΕΜ/Χ/09.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στον Διευθυντή του ΤΠΟ για την
υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων, που προνοείται στα Τοπικά Σχέδια και
θέτοντας ως όρο τη μεταφορά από διατηρητέες οικοδομές ΣΔ εμβαδού 3.951 τ.μ. πριν την υποβολή
αίτησης για την έκδοση άδειας οικοδομής, ενέκρινε την αδειοδότηση στις 26.11.2015. Η πολεοδομική
άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α χορηγήθηκε στις 26.11.2015, δηλαδή μια μέρα μετά την αίτηση
επίσπευσης, όπως ήταν το αίτημα της εταιρείας.
4.10 Η εταιρεία υπέβαλε στις 20.1.2016 αίτηση (αρ. ΛΕΜ/Χ/09/Β) για τροποποίηση όρων και
έγκριση τροποποιημένων σχεδίων. Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και
Πρακτικό Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, η Πολεοδομική Αρχή αποδέχτηκε την εξαίρεση
συνολικά 1.351 τμ από το ΣΔ, στα πλαίσια της Εντολής 1/2017 του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε στις 13.1.2017. Επιπρόσθετα, ενέκρινε την παραχώρηση 1.200 τ.μ. από την αξιοποίηση των
Κινήτρων για Δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση, βάσει του Σχεδίου 2016-2019.
Επίσης, αποδέχτηκε την παραχώρηση πρόσθετων 1.090 τ.μ. με την εφαρμογή των Πολεοδομικών
Κινήτρων Ανάκαμψης της Οικονομίας σε ολόκληρο το τεμάχιο της ανάπτυξης, περιλαμβανομένου και
του Εμπορικού Άξονα, βάσει των σχετικών διευκρινίσεων, ημερ. 25.11.2013, επί της σχετικής
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 29.5.2013. Η πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Β
εγκρίθηκε στις 7.3.2017, με όρο τη μεταφορά ΣΔ εμβαδού 221 τ.μ. από διατηρητέες οικοδομές πριν
την έκδοση της άδειας οικοδομής και χορηγήθηκε στις 16.3.2017.
Σύμφωνα με επιστολή του Δήμου Α, ημερ. 24.1.2018, προς την Υπηρεσία μας, κατά την υποβολή της
πολεοδομικής έγκρισης αρ. ΛΕΜ/X/2009/Β, οι αιτητές είχαν ξεκινήσει δοκιμαστικά χωματουργικές
εργασίες, για να διαπιστώσουν τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής, ούτως ώστε να μπορέσει ο
Πολιτικός Μηχανικός να εκπονήσει τη στατική μελέτη. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, κατά τη
διάρκεια αυτών των εργασιών διαφάνηκε ότι η στάθμη του νερού ήταν πάρα πολύ ψηλά και
χρειάστηκε να γίνουν συναντήσεις στον Δήμο με τα εμπλεκόμενα Τμήματα και ιδιαίτερα με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, ώστε να αποφασιστούν τα μέτρα για την απόρριψη των νερών στη θάλασσα, θέμα
για το οποίο το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε τη συγκατάθεσή του με όρους, τους οποίους
εφάρμοσαν.
4.11 Η εταιρεία υπέβαλε στις 16.6.2017 αίτηση (αρ. ΛΕΜ/Χ/09/Γ) για τροποποίηση όρων και έγκριση
τροποποιημένων σχεδίων. Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό
Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, η προτεινόμενη ανάπτυξη υπερέβαινε κατά 389 τ.μ. τον
επιτρεπόμενο ΣΔ. Επίσης, όπως αναφέρεται, βάσει δορυφορικής εικόνας, ημερ.11.4.2017, άρχισε η
υλοποίηση της οικοδομής. Η πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Γ εγκρίθηκε και χορηγήθηκε στις
18.9.2017, με όρο (αρ. 557) τη μεταφορά ΣΔ εμβαδού 389 τ.μ. από διατηρητέες οικοδομές πριν την
έκδοση της άδειας οικοδομής. Επίσης, τέθηκε ως όρος, η υποβολή στην Αρμόδια Τοπική Αρχή
ολοκληρωμένου σχεδίου διάθεσης των υπόγειων νερών, εγκριμένου από το Τμήμα Περιβάλλοντος
και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Έργων.
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4.12 Σύμφωνα με την επιστολή του Δήμου Α, ημερ. 24.1.2018, λόγω της μεγάλης και χρονοβόρας
διαδικασίας που απαιτείται για τη μεταφορά ΣΔ από διατηρητέα οικοδομή, η εταιρεία ζήτησε με
επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως καταθέσουν εγγυητική επιστολή ανάλογου ποσού,
ώστε να προχωρήσει η μελέτη για έκδοση άδειας οικοδομής, πράγμα που δεν έγινε αποδεκτό, γιατί
θα ήταν σε αντίθεση με τους όρους της πολεοδομικής άδειας.
4.13 Η εταιρεία υπέβαλε στις 2.10.2017 αίτηση (αρ. ΛΕΜ/Χ/09/Δ) για τροποποίηση όρων και
έγκριση τροποποιημένων σχεδίων, με την οποία έγινε πρόταση για απάλειψη του όρου 557,
αφαιρώντας τμήμα του 3ου ορόφου (9 διαμερίσματα) το οποίο λογιζόταν στο ΣΔ και δημιουργώντας
ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους. Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και
Πρακτικό Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν νέα σχέδια,
με τα οποία οι σχετικοί χώροι θα ενοποιηθούν, θα διαμορφωθούν και θα τοπιοτεχνηθούν, ώστε να
μπορούν, με βάση τις πρόνοιες της παρ. 2.2.4 της Εντολής 1/2017, να εξαιρεθούν από το ΣΔ, η
προτεινόμενη ανάπτυξη δεν θα υπερέβαινε τον επιτρεπόμενο ΣΔ και μπορούσε να απαλειφθεί ο
όρος με αρ. 557, ο οποίος αφορούσε στη μεταφορά ΣΔ 389 τ.μ. από διατηρητέες οικοδομές. Με την
υποβολή νέων σχεδίων, η Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε στις 4.10.2017 την αδειοδότηση της
ανάπτυξης και χορήγησε την πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ την ίδια ημέρα.
4.14 Σύμφωνα με την επιστολή του Δήμου Α, ημερ. 24.1.2018, με την κατάθεση όλων των
απαιτούμενων σχεδίων και εγγράφων που απαιτούνται από τον Νόμο και τη μελέτη του φακέλου
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 16.11.2017 την άδεια
οικοδομής αρ. X, η οποία εκδόθηκε στις 27.11.2017.
Αναφορικά με την παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημοτικού Μηχανικού κατά
την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου που έγινε στις 6.10.2017, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή
του Δήμου Α, η αρχική απόφαση ήταν να μην παραστούν, λόγω του αυστηρού όρου της
Πολεοδομικής Αρχής που ζητούσε τη μεταφορά ΣΔ. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, με τη νέα
πολεοδομική άδεια που είχε αφαιρεθεί η μεταφορά του ΣΔ και η έκδοση της οικοδομικής άδειας
ήταν τυπική διαδικασία, αποφάσισαν και παρουσιάστηκαν σεβόμενοι και τον θεσμό του Προέδρου
της Δημοκρατίας που ήταν παρών.
4.15 Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από το ΤΠΟ, οι κατασκευαστικές εργασίες των κτηρίων
της ανάπτυξης βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
4.16 Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, στις 5.8.2020 υποβλήθηκε η αίτηση με αρ. ΛΕΜ/X/2009/Στ, η
εξέταση της οποίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Επίσης, μας πληροφόρησε ότι η πιο πάνω αίτηση αφορά σε τροποποιήσεις στην ανάπτυξη, που
περιλαμβάνουν και την τροποποίηση χρήσεων με τις οποίες αυξάνεται ο ΣΔ πέραν του
επιτρεπόμενου. Οι αιτητές εισηγούνται τη μεταφορά ΣΔ από διατηρητέες οικοδομές για
αντιστάθμιση της προτεινομένης υπέρβασης.

18

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΣ/01/2021

5.

Ευρήματα ελέγχου και συστάσεις

5.1

Τροποποίηση πολεοδομικών δεδομένων των τεμαχίων της εταιρείας

5.1.1

Ένταξη των τεμαχίων της εταιρείας σε Τουριστική Ζώνη Τ1β1α με ΣΔ 0,80:1

Όπως προκύπτει από το ιστορικό των γεγονότων στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 4.4 πιο πάνω, κατά
την αναθεώρηση του ΤΣΛ του 2011, τα πέντε τεμάχια της εταιρείας αρχικά έτυχαν αναβάθμισης από
συντελεστή δόμησης 0,45:1 σε 0,60:1.
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 πιο πάνω, κατά το στάδιο υποβολής ενστάσεων, η
εταιρεία αιτήθηκε την ένταξη των τεμαχίων της σε Ειδική Ζώνη με ΣΔ 1:1, ενώ ο Δήμος Α εισηγήθηκε
την αναβάθμιση της ζώνης Τ1β σε Τ1β1α με ΣΔ 0,80:1.
Κατά την εξέταση της ένστασης της εταιρείας, η ΕΜΕ εισηγήθηκε μερική ικανοποίηση του αιτήματος,
αναφέροντας ότι «….τα σημεία της ένστασης που αφορούν στην ένταξη των τεμαχίων σε νέα ειδική
Ζώνη ή Ζώνη Οργανωμένου Εμπορικού Κέντρου δεν μπορούν να εγκριθούν στα πλαίσια της
παρούσας διαδικασίας. Ωστόσο, γίνεται εισήγηση για ένταξη του εν λόγω τεμαχίου στη Ζώνη Τ1β1α
για σκοπούς ευθυγράμμισης του ορίου μεταξύ των Ζωνών Τ1β και Τ1β1α».
Κατά την εξέταση της ένστασης του Δήμου Α, η ΕΜΕ εισηγήθηκε μερική ικανοποίηση του αιτήματος,
αναφέροντας ότι «Περαιτέρω αναβάθμιση των συντελεστών ανάπτυξης στα πλαίσια της παρούσας
διαδικασίας δεν θα ήταν ορθολογική. Ωστόσο, μικρό μέρος της Ζώνης Τ1β, που εφάπτεται του
παραλιακού μετώπου, θα μπορούσε να ενταχθεί στη Ζώνη Τ1β1α λόγω της φυσιογνωμίας της
περιοχής».
Στη βάση της πιο πάνω αιτιολόγησης, η εισήγηση της ΕΜΕ υιοθετήθηκε από την Υπουργό και
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27.12.2012, κατά την οριστικοποίηση του ΤΣΛ 2013. Ως
αποτέλεσμα, τα πέντε τεμάχια της ανάπτυξης πλέον ένα ενδιάμεσο, εντάχθηκαν στη Ζώνη Τ1β1α, με
αύξηση του ΣΔ από 0,60:1 σε 0,80:1, ευεργετώντας αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες τους.
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Πηγή: Ιστοσελίδα ΤΠΟ – Παρουσίαση Διευκρινιστικού Πλαισίου Γενικών Αρχών και
Προϋποθέσεων για Ανέγερση Ψηλών Κτηρίων στις Αστικές Περιοχές, ημερ. 25.5.2018.
Συστάσεις:
α.

Οι πολεοδομικές αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται προς ικανοποίηση αιτημάτων των
ιδιοκτητών συγκεκριμένων τεμαχίων, αλλά στη βάση πολεοδομικών κριτηρίων, κατόπιν
επιστημονικής τεκμηρίωσης και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την αειφόρο
ανάπτυξη.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, η εξέταση της ένστασης της Τοπικής Αρχής έχει βαρύνουσα
σημασία στη διαδικασία μελέτης ενστάσεων και προηγείται των υπολοίπων. Η ΕΜΕ εξέτασε
την ένσταση της Τοπικής Αρχής (μετά από δέουσα έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη αριθμό
παραγόντων και πολεοδομικών δεδομένων) και εισηγήθηκε την ικανοποίηση, μερικώς ή
εξολοκλήρου, αριθμού αιτημάτων του Δήμου, από τα οποία προέκυψε και η τροποποίηση του
πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την ανάπτυξη αριθμού τεμαχίων γης. Κάποιες από αυτές
τις τροποποιήσεις επηρέασαν και το υπό συζήτηση τεμάχιο γης. Η διαφοροποίηση των όρων
δόμησης για τη χρήση της κατοικίας (αύξηση ΣΔ από 0,60:1 σε 0,80:1), δεν αποτελούσε
ζητούμενο της ιδιωτικής ένστασης, αλλά προέκυψε μέσα από την εξέταση των αιτημάτων της
Τοπικής Αρχής. Η μερική ικανοποίηση της ιδιωτικής ένστασης προκύπτει από την αλλαγή της
κατηγορίας του εμπορικού Άξονα Δραστηριότητας, θέμα ωστόσο που είχε ήδη
προαποφασιστεί από την εξέταση της ένστασης του Δήμου A.
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β.

Kατά το στάδιο εξέτασης των ενστάσεων, σε περιπτώσεις θεμάτων που είχαν εγερθεί και
εξεταστεί προηγουμένως στα πλαίσια των διαδικασιών της τροποποίησης των Τοπικών
Σχεδίων, δεν θα αναμενόταν να γίνονται αλλαγές στις αποφάσεις, πέραν των περιπτώσεων
λάθους, παράλειψης, ασάφειας ή πλάνης, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη διαδικασία
υποβολής και μελέτης ενστάσεων.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των ενστάσεων γίνεται
πάντοτε στη βάση επισταμένης διερεύνησης και τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο
της Γενικής Στρατηγικής Ανάπτυξης που θέτει η Έκθεση Αναθεώρησης, που διασφαλίζει το
δημόσιο συμφέρον έναντι οποιουδήποτε ιδιωτικού.

5.1.2

Σύνθεση Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων

Ο Δήμαρχος της Τοπικής Αρχής συμμετείχε, κατά τη διαδικασία τροποποίησης του ΤΣΛ 2011, ως
μέλος του Κοινού Συμβουλίου. Συμμετείχε επιπρόσθετα κατά τη διαδικασία μελέτης των ενστάσεων
ως μέλος της ΕΜΕ. Με τη συμμετοχή του ιδίου ατόμου στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, δεν
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποφάσεων και φαίνεται να προσκρούει στις Γενικές Αρχές
Διοικητικού Δικαίου και στη σχετική νομολογία.
Συνεπώς, η συμμετοχή του Δημάρχου στην ΕΜΕ, κατά την εξέταση των ενστάσεων του Δήμου του,
κρίνεται ως μη ενδεδειγμένη και ενδεχομένως μη σύννομη, αφού δεν διασφαλίζεται η αμεροληψία
των αποφάσεων.
Σύσταση: Να επαναξιολογηθεί από το Υπουργείο και το ΤΠΟ το θέμα της σύνθεσης της ΕΜΕ, αφού
πρώτα ζητηθεί νομική καθοδήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στις περιπτώσεις
συμμετοχής θεσμών στην ΕΜΕ, ίδιων με αυτούς που συμμετείχαν σε προηγούμενο στάδιο της
διαδικασίας, εισηγούμαστε όπως συμμετέχουν διαφορετικά άτομα και ει δυνατόν ιεραρχικά
ανώτερα.
Επίσης, η συμμετοχή του Δημάρχου κατά την εξέταση των ενστάσεων των Τοπικών Αρχών, θα
πρέπει να επαναξιολογηθεί. Ο Δήμαρχος/Κοινοτάρχης θα μπορούσε να παρίσταται για να
εκφράσει την άποψη του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου, αλλά να μην είναι ενεργό μέλος στη
διαμόρφωση των εισηγήσεων και να αποχωρεί από τη συνεδρία πριν την έναρξη συζήτησης για
λήψη απόφασης.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, το θέμα αυτό βρίσκεται ήδη υπό επαναξιολόγηση, μετά και από
σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 12.6.2018, που έκρινε ότι, η σύσταση της ΕΜΕ από
άτομα με ουσιαστικό προσωπικό συμφέρον, όπως π.χ. ο Δήμαρχος κάθε Τοπικής Αρχής, πλήττει την
αρχή της αμεροληψίας. Έκτοτε, οι ΕΜΕ συνιστώνται από άτομα που δεν έχουν προσωπικό συμφέρον
στην υπό εξέταση διοικητική περιοχή. Εξ’ αφορμής της απόφασης αυτής, το Τμήμα επαναξιολογεί
συνολικά τη σύσταση, σύνθεση και λειτουργία της ΕΜΕ.
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5.1.3

Ένταξη των τεμαχίων της εταιρείας από Άξονα Δραστηριοτήτων IV σε I

Όσον αφορά στην καταγγελία για διεύρυνση της επιτρεπόμενης χρήσης των τεμαχίων της ανάπτυξης,
με την αλλαγή της κατηγορίας του Άξονα Δραστηριοτήτων από IV σε I ,κατά την Αναθεώρηση και
Τροποποίηση του ΤΣΛ 2013, με παράτυπο, όπως αναφέρεται, τρόπο, όπως αναλυτικά καταγράφεται
στο ιστορικό γεγονότων στις παραγράφους 4.5, 4.6 και 4.8 της επιστολής μας, η τροποποίηση αυτή
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από ένσταση της εταιρείας και επηρέαζε και άλλα
τεμάχια στην περιοχή. Η μη συμπερίληψη της τροποποίησης στον χάρτη «Χρήση Γης» φαίνεται να
οφειλόταν σε τυπογραφικό λάθος, για το οποίο, αφού ενημερώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο, έγιναν
οι απαιτούμενες διορθώσεις. Όπως αναφέρεται σε επιστολή του ΤΠΟ προς την Υπηρεσία μας, ημερ.
30.11.2017, «η τροποποίηση αυτή εκ παραδρομής δεν σημειώθηκε στον χάρτη Χρήσης Γης».

5.2
Χορήγηση της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 και των μετέπειτα
τροποποιήσεών της
5.2.1

Πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009, ημερ. 1.3.2011

Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό Απόφασης της Πολεοδομικής
Αρχής, ο προτεινόμενος ΣΔ ανερχόταν σε 14.917 τ.μ., σε σχέση με τον επιτρεπόμενο ΣΔ που
ανερχόταν σε 14.431 τ.μ. και ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, «παρατηρείται υπέρβαση στο ΣΔ
486 τμ». Η Πολεοδομική Αρχή αποφάσισε στις 3.2.2011 να εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας.
Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τον τρόπο διευθέτησης της πιο πάνω υπέρβασης στο ΣΔ, εφόσον
στην άδεια που χορηγήθηκε την 1.3.2011 δεν περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε σχετικός όρος.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, στο Έντυπο Μελέτης γίνεται εισήγηση προς την Πολεοδομική Αρχή
ότι πριν τη χορήγηση της ζητούμενης άδειας θα πρέπει να επιλυθεί η παρατηρούμενη υπέρβαση. Η
Πολεοδομική Αρχή υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση. Το θέμα επιλύθηκε με την υποβολή στις
15.2.2011, τροποποιημένων Σχεδίων, με βάση τα οποία ο ΣΔ της ανάπτυξης δεν ξεπερνά τα
επιτρεπόμενα μεγέθη.
Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, η επίλυση του θέματος της υπέρβασης, το οποίο θεωρείται
σημαντικό αφού σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορριπτόταν, θα έπρεπε να τεκμηριώνεται
από τα στοιχεία του φακέλου. Εκτός από την υποβολή των Σχεδίων, τα οποία δεν εντοπίστηκαν στον
φάκελο κατά τον έλεγχο, δεν υπάρχει αναφορά στα σχετικά έγγραφα ότι το θέμα έχει διευθετηθεί
πριν τη χορήγηση της άδειας και ότι έχει ενημερωθεί ο Διευθυντής του ΤΠΟ ως Αρμόδια
Πολεοδομική Αρχή .
Σύσταση: Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η πρακτική έγκρισης πολεοδομικών αδειών από την
Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής ΤΠΟ ή Επαρχιακός Λειτουργός), με την προϋπόθεση να
υλοποιηθούν βασικές εκκρεμότητες πριν τη χορήγησή τους, θα πρέπει να εισαχθούν ασφαλιστικές
δικλίδες που να διασφαλίζουν την τεκμηρίωση και τον έλεγχο της υλοποίησης των προϋποθέσεων
αυτών από την Πολεοδομική Αρχή, πριν τη χορήγηση των πολεοδομικών αδειών.
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5.2.2

Πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α, ημερ. 26.11.2015

Όπως αναφέρεται στο ιστορικό γεγονότων στην παράγραφο 4.9 πιο πάνω, που αφορά στην
πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Α, η εταιρεία υπέβαλε αναθεωρημένα σχέδια στις 20.4.2015. Μετά
από την περίοδο διαβουλεύσεων του ΤΠΟ με τις εμπλεκόμενες Αρχές/Τμήματα/Υπηρεσίες, η
εταιρεία ζήτησε στις 25.11.2015 την επίσπευση της έκδοσης της αναθεωρημένης άδειας, κατά
προτίμηση μέχρι την επόμενη ημέρα. Η άδεια χορηγήθηκε στις 26.11.2015, όπως ήταν το αίτημα της
εταιρείας.
Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης της Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό Απόφασης της
Πολεοδομικής Αρχής, η Πολεοδομική Αρχή αποδέχτηκε, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση 3.508 τ.μ.
από την εφαρμογή των Πολεοδομικών Κινήτρων Ανάκαμψης της Οικονομίας, στο τμήμα του
τεμαχίου που εμπίπτει στην τουριστική ζώνη μόνο. Σε σχετική παρατήρηση του Υπεύθυνου του
Τομέα Πολεοδομικού Ελέγχου, αναφέρεται η ανάγκη επανεξέτασης του θέματος. Κατά την έγκριση
της άδειας, η Διευθύντρια του ΤΠΟ σημείωσε την επιφύλαξή της αναφορικά με την αύξηση του ΣΔ
στο καθαρό εμβαδόν της τουριστικής ζώνης μόνο και όχι και του εμπορικού άξονα. Όπως προκύπτει,
η Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε τη χορήγηση της άδειας, προτού ολοκληρωθεί η διερεύνηση της
επιτρεπόμενης αύξησης του ΣΔ.
Το αίτημα της εταιρείας για εφαρμογή των Πολεοδομικών Κινήτρων σε ολόκληρο το τεμάχιο της
ανάπτυξης, ικανοποιήθηκε κατά την έγκριση της τροποποιητικής πολεοδομικής άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Β, που εκδόθηκε στις 16.3.2017. Όπως αναφέρεται στο ΄Εντυπο Μελέτης της
Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, το αίτημα έγινε αποδεκτό
στη βάση σχετικών διευκρινίσεων, ημερ. 25.11.2013, επί της σχετικής απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου.
Η ολοκλήρωση της μελέτης, η έγκριση και η χορήγηση της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α,
εντός μιας ημέρας, εγείρει ερωτηματικά κατά πόσο ο χρόνος αυτός ήταν ικανοποιητικός για την
διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών διεργασιών.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, η προτεινόμενη ανάπτυξη μπορούσε να εγκριθεί χωρίς να
απαιτείται η αξιοποίηση πρόσθετου εμβαδού ΣΔ από Κίνητρα.
Σύσταση: Η επίσπευση του χρόνου έκδοσης των πολεοδομικών αδειών να αποτελεί
προτεραιότητα για το ΤΠΟ, το οποίο να υιοθετήσει σύστημα παρακολούθησης του χρόνου
έκδοσής τους, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος της ανάπτυξης με τρόπο, ώστε να μπορεί να
διασφαλίζεται η διαφάνεια για την ίση μεταχείριση κατά τη διαδικασία εξέτασής τους. Σε κάθε
περίπτωση, θεωρούμε ότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι
ενεργούν κατ΄ εντολή ιδιωτών επιχειρηματιών.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, η μελέτη της αίτησης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και επικαιροποιείται με βάση νέα στοιχεία που δυνατόν να προκύψουν στο μεταξύ.
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5.2.3

Πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ, ημερ. 4.10.2017

Αναφορικά με την καταγγελία για έκδοση της πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ, ημερ.
4.10.2017, σε ελάχιστο, όπως αναφέρεται, χρόνο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 4.13
πιο πάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η εταιρεία υπέβαλε στις 2.10.2017 την πιο πάνω αίτηση, για τροποποιήσεις στον τρίτο όροφο της
οικοδομής που είχε εγκριθεί με την πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Γ, ημερ. 18.9.2017, προς
διευθέτηση της υπέρβασης 389 τ.μ. στο ΣΔ που είχε παρατηρηθεί, για την οποία είχε τεθεί ο όρος αρ.
557, για μεταφορά ΣΔ από διατηρητέες οικοδομές πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής. Με την
υποβολή νέων σχεδίων, η Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε στις 4.10.2017 την αδειοδότηση και χορήγησε
την πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ την ίδια ημέρα.
Σημειώνουμε ότι, στις 6.10.2017 έγινε η τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του έργου.
Σύμφωνα με επιστολή του ΤΠΟ προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 30.11.2017, « Επειδή οι διαδικασίες
μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέα οικοδομή είναι χρονοβόρες και δεν κατέστη
δυνατόν αυτή να ολοκληρωθεί πριν την άδεια οικοδομής, ενόψει της τελετής για την τοποθέτηση του
θεμέλιου λίθου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η αιτήτρια εταιρεία …υπέβαλε στις 2.10.2017 την
αίτηση με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009Δ …….Το περιεχόμενο της αίτησης ήταν πολύ απλό, αφορούσε την
κατάργηση τμημάτων της οικοδομής στο συγκεκριμένο επίπεδο, που υπολογίζονται στον συντελεστή
δόμησης και η Πολεοδομική Αρχή είχε στη διάθεση της σε ηλεκτρονική μορφή πλήρεις υπολογισμούς
των συντελεστών ανάπτυξης της οικοδομής. Η Πολεοδομική Αρχή εξέτασε το πιο πάνω αίτημα και
χορήγησε στις 4.10.2017 την πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Δ που αφορούσε στην έγκριση
τροποποιημένων σχεδίων με βάση την οποία… τα εγκριμένα με την πολεοδομική άδεια με αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Γ….αρχιτεκτονικά σχέδια ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχα νέα σχέδια.
Ο πιο πάνω αναφερόμενος όρος αρ. 557…. ακυρώθηκε».
Σύσταση: Αναμένεται από το Τμήμα να χειρίζεται το σύνολο των αιτήσεων με την ίδια
αποτελεσματικότητα, βάσει συστηματικής παρακολούθησης και όχι προς ικανοποίηση αιτημάτων
των αιτητών, δίνοντας την εντύπωση ότι ενεργεί κατ΄ εντολή ιδιωτών επιχειρηματιών.
5.2.4

Γενικές παρατηρήσεις

Από τους φακέλους της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 και των μετέπειτα τροποποιήσεών της
που έχουν εξεταστεί, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
α.
Τα έγγραφα που ήταν καταχωρισμένα στους φακέλους δεν έφεραν αρίθμηση, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να διαπιστωθεί η πληρότητά τους.
β.
Στο Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής,
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κενών ή/και λανθασμένων στοιχείων αναφορικά με τους συντελεστές
ανάπτυξης που αναγράφονταν.
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Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, τα ελλιπή στοιχεία στο Έντυπο Μελέτης της Αίτησης ΛΕΜ/Χ/2009/Α,
αφορούσαν σε τυπογραφικά λάθη, που επαναλαμβάνονται και στα μεταγενέστερα Έντυπα Μελέτης.
Οι σωστές πληροφορίες αναφέρονται στην παράγραφο 2.2(β) και στις παραγράφους 11.1.2 και
11.1.3 του Εντύπου Μελέτης της Αίτησης ΛΕΜ/Χ/2009/Α και όπου αλλού είναι αναγκαία για την
αξιολόγηση της αίτησης στα άλλα Έντυπα.
γ.
Στον φάκελο της τροποποιητικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α, δεν εντοπίστηκαν στους φακέλους
της αίτησης τα αρχιτεκτονικά σχέδια που υποβλήθηκαν στις 20.4.2015.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, τα σχέδια όντως δεν εντοπίζονται στον φάκελο και πρέπει να έχουν
απωλεσθεί.
Σύσταση: Στους φακέλους των πολεοδομικών αδειών να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα
έγγραφα μαζί με τα υποστηρικτικά τους και να φέρουν συνεχή αρίθμηση, για σκοπούς
τεκμηρίωσης και διασφάλισης της πληρότητάς τους. Επίσης, οι πληροφορίες που αναγράφονται
να είναι πάντοτε πλήρεις και ορθές, εφόσον αποτελούν τη βάση για λήψη και τεκμηρίωση των
αποφάσεων της Πολεοδομικής Αρχής. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, θα πρέπει να
εξεταστεί η χρήση τυποποιημένου Εντύπου Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό
Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, για σκοπούς διευκόλυνσης της χρήσης τους, τόσο κατά τη
συμπλήρωση όσο και κατά τη θεώρησή τους.
Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ για το θέμα της αρίθμησης των διοικητικών φακέλων, που κατά
κανόνα είναι ογκωδέστατοι και αποτελούνται από αριθμό τόμων, θα γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις,
μέχρι την εφαρμογή του μηχανογραφημένου συστήματος «Ιππόδαμος».

5.3

Αύξηση στο επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν

Τα πέντε τεμάχια της εταιρείας, με συνολικό εγγεγραμμένο εμβαδόν 34.157 τ.μ., αγοράστηκαν το
2007 στην τιμή των €20 εκ. περίπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των φακέλων της αίτησης για
πολεοδομική άδεια, μετά την αφαίρεση των δεσμεύσεων που επηρεάζουν τα τεμάχια, προκύπτει
καθαρό εμβαδόν 28.740 τ.μ. και βάσει του ισχύοντος ΣΔ 0,45:1, το επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν
ανερχόταν σε 12.933 τ.μ.
Όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.1 πιο πάνω, κατά την αναθεώρηση και τροποποίηση του
ΤΣΛ το 2011 και 2013, που δημοσιεύτηκαν στις 29.7.2011 και 4.1.2013, αντίστοιχα, τα τεμάχια της
εταιρείας έτυχαν αναβάθμισης από ΣΔ 0,45:1 σε 0,60:1 και ακολούθως σε 0,80:1, στη βάση
τροποποίησης των πολεοδομικών ζωνών που ανήκαν. Η αναβάθμιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση στο επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν της ανάπτυξης κατά 10.059 τ.μ., όπως προκύπτει από
τη σύγκριση του αρχικού επιτρεπόμενου δομήσιμου εμβαδού των τεμαχίων (βάσει ΣΔ 0,45:1) και
του συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με την τροποποιητική άδεια ΛΕΜ/Χ/09/Δ, ημερ. 4.10.2017
(βάσει ΣΔ 0,80:1).
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Επίσης, σύμφωνα με την άδεια ΛΕΜ/Χ/09/Δ, με την εφαρμογή του Σχεδίου Πολεοδομικών Κινήτρων
για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, που εγκρίθηκαν από το
Υπουργικό Συμβούλιο στις 29.5.2013 και τροποποιήθηκε ακολούθως, παραχωρήθηκε αύξηση στον
επιτρεπόμενο ΣΔ κατά 20%, η οποία αντιστοιχούσε σε 4.598 τ.μ. Επιπλέον, στα πλαίσια του Σχεδίου
Πολεοδομικών Κινήτρων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση, παραχωρήθηκαν
επιπρόσθετα 1.200 τ.μ.
Ως αποτέλεσμα, η συνολική αύξηση στο επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν, που προκύπτει από την
πολεοδομική αναβάθμιση και την παροχή κινήτρων, ανέρχεται σε 15.857 τ.μ.. Σημειώνουμε ότι,
σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η συνολική εκτιμημένη
αξία της γης των τεμαχίων της ανάπτυξης, κατά την 1.1.2018, ανερχόταν σε €30 εκ. περίπου, που
αντιστοιχεί σε €2.320 για κάθε δομήσιμο τ.μ.. Όπως προκύπτει, εάν τα τεμάχια της εταιρείας δεν
επωφελούνταν από την αναβάθμιση της πολεοδομικής ζώνης και την παραχώρηση κινήτρων, για
εξασφάλιση της αύξησης του δομήσιμου εμβαδού της ανάπτυξης κατά 15.857 τ.μ., θα απαιτείτο,
βάσει της πιο πάνω εκτίμησης, η αγορά πρόσθετης γης αξίας €37 εκ. περίπου, όπως
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν
Τελικό
(ΛΕΜ/Χ/09/
Δ, ημερ.
4.10.2017)

Αύξηση στο
δομήσιμο
εμβαδόν

Εκτίμηση
οφέλους

τ.μ.

τ.μ.

€ εκ.

12.933

22.992

10.059

23

Πολεοδομικά Κίνητρα για σκοπούς
ανάκαμψης της αναπτυξιακής
δραστηριότητας (20%)

_

4.598

4.598

11

Σχέδιο Κινήτρων για Δημόσιους
Χώρους Στάθμευσης

_

1.200

1.200

3

12.933

28.790

15.857

37

Αρχικό
(2007)
τ.μ.
ΣΔ βάσει Πολεοδομικών Ζωνών
(καθαρό εμβαδόν τεμαχίου x ΣΔ)

Σύνολο

Η πιο πάνω εκτίμηση του οφέλους, από το πρόσθετο δομήσιμο εμβαδόν, θεωρείται λογική, αφού
με βάση μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους της αίτησης, το
προβλεπόμενο όφελος στα καθαρά έσοδα υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε €40 εκ. περίπου.
Συστάσεις:
Παρόλο που τα πιο πάνω αποτελούν μια έστω πρώτη πρόχειρη ένδειξη του μεγέθους του
οφέλους που προκύπτει από την πολεοδομική αναβάθμιση και την παροχή κινήτρων,
εντούτοις αυτό, όπως και να αιτιολογηθεί, παραμένει υπερμέγεθες. Ως εκ τούτου,
εισηγούμαστε όπως:
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α.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ιδιωτών ιδιοκτητών γης που ευεργετούνται
σημαντικά από την τροποποίηση των Σχεδίων Ανάπτυξης, το Κράτος να εξετάσει την
προώθηση θεσμοθέτησης εργαλείων, όπως η επιβολή τέλους πολεοδομικής
αναβάθμισης. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε μέρος της υπεραξίας που προκύπτει, να
επιστρέφει στο δημόσιο, προς κάλυψη των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από τις
αποφάσεις αυτές, σε ό,τι αφορά στην παροχή ή την ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών
από το Κράτος.

β.

Η παραχώρηση σημαντικών αναπτυξιακών δικαιωμάτων, μέσω πολεοδομικών κινήτρων,
αποτελεί παραχώρηση εθνικού πλούτου, για την οποία θα πρέπει κάτω από
οποιεσδήποτε περιστάσεις, να τεκμηριώνεται επιστημονικά κατά πόσο είναι προς το
δημόσιο συμφέρον και όχι να προωθεί ευκαιρίες πλουτισμού σε συγκεκριμένες
κατηγορίες επιχειρηματιών. Επίσης, τα κίνητρα θα πρέπει να προσβλέπουν σε
μακροπρόθεσμες στρατηγικές ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου,
η Υπηρεσία μας συστήνει την επαναξιολόγηση των εν λόγω κινήτρων, αφού ληφθεί
υπόψη η μέχρι σήμερα απόδοσή τους, μέσω μελέτης κόστους οφέλους, καθώς και τον
άμεσο συσχετισμό τους με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα μέσω πολιτογραφήσεων,
μέσω επενδύσεων, που τερματίστηκε από την 1.11.2020.

Όπως μας πληροφόρησε το ΤΠΟ, η αύξηση του επιτρεπόμενου εμβαδού ΣΔ προκύπτει από την
αναβάθμιση του ΣΔ των πολεοδομικών ζωνών από 0,45:1 σε 0,80:1 και την αναγκαιότητα
αξιοποίησης του ΣΔ χωρίς αύξηση του ποσοστού κάλυψης και σφράγισης του εδάφους.

5.4

Αδειοδότηση ψηλών κτηρίων

α.
Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης της άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α, η προτεινόμενη ανάπτυξη
βρίσκεται εκτός των καθορισμένων στο ΤΣΛ περιοχών, όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση ψηλών
κτηρίων.
Το ΤΣΛ 2011 και 2013 (παράγραφος 10.3 των Προνοιών και Μέτρων Πολιτικής) περιέχει πρόνοιες
για πέντε καθορισμένες περιοχές χωροθέτησης ψηλών κτηρίων, στις οποίες η Πολεοδομική Αρχή
δύναται να αυξήσει τον επιτρεπόμενο ΣΔ, τον αριθμό ορόφων και το ύψος, νοουμένου ότι
ικανοποιείται το σύνολο ορισμένων προϋποθέσεων. Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών
περιλαμβάνεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός 13 ορόφων και η υποβολή Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης κατά την υποβολή των αιτήσεων.
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Πηγή: Ιστοσελίδα ΤΠΟ – Παρουσίαση Διευκρινιστικού Πλαισίου Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για Ανέγερση
Ψηλών Κτηρίων στις Αστικές Περιοχές, ημερ. 25.5.2018.

Η Πολεοδομική Αρχή, κατά την έγκριση της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α στις
26.11.2015 (τροποποίηση της άδειας ΛΕΜ/Χ/2009, με την οποία είχε εγκριθεί κτήριο 12 ορόφων),
αποδέχτηκε τη χωροθέτηση ψηλού κτηρίου 27 ορόφων εκτός των καθορισμένων περιοχών, παρά
τη σχετική πρόνοια του ΤΣΛ που αναφέρεται πιο πάνω. Όπως διαφαίνεται, η έγκριση δόθηκε στα
πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στον Διευθυντή του ΤΠΟ για υπέρβαση του
ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων (ανώτατος αριθμός 3 όροφοι στην προκειμένη
περίπτωση), που προνοείται στην παράγραφο 6.3 του Παράρτηματος Β των Τοπικών Σχεδίων
2011.
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με επιστολή του Δήμου Α, ημερ. 24.1.2018, προς την Υπηρεσία μας,
κατά την υποβολή της πολεοδομικής έγκρισης αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Β, στο στάδιο των
χωματουργικών εργασιών που ξεκίνησαν για σκοπούς εκπόνησης της στατικής μελέτης,
διαφάνηκε η ανάγκη να ζητηθεί η εμπλοκή του Τμήματος Περιβάλλοντος για επίλυση θεμάτων
αναφορικά με την απόρριψη των νερών στη θάλασσα, θέμα για το οποίο το Τμήμα
Περιβάλλοντος έδωσε τη συγκατάθεσή του με όρους.
Επίσης, στην πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Γ, που χορηγήθηκε στις 18.9.2017, τέθηκε ως
όρος, η υποβολή στην Αρμόδια Τοπική Αρχή ολοκληρωμένου σχεδίου διάθεσης των υπόγειων
νερών, εγκεκριμένου από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Έργων.
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Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, στις 31.7.2018 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Εκτίμησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 (Ν.127(Ι)/2018), σύμφωνα με
τον οποίο, τα ψηλά κτήρια εμπίπτουν πλέον στις κατηγορίες ανάπτυξης για τις οποίες απαιτείται
η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.
Ως αποτέλεσμα, αναφορικά με την πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α, εγείρονται
ερωτηματικά (α) για το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχτηκε η Πολεοδομική Αρχή, κατά τον
χρόνο έκδοσής της, για αποδοχή της χωροθέτησης ψηλού κτηρίου εκτός των καθορισμένων
περιοχών που προβλέπονται στο ΤΣΛ και (β) τον τρόπο διασφάλισης της αποτελεσματικής
προστασίας του περιβάλλοντος από την ανέγερση του ψηλού κτηρίου της ανάπτυξης, εφόσον δεν
ζητήθηκε για σκοπούς έγκρισής της, η ανάλογη υποβολή προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
μελέτης, η οποία προνοείται στην περίπτωση ψηλών κτηρίων εντός των καθορισμένων από το
ΤΣΛ περιοχών.
Όπως μας επαναβεβαίωσε το ΤΠΟ, η έγκριση δόθηκε στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που
παρέχεται στον Διευθυντή του ΤΠΟ για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού
ορόφων (ανώτατος αριθμός 3 όροφοι στην προκειμένη περίπτωση), που προνοείται στην
παράγραφο 6.3 του Παραρτήματος Β των Τοπικών Σχεδίων 2011. Το ΤΠΟ σημείωσε επίσης ότι
εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αρχής.
Επιπρόσθετα, το ΤΠΟ μάς ανέφερε ότι κατά την εξέταση της αίτησης με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α,
ζητήθηκαν και εξασφαλίστηκαν οι απόψεις/όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος και τέθηκε όρος
στην πολεοδομική άδεια, που προνοεί ότι οι όροι που θέτει η Περιβαλλοντική Αρχή θα
εφαρμοστούν.
β.
Η χορήγηση της πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 και των μετέπειτα τροποποιήσεών
της, αφορούσε στην ανέγερση πολυώροφου κτηρίου, πέραν των προβλεπόμενων από το ισχύον
ΤΣΛ. Καταληκτικά, με τη χορήγηση της ΛΕΜ/Χ/2009/Δ εγκρίθηκε η ανέγερση κτηρίου 29 ορόφων,
ύψους 112 μ., ενώ ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός, βάσει του ΤΣΛ 2013, ήταν τρεις όροφοι,
ύψους 13,5 μ. Όπως διαφαίνεται, η έγκριση δόθηκε στα πλαίσια της άσκησης της διακριτικής
ευχέρειας του Διευθυντή του ΤΠΟ, με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 6.3 του Παραρτήματος
Β των Τοπικών Σχεδίων.
Η μεγάλη ελαστικότητα κατά την εφαρμογή της εν λόγω διακριτικής ευχέρειας, είχε ως
αποτέλεσμα την έγκριση ανέγερσης κτηρίου κατά 26 ορόφους (98,5 μ.) πέραν του
επιτρεπόμενου, βάσει του ΤΣΛ.
γ.
Λόγω του μεγάλου και αυξανόμενου αριθμού υποβολής αιτήσεων για ανέγερση ψηλών
κτηρίων, στις 25.4.2018 καθορίστηκε από το ΤΠΟ το Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών
και Προϋποθέσεων για Ανέγερση Ψηλών Κτηρίων, με σκοπό την υποβοήθηση άσκησης της
διακριτικής ευχέρειας του Διευθυντή του ΤΠΟ, με συνέπεια και ομοιομορφία.
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Όπως αναφέρεται, «το διευκρινιστικό πλαίσιο θα αποτελέσει τη βάση για τη διαδικασία αξιολόγησης
όλων των εκκρεμών αιτήσεων για ψηλά κτήρια, καθώς και των αντίστοιχων αιτήσεων που θα
υποβληθούν, μέχρι την δημοσίευση – εντός διαστήματος έξι (6) μηνών - σχετικής Εντολής του
Υπουργού Εσωτερικών, με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Η
διαμόρφωση του περιεχομένου των προνοιών της Εντολής θα έχει ως βάση, μεταξύ άλλων, τα
πορίσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής του παρόντος διευκρινιστικού πλαισίου και της
καθορισθείσας διαδικασίας, ώστε να περιλαμβάνει λεπτομερέστερες και πιο συγκεκριμένες
παραμέτρους εξέτασης αιτήσεων για ψηλά κτήρια, μέχρι τη δημοσίευση των αναθεωρημένων
Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων».
Η έκδοση της σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τη
χορήγηση σημαντικού αριθμού αδειών για ψηλά κτήρια μέχρι σήμερα.

Πηγή: Ιστοσελίδα ΤΠΟ – Παρουσίαση Διευκρινιστικού Πλαισίου Γενικών Αρχών και
Προϋποθέσεων για Ανέγερση Ψηλών Κτηρίων στις Αστικές Περιοχές, ημερ. 25.5.2018.
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Συστάσεις:
Όπως προκύπτει από την υπό εξέταση αδειοδότηση, αλλά και από την τάση που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια για ανέγερση ψηλών κτηρίων Παγκύπρια, συστήνουμε όπως:
(i)
Το θέμα της θέσπισης ειδικού νομοθετικού πλαισίου για ψηλά κτήρια, στα πλαίσια ενός
ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε στρατηγικό επίπεδο, θεωρηθεί ως προτεραιότητα από το ΤΠΟ. Η
καθυστέρηση στη ρύθμιση του θέματος αφήνει περιθώρια κατάχρησης εξουσίας, άνισης
μεταχείρισης των αιτητών, πιέσεων και οικονομικής εκμετάλλευσης από επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης, με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στο
περιβάλλον και στις ανέσεις των πολιτών.
(ii) Καθοριστεί το όριο απόκλισης από τις πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων, κατά την άσκηση της
διακριτικής ευχέρειας από την Πολεοδομική Αρχή για σύσταση αύξησης ύψους/αριθμού ορόφων.
Σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου, η υπέρβαση των ακραίων ορίων της
διακριτικής εξουσίας, συνιστούν κατάχρηση εξουσίας.

5.5
Έναρξη των εργασιών του έργου και παρουσία του Δημοτικού
Συμβουλίου της Αρμόδιας Οικοδομικής Αρχής στα εγκαίνια/τοποθέτηση
θεμέλιου λίθου, πριν την έκδοση άδειας οικοδομής.
Αναφορικά με την καταγγελία, ότι τα εγκαίνια/τοποθέτηση θεμέλιου λίθου του έργου έγιναν από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αρμόδιας Οικοδομικής
Αρχής, πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής και ενώ οι εργασίες του έργου είχαν αρχίσει,
αναφέρουμε τα ακόλουθα:
α.
Η παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημοτικού Μηχανικού κατά την
τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου που έγινε στις 6.10.2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό
γεγονότων στην παράγραφο 4.14 πιο πάνω, σύμφωνα με την επιστολή του Δήμου Α, ημερ. 24.1.2018,
παρά την αρχική απόφαση να μην παραστούν λόγω του αυστηρού όρου της Πολεοδομικής Αρχής για
μεταφορά ΣΔ, με την έκδοση της πολεοδομικής άδειας ΛΕΜ/Χ/2009Δ, ημερ. 4.10.2017, από την
οποία είχε αφαιρεθεί ο όρος αυτός και η έκδοση της οικοδομικής άδειας ήταν τυπική διαδικασία,
αποφάσισαν να παρουσιαστούν από σεβασμό προς τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας που
ήταν παρών.
Παρόλο που η παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου στην τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του
έργου, πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής, δεν συγκρούεται με τις πρόνοιες της σχετικής με την
άδεια νομοθεσίας, οι οποιεσδήποτε ενέργειες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περί δικαίου
αίσθημα που επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης, που προνοούνται στον περί των Γενικών
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο.
Σύσταση: Τα διοικητικά όργανα πάντοτε να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής
διοίκησης, στα πλαίσια του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.
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β.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), απαγορεύεται η
ανέγερση οικοδομών χωρίς άδεια από την Αρμόδια Αρχή. Επίσης, στο άρθρο 61I των περί Οδών και
Οικοδομών Κανονισμών, προνοείται η δυνατότητα για διενέργεια γενικού ελέγχου από τον Μηχανικό
της Αρμόδιας Αρχής σε εργοτάξια και για διαταγή αναστολής του έργου, σε περίπτωση διαπίστωσης
σοβαρής παράβασης.
Όπως αναφέρεται στο έντυπο μελέτης της πολεοδομικής άδειας ΛΕΜ/Χ/2009/Β, από επιτόπια
έρευνα που έγινε στις 21.10.2015, το τεμάχιο ήταν κενό, ενώ στο έντυπο μελέτης της πολεοδομικής
άδειας ΛΕΜ/Χ/2009/Γ αναφέρεται ότι, σύμφωνα με δορυφορική εικόνα, ημερ. 11.4.2017, η
υλοποίηση της ανάπτυξης είχε αρχίσει.
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό γεγονότων στις παραγράφους 4.10, 4.11 και 4.14,
σύμφωνα με την επιστολή του Δήμου Α, ημερ. 24.1.2018, κατά την υποβολή της πολεοδομικής
έγκρισης αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Β, οι αιτητές είχαν ξεκινήσει δοκιμαστικά χωματουργικές εργασίες, για
σκοπούς εκπόνησης της στατικής μελέτης από τον Πολιτικό Μηχανικό.
Όπως επίσης αναφέρεται, με την κατάθεση όλων των απαιτούμενων σχεδίων και εγγράφων και τη
σχετική μελέτη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, η άδεια οικοδομής αρ. ΧΧΧ εγκρίθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο στις 16.11.2017 και χορηγήθηκε στις 27.11.2017.
Η Υπηρεσία μας δεν εκφέρει οποιαδήποτε άποψη, αναφορικά με την έναρξη των εργασιών του
έργου πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής, εφόσον η διαπίστωση για το είδος των εργασιών
αυτών, θα μπορούσε να εξακριβωθεί μόνο από επιτόπιο έλεγχο, κατά τον χρόνο διεξαγωγής τους.
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι ο ισχυρισμός που έχει δοθεί από τον Δήμο Α, ότι οι εργασίες που
εκτελούνταν πριν τη χορήγηση οικοδομικής άδειας αφορούσαν σε δοκιμαστικές χωματουργικές
εργασίες, για σκοπούς εκπόνησης της στατικής μελέτης, δεν φαίνεται να ευσταθεί, αφού η στατική
μελέτη αποτελεί μέρος των εγγράφων που υποβάλλονται για σκοπούς έκδοσης της οικοδομικής
άδειας, αίτηση που είχε υποβληθεί προ πολλού.
Σύσταση: Για αποφυγή παράνομης έναρξης εργασιών και για σκοπούς αποτελεσματικού ελέγχου
της οικοδομικής ανάπτυξης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Αρμοδίων Αρχών να διεξάγουν
συστηματικά τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις και στις περιπτώσεις παραβάσεων, λόγω έναρξης
οικοδομικών εργασιών χωρίς να έχει εξασφαλιστεί Άδεια Οικοδομής, να λαμβάνονται τα μέτρα
που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
Επίσης, για ενδυνάμωση του συστήματος ελέγχου, σε περίπτωση που η Πολεοδομική Αρχή
διαπιστώσει από τυχόν έλεγχο, κατά το στάδιο εξέτασης της πολεοδομικής άδειας, ότι οι εργασίες
της ανάπτυξης έχουν αρχίσει, να ενημερώνει την Αρμόδια Οικοδομική Αρχή για τη λήψη των
απαραίτητων ενεργειών.
Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, θα σταλεί σχετική
εγκύκλιος προς τις Οικοδομικές Αρχές.
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6.

Γενικά συμπεράσματα

α.

Κατόπιν ένστασης, τα πέντε τεμάχια της εταιρείας πλέον ενός ενδιάμεσου, εντάχθηκαν σε
ζώνη με αύξηση του ΣΔ από 0,60:1 σε 0,80:1, ευεργετώντας αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες
τους.

β.

Η συμμετοχή του Δημάρχου της Τοπικής Αρχής ως μέλος του Κοινού Συμβουλίου και ως
μέλος της ΕΜΕ κρίνεται ως μη ενδεδειγμένη.

γ.

Οι άδειες ΛΕΜ/Χ/2009/Α ημερ. 26.11.2015 και ΛΕΜ/Χ/2009/Δ ημερ. 4.10.2017 εκδόθηκαν
σε σύντομο χρονικό διάστημα προς ικανοποίηση αιτημάτων των αιτητών.

δ.

Από την αύξηση στο επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν της ανάπτυξης προκύπτει
προβλεπόμενο όφελος το οποίο κρίνεται υπερμέγεθες.

ε.

Η μεγάλη ελαστικότητα κατά την εφαρμογή της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στον
εκάστοτε Διευθυντή του ΤΠΟ, είχε ως αποτέλεσμα την ανέγερση κτηρίου κατά 26 ορόφους
πέραν του επιτρεπόμενου.
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Παράρτημα 2 – Αναθεώρηση και Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού 2011
και 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
α/α
1

Στάδιο διαδικασίας
Διορισμός Κοινού
Συμβουλίου

Ημερ.
6.10.2008

Περιγραφή
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση αρ. 67.772, ημερ.
6.10.2008, διόρισε τους πιο κάτω ως μέλη του Κοινού
Συμβουλίου για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του
ΤΣΛ:
(α) Ένα αιρετό μέλος από κάθε Δημοτικό και Κοινοτικό
Συμβούλιο,
(β) Πέντε μέλη/εκπρόσωποι (Έπαρχος Λεμεσού, Επιστημονικό
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), Παγκύπρια Ομοσπονδία
Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού).

2

Δημοσίευση Έκθεσης 31.10.2008
για την αναθεώρηση
του ΤΣΛ

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
Γνωστοποίηση σχετικά με την Έκθεση για την αναθεώρηση του
ΤΣΛ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14 του περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Η Έκθεση περιείχε τα
πορίσματα της αναθεώρησης και τις κατευθύνσεις του Υπουργού
Εσωτερικών για την τροποποίηση του τότε ισχύοντος ΤΣΛ 2006.

3

Υποβολή Γραπτών
Απόψεων (βάσει του
άρθρου 12Γ του
Νόμου)

Η εταιρεία, ιδιοκτήτρια πέντε τεμαχίων που βρίσκονται μέσα στα
δημοτικά όρια του Δήμου Α, στην παραλιακή οδό Α, υπέβαλε
εισήγηση στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 12Γ του
Νόμου, για αναθεώρηση της τουριστικής ζώνης Τ1β και της
εμπορικής ζώνης Εβ, στις οποίες εμπίπτουν τα τεμάχια,
εντάσσοντάς τες σε εμπορική/οικιστική/γραφειακή ζώνη και ζώνη
αναψυχής και ψυχαγωγίας με ΣΔ 2,20:1, ΠΚ 0,40:1, Όροφοι 14,
Ύψος 45 μ. (Ειδικό Έντυπο Ε.Ε.Π., ημερ. 27.2.2009).

27.2.2009

Σημ: Σύμφωνα με το ΤΣΛ 2006, οι ισχύοντες συντελεστές
ανάπτυξης ήταν οι ακόλουθοι:

Τ1β

Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης
0,50:1(Ξενοδοχεία)
0,45:1 (Τουριστικά
Χωριά και Τουριστικές
Επαύλεις)

Εβ

0,45:1 (Κατοικίες)
2
8,30
0,25
Ισχύουν οι συντελεστές ανάπτυξης για κατοικία της
συνορεύουσας Οικιστικής ή Τουριστικής Ζώνης.

Ζώνη

Ανώτατος
Αρ.
ορόφων
3
2

Ανώτατο
Ύψος (μ)
13,10
8,30

Ανώτατο
Ποσοστό
Κάλυψης
0,25
0,25
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α/α

Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή

4

Δημόσια ακρόαση

29.05.2009

Οι εισηγήσεις της εταιρείας που υποβλήθηκαν γραπτώς με το Ειδικό
Έντυπο Ε.Ε.Π., επιλέγηκαν και παρουσιάστηκαν στις 29.5.2009
κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης που διοργανώθηκε από το
Πολεοδομικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τα Πρακτικά της Δημόσιας
Ακρόασης, η εταιρεία δικαιολόγησε την ανάγκη αύξησης στον
συντελεστή, στη ζήτηση για ψηλά κτήρια και τη βιωσιμότητα του
έργου.

5

Υποβολή Έκθεσης
Εργασιών Κοινού
Συμβουλίου προς το
Πολεοδομικό
Συμβούλιο.

18.3.2010

Το Κοινό Συμβούλιο συνήλθε σε 24 συνολικά συνεδριάσεις, με
σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών του και στις 18.3.2010
υπέβαλε τη σχετική Έκθεσή του προς το Πολεοδομικό
Συμβούλιο.
Σύμφωνα με την Έκθεση του Κοινού Συμβουλίου, στα αιτήματα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Α, που παρουσιάστηκαν στο
Κοινό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρίαση, ημερ. 22.7.2009 και στις
αντίστοιχες αποφάσεις που λήφθηκαν από το Κοινό Συμβούλιο,
κατά τη Συνεδρίαση, ημερ. 16.9.2009, περιλαμβάνονταν τα
ακόλουθα:
(α) Αίτημα: «Η οικιστική/τουριστική ζώνη Τ1β να μετατραπεί σε
Τ1β1α με τρεις αριθμούς ορόφων»
Απόφαση: «Εγκρίνεται με 3 ψήφους εναντίον …. οι οποίοι έχουν
την άποψη ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με
πολεοδομικά κριτήρια και όχι κάτω από την πίεση προσωπικών
αιτημάτων.»
(β) Αίτημα: «Στον παραλιακό δρόμο και συγκεκριμένα στην οδό
Α, όπου υφίσταται ζώνη Εβ, να επιτρέπονται πλέον πενταόροφες
οικοδομές, σε όλο το μήκος του δρόμου, με μικτή εμπορική/
οικιστική χρήση και χρήση αναψυχής και ψυχαγωγίας. Εν
κατακλείδι να μετατραπεί σε Εβ3, με ανώτατο συντελεστή
δόμησης 1.60:1, ποσοστό κάλυψης 0.50:1 και αριθμό ορόφων
πέντε(5)».
Απόφαση: «Ο Δήμαρχος ……(Δήμου Β) εισηγήθηκε όπως η
ζώνη αναβαθμιστεί σε Εβ5, η οποία δίνει επιπλέον 20%
συντελεστή και ένα όροφο ύψος. Το θέμα τέθηκε τελικά σε
ψηφοφορία και εγκρίθηκε με 6 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον….»
Σημ: Σύμφωνα με το ΤΣΛ 2006, οι ισχύοντες συντελεστές
ανάπτυξης ήταν οι ακόλουθοι:
Ζώνη
Τ1β1α

Εβ3
Εβ5

Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης
0,50:1(Ξενοδοχεία)
0,45:1 (Τουριστικά
Χωριά και Τουριστικές
Επαύλεις)

Ανώτατος
Αρ.
ορόφων
3
2

0,60:1 (Κατοικίες)
0,80:1 (Πολυκατοικίες)
1,60
1,20

2
3
5
3

13,10
8,30

Ανώτατο
Ποσοστό
Κάλυψης
0,25
0,25

8,30
13,10
17,40
11,30

0,35
0,30
0,50
0,50

Ανώτατο
Ύψος (μ)
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α/α

Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή

6

Αποστολή πρόσθετου
αιτήματος από Δήμο Α

12.5.2011

Ο Δήμος Α με επιστολή, ημερ. 12.5.2011, ενημέρωσε το ΤΠΟ ότι
οι τροποποιήσεις της Τουριστικής ζώνης Τ1β σε Τ1β1α με ΣΔ
0.80:1 και της Εβ στον παραλιακό δρόμο σε Εβ3, κρίνονται πολύ
σημαντικές για τον Δήμο.
Επιπρόσθετα, στην επιστολή αναφέρεται ότι «Εκ παραδρομής δεν
έχει ζητηθεί από τον Δήμο το μέρος της οδού ………που είναι
άξονας δραστηριότητας (iv) να μετατραπεί σε άξονα δραστηριότητας
(i) που είναι όλο το υπόλοιπο μέρος του συγκεκριμένου δρόμου.»

7

Εργασίες
Πολεοδομικού
Συμβουλίου και
υποβολή εισηγήσεων
στο Υπουργείο
Εσωτερικών

14.7.2011

(1) Κατά την εξέταση του ΤΣΛ από το Πολεοδομικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας αρ. 775, ημερ.
26.5.2011, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα, αναφορικά με το αίτημα
της εταιρείας και το σχετικό αίτημα του Δήμου Α που αναφέρονται
προηγουμένως:
(α) Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων – Τουριστική Ανάπτυξη –
Δήμος Α:
«Ομόφωνη απόφαση για μερική αποδοχή.
- Αποφασίστηκε η αναβάθμιση των ΣΔ ολόκληρης της
Τουριστικής Ζώνης Τ1β (στα όρια…….(Δήμου Α,
Κοινότητας Α και Κοινότητας Β)) σε Ξ,ΤΧ/ΤΕ,Κ 0,60:1….
- Το ιδιωτικό αίτημα δεν ικανοποιείται στα πλαίσια της
απόφασης του Πολεοδομικού Συμβουλίου».
(Τροποποίηση 1 - Η Ζώνη παρέμεινε Τ1β , ωστόσο με την
αναβάθμιση των συντελεστών της, αναβαθμίστηκαν και οι
συντελεστές ανάπτυξης των τεμαχίων).
(β) Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων – Εμπορική Ανάπτυξη –
Δήμος Α:
«Ομόφωνη απόφαση για μερική αποδοχή.
- Αποφασίστηκε η αύξηση του συντελεστή δόμησης της οδού
Α, από 0,60:1 σε 1,00:1 στα δυτικά του ποταμού Α και σε 0,80:1
στα ανατολικά του ποταμού Α, μέχρι τα όρια της Ζώνης Τ1β ….».
(Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, οι συντελεστές
ανάπτυξης των τεμαχίων δεν αναβαθμίστηκαν επιπλέον,
αφού αυτά βρίσκονταν ανατολικά του ποταμού εντός της
Ζώνης Τ1β).
(2) Το Πολεοδομικό Συμβούλιο ενέκρινε το τελικό προσχέδιο του
ΤΣΛ 2011 κατά τη συνεδρία του αρ. 780, ημερ. 14.7.2011 και το
υπέβαλε με επιστολή, ημερ. 19.7.2011, στο Υπουργείο
Εσωτερικών για έγκριση από τον Υπουργό.

8

Έγκριση από τον
Υπουργό Εσωτερικών
και Δημοσίευση ΤΣΛ
2011 στην Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας

25.7.2011
και
29.7.2011

Το ΤΣΛ 2011 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών στις
25.7.2011 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 29.7.2011. Στην γνωστοποίηση έγινε επίσης
ενημέρωση για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός 4 μηνών
από την δημοσίευση (δηλ. μέχρι 29.11.2011).

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΣ/01/2021
Παράρτημα 2

α/α

Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή

9

Υποβολή ενστάσεων

23.11.2011
και
25.11.2011

(1) Ο Δήμος Α υπέβαλε ένσταση κατά του ΤΣΛ 2011 (αρ. Α.
ΧΧΧ/2011, ημερ. 23.11.2011), στην οποία περιλαμβάνονται και
τα ακόλουθα θέματα:

(2)

-

Αρ. 4 - Ο Δήμος είχε εισηγηθεί την αναβάθμιση της ζώνης
Τ1β σε ζώνη Τ1β1α με 35% κάλυψη, 80% δόμηση και αρ.
ορόφων 3. Κατά την αναθεώρηση του ΤΣΛ το 2011 η ζώνη
παρέμεινε Τ1β αλλά με συντελεστή (Κ) 25% κάλυψη, 60%
δόμηση και 3 ορόφοι. Με την ένσταση ζητήθηκε όπως το
αίτημα ικανοποιηθεί όπως το είχε ζητήσει ο Δήμος.

-

Αρ. 10 - Ο Δήμος είχε εισηγηθεί την αναβάθμιση της
Ζώνης Εβ στον παραλιακό δρόμο σε Ζώνη Εβ3. Κατά την
αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου το 2011 δεν
ικανοποιήθηκε το αίτημα. Ζητήθηκε όπως το αίτημα
ικανοποιηθεί όπως το είχε ζητήσει ο Δήμος.
Η εταιρεία υπέβαλε ένσταση κατά του ΤΣΛ 2011 (αρ. Α.
ΧΧ/2011, ημερ. 25.11.2011). Η εταιρεία ζήτησε όπως:
(α) «Γίνει αποδεκτή η Ένσταση μας και αναθεωρηθεί η
οικιστική ζώνη Τ1β και η εμπορική ζώνη Εβ ούτως ώστε η
ιδιοκτησία μας….. να ενταχθεί σε Ειδική Ζώνη μέσα στην
οποία να επιτρέπονται γραφεία, οργανωμένα εμπορικά
κέντρα, και τουριστική/οικιστική ανάπτυξη και ανάπτυξη
αναψυχής και ψυχαγωγίας με συντελεστή δομήσεως 1.00:1
και αρ. ορόφων 16.
(β) Όπως επεκταθεί ο Άξονας Δραστηριότητας Κατηγορίας
Ι και καλύψει και το δικό μας κτήμα το οποίο έχει το
μεγαλύτερο εμβαδόν σε σχέση με τα υπόλοιπα
εναπομείναντα κτήματα της περιοχής.
(γ) Όπως τα τεμάχια στο Τοπικό Σχέδιο χαρακτηριστούν ότι
είναι κατάλληλα για Οργανωμένο Εμπορικό Κέντρο».
Στην ένσταση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, η
τροποποίηση θεωρείται αναγκαία επειδή στόχος των
ιδιοκτητών είναι να ανεγείρουν γραφειακές εγκαταστάσεις
μεγάλης κλίμακας.

Σημ: Σύμφωνα με το ΤΣΛ, οι Άξονες Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι
αποτελούν γραμμικές εμπορικές συγκεντρώσεις που αναπτύσσονται
κατά μήκος τμημάτων καθορισμένων βασικών δρόμων.
Η πρωτεύουσα λειτουργία των Αξόνων Δραστηριότητας
Κατηγορίας Ι είναι η εμπορική, γραφειακή και άλλου τύπου
εξυπηρέτηση ευρέων περιοχών, και σε αυτούς επιτρέπεται η
χωροθέτηση μεγάλου φάσματος τύπων καταστημάτων και άλλων
χρήσεων για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων, όπως
περιγράφεται στα οικεία Κεφάλαια του Τοπικού Σχεδίου.
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Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή

10

Εξέταση ενστάσεων
από ΕΜΕ

14.3.2012,
22.3.2012,
29.3.2012

Οι ενστάσεις εξετάστηκαν από τετραμελή Επιτροπή Μελέτης
Ενστάσεων (ΕΜΕ), με μέλη τον Διευθυντή του ΤΠΟ (μέσω
εκπροσώπου) ως συντονιστή, τον Δήμαρχο του Δήμου Α,
εκπρόσωπο του Προέδρου του Πολεοδομικού Συμβουλίου, και
ένα έγκριτο πρόσωπο που διορίστηκε από τον Υπουργό
Εσωτερικών (βάσει σχετικών εγκυκλίων του Υπουργού
Εσωτερικών).
Σύμφωνα με τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της ΕΜΕ, ημερ.
14.3.2012, 22.3.2012 και 29.3.2012, οι εισηγήσεις της ΕΜΕ,
αναφορικά με τις πιο πάνω ενστάσεις, είναι οι ακόλουθες:
(1)

Ένσταση αρ. Α ΧΧΧ/2011(ΔήμοςΑ)
• Θέμα Αρ. 4 – Αναβάθμιση της Ζώνης Τ1β σε Τ1β1α (ΣΔ
80%, πκ 35%,και αρ. ορ.3).
Εισήγηση:
Κατά
πλειοψηφία
μερική
ικανοποίηση
«Περαιτέρω αναβάθμιση των συντελεστών ανάπτυξης στα
πλαίσια της παρούσας διαδικασίας δεν θα ήταν
ορθολογική. Ωστόσο, μικρό μέρος της Ζώνης Τ1β, που
εφάπτεται του παραλιακού μετώπου, θα μπορούσε να
ενταχθεί στη Ζώνη Τ1β1α λόγω της φυσιογνωμίας της
περιοχής. Συνεπώς γίνεται εισήγηση για μερική
ικανοποίηση του σημείου της ένστασης.»
• Θέμα Αρ. 10 – Αναβάθμιση της Ζώνης Εβ στον
παραλιακό δρόμο σε Ζώνη Εβ3.
Εισήγηση: Κατά πλειοψηφία απόρριψη
«Γίνεται εισήγηση για απόρριψη του σημείου της ένστασης
και αντιπρόταση για επέκταση του Άξονα Δραστηριότητας
Κατηγορίας Ι».

(2)

Ένσταση αρ. Α ΧΧ/2011 (εταιρεία)
Εισήγηση: Κατά πλειοψηφία μερική ικανοποίηση
«….τα σημεία της ένστασης που αφορούν στην ένταξη των
τεμαχίων σε νέα ειδική Ζώνη ή Ζώνη Οργανωμένου
Εμπορικού Κέντρου δεν μπορούν να εγκριθούν στα
πλαίσια της παρούσας διαδικασίας. Ωστόσο, γίνεται
εισήγηση για ένταξη του εν λόγω τεμαχίου στη Ζώνη Τ1β1α
για σκοπούς ευθυγράμμισης του ορίου μεταξύ των Ζωνών
Τ1β και Τ1β1α. Ως εκ τούτου, γίνεται εισήγηση για
απόρριψη των σημείων αυτών…..
Όσον αφορά το σημείο της ένστασης που αφορά στην
ένταξη των τεμαχίων σε Άξονα Δραστηριότητας Κατηγορίας
Ι, γίνεται ομόφωνα εισήγηση για ικανοποίηση του».
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Ημερ.

11

Συστάσεις Υπουργού 8.11.2012
Εσωτερικών
και
3.12.2012

12

Έγκριση ΤΣΛ 2013 από
το Υπουργικό
Συμβούλιο και
Δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας
(Ε.Ε.Δ.).

27.12.2012
και
4.1.2013

13

Ενημέρωση του
Υπουργικού
Συμβουλίου για
διαπιστώσεις μετά τη
δημοσίευση του ΤΣΛ.

14.2.2013

Περιγραφή
Η συνοπτική έκθεση των εργασιών της ΕΜΕ του ΤΣΛ
υποβλήθηκε στην Υπουργό Εσωτερικών στις 31.7.2012 και αφού
εξετάστηκε κατά τη διάρκεια δύο συσκέψεων στις 8.11.2012 και
3.12.2012, για ενημέρωση της Υπουργού και ενσωμάτωση των
δικών της παρατηρήσεων και συστάσεων, ετοιμάστηκε η σχετική
Πρόταση για έγκριση του ΤΣΛ προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι
εισηγήσεις της ΕΜΕ αναφορικά με τις υπό εξέταση ενστάσεις,
υιοθετήθηκαν από την Υπουργό χωρίς τροποποίηση.
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του αρ. 74.486, ημερ.
27.12.2012 ενέκρινε την τροποποίηση του ΤΣΛ, ως αποτέλεσμα
της εξέτασης των ενστάσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις της
Υπουργού και η γνωστοποίηση του εγκριμένου ΤΣΛ 2013
δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε.Δ. στις 4.1.2013.
(Τροποποίηση 2 – Ως αποτέλεσμα των ενστάσεων, τμήμα
των πέντε τεμαχίων της εταιρείας, πλέον ένα ενδιάμεσο,
εντάχθηκαν σε Ζώνη Τ1β1α.
Τροποποίηση 3 - Επίσης τμήμα των εν λόγω τεμαχίων
εντάχθηκαν σε Άξονα Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι, μαζί με
άλλα τεμάχια της περιοχής).
Ο Δήμος Α με επιστολή ημερ. 17.1.2013 προς το
Πολεοδομικό Συμβούλιο ανέφερε ότι διαπιστώθηκε ότι ενώ η
ένσταση αρ. Α ΧΧΧ/2011 (2β) αντιμετωπίστηκε θετικά από
την ΕΜΕ, η εισήγηση να επεκταθεί ο Άξονας Δραστηριότητας
Κατηγορίας Ι δεν ικανοποιήθηκε στο ΤΣΛ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή ημερ. 29.1.2013 προς το
ΤΠΟ ζήτησε τη διερεύνηση του θέματος.
Το ΤΠΟ με επιστολή ημερ. 11.2.2013 ενημέρωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών ότι « Όσον αφορά το σημείο (2β) της ένστασης με
αρ. ΑΧΧΧ/2011, το οποίο αφορά την εισήγηση της ΕΜΕ για
αλλαγή στην κατηγορία του Άξονα Εμπορικής Δραστηριότητας
από ΙV σε Ι επί του παραλιακού δρόμου, σημειώνεται ότι
πρόκειται για τυπογραφικό λάθος στο χάρτη «Χρήση Γης», το
οποίο θα διορθωθεί με σχετική ενημέρωση όλων των Φορέων
στους οποίους αποστάληκε το Τοπικό Σχέδιο.»
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε στις 14.2.2013 με σχετικό
Σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών (Σημείωμα αρ.46/2013,
ημερ.14.2.2013), μεταξύ άλλων θεμάτων που διαπιστώθηκαν
μετά τη δημοσίευση του ΤΣΛ, ότι « Η Υπουργός Εσωτερικών
υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων για
επέκταση του άξονα Δραστηριότητας Ι ανατολικότερα κατά μήκος
του παραλιακού μετώπου ……(Δήμος Α)(από Άξονα
Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙV), ώστε να δοθεί η δυνατότητα
χωροθέτησης διαφόρων χρήσεων (εμπορική, γραφειακή ή/και
άλλου τύπου διευκολύνσεων), για την καλύτερη εξυπηρέτηση της
περιοχής (ένσταση ΑΧΧΧ/2011(2β)). Η εισήγηση της Υπουργού
Εσωτερικών εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στο Χάρτη
«Χρήσης Γης» του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού ….. Το Υπουργείο
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προτίθεται να ενημερώσει το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως…. να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις των
Σχεδίων….».
Το ΤΠΟ με επιστολή ημερ. 12.3.2013 προς το Δήμο Α, τον
Έπαρχο Λεμεσού και
το Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας
Λεμεσού, ανέφερε ότι «ολόκληρο το τμήμα του παραλιακού
δρόμου που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Α και το
οποίο εκ παραδρομής σημειώθηκε στο Χάρτη αρ. 8 «Χρήση Γής»
μερικώς ως Άξονας Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι και μερικώς ως
Άξονας Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙV, αποτελεί εξ’ ολοκλήρου
Άξονα Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι, όπως σημειώνεται στο
σχέδιο που επισυνάπτεται».
Το Υπουργείο με επιστολή του στις 4.6.2013 προς το ΤΠΟ,
έδωσε οδηγίες όπως γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για
διόρθωση του ΤΣΛ και ενημερωθούν κατάλληλα οι αρμόδιες
Αρχές.
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Παράρτημα 3 – Χορήγηση πολεοδομικής άδειας αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 για την
ανέγερση Ενιαίας Οικιστικής και Εμπορικής ανάπτυξης στο Δήμο Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
α/α

Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή
Η εταιρεία Α στις 23.12.2009 υπέβαλε στο Επαρχιακό Γραφείο
Πολεοδομίας Λεμεσού αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
με αριθμό ΛΕΜ/Χ/2009 για ενιαία οικιστική και εμπορική ανάπτυξη
εντός 5 τεμαχίων στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Α.
Ταυτόχρονα καταβλήθηκαν δικαιώματα ύψους €21.270.
Η ανάπτυξη αφορούσε 80 κατοικίες (77 διαμερίσματα και 3
μονοκατοικίες) και 33 καταστήματα και περιλάμβανε κτήριο 12
ορόφων συνολικού ύψους 43 μ.
Η ανάπτυξη περιλάμβανε επίσης τη δημιουργία 150 χώρων
στάθμευσης για δημόσια χρήση, βάσει του Σχεδίου παροχής
Κινήτρων για τη Δημιουργία Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης
2007-2012. Η σχετική αίτηση για παροχή των εν λόγω
κινήτρων υποβλήθηκε από την εταιρεία στις 10.3.2010 και
εγκρίθηκε από την αρμόδια Ειδική Τεχνική Επιτροπή στις
29.6.2010.
Στις 18.1.2010, ο φάκελος της αίτησης ΛΕΜ/Χ/2009 στάλθηκε
στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ, αφού σύμφωνα με το περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) Διάταγμα
του 2007(ΚΔΠ 454/2007), η εξουσία για άσκηση πολεοδομικού
ελέγχου για αναπτύξεις αυτής της κατηγορίας έχει εκχωρηθεί
στον Διευθυντή του Τμήματος.
Η Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής ΤΠΟ) ζήτησε τις απόψεις της
Τοπικής Αρχής (Δήμος Α) στις 29.1.2010 για την προτεινόμενη
ανάπτυξη και για το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού ορόφων
από 2 σε 12 και του ύψους της οικοδομής από 8,5 μέτρα σε 42
μέτρα στα πλαίσια άσκησης Ειδικής Διακριτικής Ευχέρειας.
Επιπρόσθετα ζητήθηκαν απόψεις των Τμημάτων Δημοσίων
Έργων και Περιβάλλοντος στις 19.2.2010 για την ανάπτυξη.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέφερε στην επιστολή του ημερ.
30.3.2010 ότι σύμφωνα με τον περί Εκτίμησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Νόμος
140(I)/2005),
εφόσον
η
επιφάνεια
των
εμπορικών
καταστημάτων είναι πέραν των 2.500 τμ (δηλ. 2.590 τμ), θα
πρέπει να υποβληθεί Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). Οι αιτητές υπέβαλαν τροποποιημένα
σχέδια στις 14.5.2010 με μείωση
του εμβαδού των
καταστημάτων κατά 93 τμ (δηλ. 2.497 τμ). Το Τμήμα
Περιβάλλοντος ενημέρωσε με επιστολή ημερ. 11.6.2010 το
ΤΠΟ, ότι μετά την μείωση του εμβαδού, το έργο δεν εμπίπτει
στις πρόνοιες του Νόμου 140(I)/2005.
O Δήμος Α με επιστολή, ημερ. 27.4.2010, ενημέρωσε την
Πολεοδομική Αρχή ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στις
22.4.2010 για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, με αύξηση
του αριθμού των ορόφων από δύο σε δώδεκα.

1

Υποβολή αίτησης για
πολεοδομική άδεια
αρ. ΛΕΜ/Χ/2009

23.12.2009

2

Εξέταση αίτησης και
έκδοση πολεοδομικής
άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009

1.3.2011
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Ημερ.

Περιγραφή
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων με επιστολή, ημερ. 28.4.2010,
πρότεινε αριθμό μέτρων για επίλυση των αναμενόμενων
κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την λειτουργία της
ανάπτυξης.
Ακολούθως, οι αιτητές με επιστολή ημερ. 15.6.2010, ανέφεραν
προς το ΤΠΟ ότι στα υποβληθέντα σχέδια περιλαμβάνεται
μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης από διατηρητέα οικοδομή
με εμβαδόν 2.209 τ.μ. Επειδή, όπως αναφέρεται, η διαδικασία
της απαιτούμενης εξαγοράς και εγγραφής των μεταφερόμενων
τ.μ. στον τίτλο ιδιοκτησίας είναι χρονοβόρα, οι αιτητές
εισηγήθηκαν όπως προσωρινά αφαιρεθούν οι τρείς επαύλεις
και ο δεύτερος όροφος της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου
συνολικού εμβαδού 2.265 τ.μ.
Στο Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό
Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, αναφέρονται μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Πολεοδομικά χαρακτηριστικά:
(i) Σχέδιο Ανάπτυξης: Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού (ΤΣΛ) 2006,
(ii) Πολεοδομική ζώνη:
ΠΖ

ΣΔ

ΠΚ

Αρ.Ορ Ύψος(μ)
.
3
13,10

Τ1β-Ξ (Τουριστική Ξενοδοχείο)
Τ1β-ΤΧ (Τουρ. Χωριό)ΤΕ (Τουρ. Επαύλεις)
Τ1β-Κ (ΤουριστικήΚατοικία)
Εβ(κατ. ΙV) (Εμπορική)

0,50:1

0,25:1

0,45:1

0,25:1

2

8,30

0,45:1

0,25:1

2

8,30

0,45:1

0,25:1

2

8,30

(iii) Επιτρεπόμενη Χρήση: Εμπορική Άξονας Κατηγ. IV και
Μικτή Τουριστική/Οικιστική,
(iv) Περιοχή Εφαρμογής Σχεδίου για τη παροχή Κινήτρων για
Δημόσιους Χώρους Στάθμευσης.
(β) Έλεγχος Πολεοδομικών Δεδομένων-Συντελεστές
Ανάπτυξης:

Συντελεστής Δόμησης
(τμ)
Ποσοστό κάλυψης (τμ)
Αρ. Ορόφων
Ύψος (μ)

Προτεινόμενα

Επιτρεπόμενα

14.917

14.431

3.523
12
44

7185
2
8,30

« Παρατηρείται υπέρβαση στο ΣΔ 486 τμ». (14.917 - 14.431)
(γ) Παρατηρήσεις:
• «Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν ικανοποιεί τις πρόνοιες του
Σχεδίου Ανάπτυξης ώστε να μπορεί να επιτραπεί».
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Περιγραφή
• «Η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να αποδεχθεί την αύξηση
του αριθμού των ορόφων κατά 10 (12 από 2) και του ύψους της
οικοδομής κατά 36μ (44μ από 8,30μ)».

3

Υποβολή αίτησης για
προσθηκομετατροπές
(αίτηση αρ.
ΛΕΜ/Χ/09/Α)

25.4.2012
(νέα σχέδια
20.4.2015)

Η Πολεοδομική Αρχή ασκώντας τη Ειδική Διακριτική Ευχέρεια
που της παρέχεται για αύξηση του ύψους και του αριθμού των
ορόφων πέραν των δύο (ΤΣΛ 2006, παρ. 30.2.15 ), αποφάσισε
στις 3.2.2011 να εγκρίνει την χορήγηση της άδειας αφού πρώτα
υπογραφεί συμφωνία με βάση το άρθρο 43(1) του Νόμου.
Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε στις 14.2.2011 βάσει της
οποίας καθορίστηκαν οι όροι που αφορούν το Σχέδιο για τη
παροχή Κινήτρων για Δημόσιους Χώρους Στάθμευσης
(εγκρίθηκε η δημιουργία 150 δημόσιων χώρων στάθμευσης,
παραχωρήθηκε κρατική επιδότηση €128.100, παραχωρήθηκε
αύξηση στο δομήσιμο εμβαδόν 512 τ.μ. και συμφωνήθηκε η
εγγραφή επικαρπίας προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας
για 33 χρόνια).
Η πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 για την ανάπτυξη
χορηγήθηκε την 1.3.2011, με ισχύ 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τις
29.2.2016.
Η εταιρεία υπέβαλε στις 25.4.2012 αίτηση με αριθμό ΛΕΜ/Χ/09/Α,
για προσθηκομετατροπές στην πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/09
(αύξηση στον αριθμό των οικιστικών μονάδων από 69 σε 91 με
αντίστοιχη αύξηση στο εμβαδόν τους από 20.093 τ.μ. σε 23.626
τ.μ.) (12 όροφοι). Ταυτόχρονα καταβλήθηκαν δικαιώματα
€1.725,60.
Ακολούθως, η εταιρεία με επιστολή, ημερ. 22.10.2012, προς το
Δήμο Α και κοινοποίηση προς το ΤΠΟ, ζήτησε την αναβολή της
εξέτασης της αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής και της
αίτησης για πολεοδομική άδεια ΛΕΜ/Χ/2009/Α. Όπως
αναφέρεται «μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας
………(ΛΕΜ/Χ/2009) ημερ. 1.3.11, έγινε τροποποίηση των
Πολεοδομικών Ζωνών και προς τούτο την 7/5/2012 έχουμε
υποβάλει αίτηση προσθηκομετατροπών. Ακολούθως, μετά την
δημοσίευση των νέων προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού,
υποβάλαμε ένσταση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κατά των
προνοιών του Τροποποιημένου Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού
(2011), με τον αριθμό φακέλου………. Εν΄ όψει της επικείμενης
οριστικοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού και της
πιθανότητας τροποποίησης των προνοιών των ζωνών βάσει
της υποβληθείσας ένστασης, η πιο πάνω παράκληση αναβολής
της εξέτασης…θα εξοικονομούσε χρόνο και πόρους σε όλους
μας.»
Ο αρχιτέκτονας του έργου με επιστολή, ημερ. 20.4.2015, προς
το ΤΠΟ υπέβαλε αναθεωρημένα σχέδια στα οποία, όπως
αναφέρεται στην επιστολή, λήφθηκε υπόψη το νέο πολεοδομικό
καθεστώς (αύξηση ΣΔ από 0,60:1 σε 0,80:1) καθώς και τα
πολεοδομικά κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας (αποφ. ΥΣ
αρ.75.172, ημερ. 29.5.2013 - αύξηση κατά 20% του ΣΔ στις
Τουριστικές Ζώνες). Όπως αναφέρεται, το επιπλέον εμβαδόν
δόμησης που προκύπτει ως μέγιστο επιτρεπόμενο εφαρμόζεται
με την προσθήκη ορόφων στο υφιστάμενο κτήριο.
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Εξέταση αίτησης και
έκδοση πολεοδομικής
άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Α

Ημερ.

Περιγραφή

26.11.2015

(Σημ: Δεν εντοπίστηκαν τα νέα σχέδια στους φακέλους της
αίτησης).
Στις 21.4.2015 καταβλήθηκαν πρόσθετα δικαιώματα ύψους
€10.419.
(Α) Διαβουλεύσεις με Αρχές/Τμήματα
(1)

Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στις 8.5.2015 το ΤΠΟ ζήτησε τις απόψεις του Τμήματος
Περιβάλλοντος αναφορικά με την ανάπτυξη.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος με επιστολή ημερ. 22.6.2015
αναφορικά με την αίτηση για προσθηκομετατροπές, ενημέρωσε
το ΤΠΟ ότι το έργο εμπίπτει στην κατηγορία 10(β)(i), του
Παραρτήματος ΙΙ των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον Νόμων (Ν140(Ι)/2005) βάσει των οποίων απαιτείται
η υποβολή εντύπου Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον (ΠΕΕΠ).Το ΤΠΟ διαβίβασε την επιστολή στην
εταιρεία στις 10.7.2015.
Ο αρχιτέκτονας του έργου με επιστολή ημερ. 4.8.2015 προς το
ΤΠΟ, με κοινοποίηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος, υπέβαλε
αναθεωρημένα σχέδια, βάσει των οποίων, όπως αναφέρεται,
στα νέα σχέδια ισογείου γίνεται εκ νέου μείωση της εμπορικής
ανάπτυξης ώστε το συνολικό εμβαδόν να μην ξεπερνά το
εμβαδόν των 2.500 τ.μ., με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι δεν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος με επιστολή, ημερ. 15.9.2015, προς
το ΤΠΟ ανέφερε ότι με βάση τα τροποποιημένα σχέδια και τη
μείωση του εμβαδού της εμπορικής ανάπτυξης σε λιγότερο από
2500 τ.μ., δεν απαιτείται η υποβολή ΠΕΕΠ. Επισυνάφθηκε
επίσης για να συμπληρωθεί σχετικό έντυπο για αξιολόγηση
τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ετοιμασία σχετικών
όρων. Το εν λόγω έντυπο, αφού συμπληρώθηκε από τους
αιτητές, λήφθηκε στο ΤΠΟ με επιστολή, ημερ. 16.9.2015 και
διαβιβάστηκε στις 22.9.2015 στο Τμήμα Περιβάλλοντος, μαζί με
στοιχεία αναφορικά με το εμβαδόν της ανάπτυξης, βάσει των
νέων σχεδίων που είχαν υποβληθεί (σε ηλεκτρονική μορφή).
Το Τμήμα Περιβάλλοντος με επιστολή, ημερ. 7.10.2015, προς
το ΤΠΟ, ανέφερε ότι μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο του
υπό αναφορά έργου και αξιολογώντας τα σχέδια πού έχουν
αποσταλεί, δεν φέρει ένσταση στη χορήγηση της αιτούμενης
πολεοδομικής άδειας, νοουμένου ότι θα ενσωματωθούν οι
περιβαλλοντικοί όροι που επισυνάφθηκαν, αναφορικά με την
κατασκευή και λειτουργία της ανάπτυξης (πρόκειται για γενικές
πρόνοιες).
(2)

Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στις 8.5.2015 το ΤΠΟ ζήτησε τις απόψεις του Τμήματος
Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) αναφορικά με την ανάπτυξη. Το ΤΔΕ
με επιστολή, ημερ. 4.6.2015, προς το ΤΠΟ, ανέφερε ότι η
προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά την ανέγερση συγκροτήματος
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Ημερ.

Περιγραφή
με 29 καταστήματα (έκτασης 3.878 τ.μ.), 91 διαμερίσματα σε
πολυώροφη οικοδομή (έκτασης 23.626 τ.μ.) και 2
καφεστιατόρια (έκτασης 888 τ.μ.), με συνολική έκταση 28.392
τ.μ., στην οποία προτείνονται 503 θέσεις στάθμευσης από τις
οποίες οι 146 για δημόσια χρήση. Όπως αναφέρεται, «οι αιτητές
ετοίμασαν Μελέτη Εκτίμησης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, η
οποία έχει αξιολογηθεί σε προηγούμενη φάση εξέτασης της υπό
αναφορά ανάπτυξης». Το ΤΔΕ έκανε αριθμό εισηγήσεων για να
περιληφθούν ως όροι στην πολεοδομική άδεια, ώστε να
μειωθούν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο.
(3)

Δήμος Α.

Στις 11.5.2015 το ΤΠΟ ζήτησε τις απόψεις του Δήμου Α
αναφορικά με την ανάπτυξη.
Ο Δήμος Α με επιστολή, ημερ. 25.7.2015, προς το ΤΠΟ,
ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, ημερ.
9.7.2015, αποφάσισε να συστήσει τη χορήγηση της αιτούμενης
άδειας νοουμένου ότι θα δοθούν αντισταθμιστικά έργα προς το
Δήμο.
(4)

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Στις 11.5.2015 το ΤΠΟ ζήτησε τις απόψεις της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφορικά με την ανάπτυξη. Η ΑΗΚ με
επιστολή, ημερ. 9.10.2015, ανέφερε ότι δεν φέρει ένσταση για
την παραχώρηση της άδειας νοουμένου ότι θα γίνει αποδεχτός
αριθμός όρων που αποστάλθηκαν.
(5)

Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στις 11.5.2015, το ΤΠΟ ζήτησε τις απόψεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας για την ανάπτυξη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με
επιστολή, ημερ. 21.9.2015, ανέφερε ότι τα σχέδια της
εικοσιπενταώροφης οικοδομής που υποβλήθηκαν στις
11.5.2015 χρειάζονταν βελτίωση και ζητήθηκε από τον
αρχιτέκτονα να υποβάλει τροποποιημένα σχέδια με βελτιωμένα
μέσα διαφυγής. Τα τροποποιημένα σχέδια κρίθηκαν
ικανοποιητικά και η έκδοση της ζητούμενης άδειας συστήνεται,
νοουμένου ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι όροι.
(6)

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Στις 3.7.2015 το ΤΠΟ ζήτησε τις απόψεις του Τμήματος
Πολιτικής Αεροπορίας αναφορικά με την ανάπτυξη. Το Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας με επιστολή, ημερ. 30.7.2015, προς το
ΤΠΟ, ανέφερε ότι δεν φέρει ένσταση στην προτεινόμενη
ανάπτυξη, θέτοντας ορισμένες
προϋποθέσεις, κυρίως
αναφορικά με το ψηλότερο σημείο της ανάπτυξης (να μην
υπερβαίνει το ύψος των 110 μέτρων) και την τοποθέτηση
φανών.
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Ημερ.

Περιγραφή
(Β) Μελέτη και Απόφαση Πολεοδομικής Αρχής.
(1) Σύμφωνα με επιστολή του αρχιτέκτονα του έργου που
λήφθηκε από το ΤΠΟ στις 25.11.2015, αναφέρεται η ανάγκη
επίσπευσης της έκδοσης της αναθεωρημένης πολεοδομικής
άδειας (κατά προτίμηση μέχρι τις 26.11.2015). Με την επιστολή
υποβλήθηκε λεπτομερής κατάσταση των πολεοδομικών
δεδομένων, και των εκκρεμοτήτων, όπως προέκυψαν μετά από
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΠΟ με τον αρμόδιο
λειτουργό στις 25.7.2015 και 12.11.2015, καταγράφοντας τις
μεταξύ τους διαφωνίες. Όπως αναφέρεται, «Η τελική διαφορά
στο συντελεστή δόμησης που θα προκύψει σε αυτό το στάδιο,
θα καλυφθεί από την επιτρεπόμενη μεταφορά από διατηρητέες
οικοδομές αντίστοιχου συντελεστή, μειωμένη μελλοντικά με
βάση το αποτέλεσμα της πιο κάτω αίτησης μας στην Ειδική
Επιτροπή Κινήτρων». Με την ίδια επιστολή υποβλήθηκε αίτημα
προς την Ειδική Επιτροπή Κινήτρων για παραχώρηση
επιπρόσθετου συντελεστή δόμησης στη βάση της παρ. 6(γ)(i)
και (ii) της απόφασης του ΥΣ, ημερ. 29.7.2015, αναφορικά με το
Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς
ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας.
(2) Στο Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό
Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, ημερ. 26.11.2015,
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Πολεοδομικά χαρακτηριστικά:
(i)

Σχέδιο Ανάπτυξης: ΤΣΛ 2013

(ii) Πολεοδομική Ζώνη:
ΠΖ
Τ1β1(κατοικία)
Εβ (Κατ Ι)

ΣΔ
0,80:1
0,80:1

ΠΚ
0,35:1
0,35:1

Αρ.Ορ.
3
3

Ύψος(μ)
13,5
13,5

(iii) Επιτρεπόμενη Χρήση: Μικτή Τουριστική/Εμπορική και
Άξονας Κατηγορίας Ι
(β) Έλεγχος Πολεοδομικών Δεδομένων-Συντελεστές
Ανάπτυξης:
ΣΔ

ΠΚ

τμ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

31.019

Ζώνη (0.80:1)

22.992

Κίνητρα Υ.Σ.Τουριστική Ζώνη 20%
Χώρος Στάθμευσης για Δημόσια
Χρήση

3.508
512

Αρ
Ορόφ

Ύψος

τμ

μ

4.086

25

95,35

27.012
Μεταφορά από Διατηρητέες
Οικοδομές
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

3.951
30.963

10.059

2*

10*

Έλεγχος

οκ

οκ

Υπέρβ
22

Υπέρβ
85,35
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Ημερ.

Περιγραφή
(γ) Διαβουλεύσεις:
Τοπική Αρχή

Διευθυντής ΤΔΕ

Διευθυντής Τμ. Περιβάλλοντος
ΚΟΤ
Πυροσβεστική
ΑΗΚ
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Θετική με εισήγηση για αντισταθμιστικά
έργα περιλαμβανομένης και εναέριας
γέφυρας πάνω από την οδό Αγίου
Γεωργίου για σύνδεση με την παραλία
Εισηγείται όρους μεταξύ των οποίων και
τη δημιουργία χώρων δημόσιων
στάθμευσης κατά μήκος του
παραλιακού δρόμου
Θετική με όρους
Θετική (δεν βρέθηκαν στοιχεία)
Δεν υπάρχει ένσταση με όρους.
Επισυνάπτει νέα σχέδια
Θετική με όρους
Θετική με όρους

(δ) Παρατηρήσεις:
(1) Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
εφαρμοστέου Σχεδίου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
•Υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ΣΔ, ζήτημα για το οποίο
οι Αιτητές ζητούν την μεταφορά ΣΔ από Διατηρητέες Οικοδομές,
συνολικού εμβαδού 3.795 τ.μ.
•Υπερβαίνει τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων (25
αντί 3)
•Υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών (95.35
μ αντί 13.50μ)
(2) Η προτεινόμενη ανάπτυξη βρίσκεται εκτός των
καθορισμένων στο ΤΣΛ/σου περιοχών όπου επιτρέπεται η
χωροθέτηση Ψηλών Κτηρίων.
(ε) Συστάσεις:
Η ζητούμενη άδεια μπορεί να χορηγηθεί νοουμένου ότι η
Πολεοδομική Αρχή θα αποδεχθεί τον προτεινόμενο αριθμό
ορόφων , το ύψος της οικοδομής, την χωροθέτηση Ψηλού
Κτηρίου εκτός των καθορισμένων περιοχών. Επίσης, με βάση
τα Κίνητρα του ΥΣ, σε Τουριστικές Ζώνες και για όλες τις
επιτρεπόμενες χρήσεις από την καθορισμένη ζώνη
παραχωρείται αύξηση του επιτρεπόμενου ΣΔ κατά 20%
(δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αύξηση 0,16:1) η οποία
εφαρμόζεται στο καθαρό εμβαδόν της Τουριστικής Ζώνης, όχι
όμως του Εμπορικού άξονα.
Η Πολεοδομική Αρχή (Διευθύντρια ΤΠΟ) ενέκρινε την
αδειοδότηση στις 26.11.2015 (Σημειώνεται ότι η Διευθύντρια
σημείωσε την επιφύλαξη της αναφορικά με την αύξηση του ΣΔ
βάσει των Κινήτρων του ΥΣ στο καθαρό εμβαδόν της
τουριστικής ζώνης και όχι και του Εμπορικού άξονα).
Η πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Α χορηγήθηκε στις
26.11.2015, δηλαδή την ίδια ημέρα. Όπως αναφέρεται στην
άδεια, η παρούσα αποτελεί συνέχεια και αναπόσπαστο μέρος
της πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009, ημερ. 1.3.2011, η
ισχύς της οποίας λήγει στις 28.2.2016. Στην άδεια
περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ως όρος (αρ.511) ότι θα γίνει
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Ημερ.

Περιγραφή
μεταφορά από διατηρητέες οικοδομές συντελεστή δόμησης
εμβαδού 3.951 τμ πριν την υποβολή αίτησης για την έκδοση
άδειας οικοδομής.

5

6

7

8

Υποβολή αίτησης και
χορήγηση έγκρισης
παράτασης ισχύος
πολεοδομικής άδειας
ΛΕΜ/Χ/2009
Υποβολή αίτησης για
προσθηκομεταφορές
(αίτηση αρ.
ΛΕΜ/Χ/09/Β)

26.11.2015
και 20.1.2016

Υποβολή αίτησης και
χορήγηση έγκρισης
παράτασης ισχύος
πολεοδομικής άδειας
ΛΕΜ/Χ/2009
Εξέταση αίτησης και
έκδοση πολεοδομικής
άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Β

23.2.2017 και
13.3.2017

20.1.2016

16.3.2017

Την ίδια μέρα καταβλήθηκαν πρόσθετα δικαιώματα ύψους
€2.668.
Κατόπιν αίτησης ημερ. 26.11.2015 από την εταιρεία, η
Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε στις 20.1.2016 έγκριση παράτασης
ισχύος της πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 ημερ.
1.3.2011, η λήξη της οποίας ήταν στις 29.2.2016, για ακόμα ένα
έτος, δηλ. μέχρι την 1.3.2017.
Η εταιρεία υπέβαλε στις 20.1.2016 αίτηση με αρ. ΛΕΜ/Χ/09/Β,
για τροποποίηση όρων και έγκριση τροποποιημένων σχεδίων
της πολεοδομικής άδειας ΛΕΜ/1856/09 ημερ. 1.3.2011 (όπως
τροποποιήθηκε). Παράλληλα με την αίτηση, υποβλήθηκε νέα
αίτηση προς την Ειδική Επιτροπή Κινήτρων, με την οποία η
εταιρεία ζήτησε όπως γίνει τροποποίηση του όρου αρ 511 που
αφορά την μεταφορά ΣΔ 3.951 τμ από διατηρητέες οικοδομές,
μειωμένος ανάλογα με την σχετική απόφαση που θα παρθεί
από την Ειδική Επιτροπή Κινήτρων. Η εταιρεία διεκδίκησε
μεταξύ άλλων και την εφαρμογή των κινήτρων που έχουν
παραχωρηθεί, στο σύνολο της ακίνητης ιδιοκτησίας (Τουριστική
Ζώνη και Εμπορικό Άξονα) ανεξάρτητα της επιτρεπόμενης
χρήσης που καθορίζεται στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού (και όχι
μόνο στην τουριστική ζώνη), τα οποία αντιστοιχούν σε
επιπρόσθετα 1.047 τμ. Ταυτόχρονα καταβλήθηκαν πρόσθετα
δικαιώματα €80.
Κατόπιν αίτησης ημερ. 23.2.2017 από την εταιρεία, η
Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε στις 13.3.2017 έγκριση παράτασης
ισχύος της πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009 ημερ.
1.3.2011, η λήξη της οποίας ήταν στις 28.2.2017, για ακόμα ένα
έτος, δηλ. μέχρι την 1.3.2018.
Στο Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό
Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής ημερ. 7.3.2017
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Έλεγχος Πολεοδομικών Δεδομένων-Συντελεστές
Ανάπτυξης:
ΣΔ

ΠΚ

τμ

τμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

29.011

Ζώνη (0.80:1)

22.992

Κίνητρα Υ.Σ. Τουριστική
Ζώνη 20%
Χώρος Στάθμευσης για
Δημόσια Χρήση

4.598

Αρ.
Ορόφ.

Ύψος
μ

?

?

1.200
28.790

Μεταφορά από
Διατηρητέες Οικοδομές
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

221
29.011

10.059

2*

10*

Έλεγχος

οκ

οκ

Υπέρβ
22

Υπέρβ
85,35
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Ημερ.

Περιγραφή

(β) Επιτόπια Έρευνα
Έγινε επιτόπια έρευνα στις 21.10.2015 και το τεμάχιο ήταν
κενό.
(γ) Παρατηρήσεις:
(1) «Η προτεινόμενη ανάπτυξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
εφαρμοστέου Σχεδίου Ανάπτυξης υπό τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται πιο κάτω σε σχέση με τον υπολογισμό του ΣΔ.»
(2) «Το αίτημα για εφαρμογή των Κινήτρων Υπ. Συμβουλίου σε
όλο το τεμάχιο της ανάπτυξης , περιλαμβανομένου και του άξονα
Εβ μπορεί να γίνει αποδεκτό, με βάση τη παράγραφο Α(5) των
διευκρινήσεων ημερ. 25 Νοεμβρίου 2013 επί της Απόφασης
αρ.75.172 ημερ. 29.5.2013 του Υπ. Συμβουλίου, που διευκρινίζει
ότι η αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης,
εφαρμόζεται στο σύνολο της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας.»
(3) «Από την επανεξέταση των εγκριμένων 150 χώρων
στάθμευσης για δημόσια χρήση , με βάση το Σχέδιο για ΧΣτΔΧ
2016-2019 και αφού το θέμα εξετάστηκε από την Ειδική Τεχνική
Επιτροπή στις 20/4/2016, η οποία το ενέκρινε, παρέχονται
πολεοδομικά κίνητρα σε ΣΔ 1200 για τη δημιουργία 150
ΧΣτΔΧ.»
(4) «Με την επαναξιολόγηση του συνολικού δομήσιμου
εμβαδού της ανάπτυξης και με βάση τα νέα σχέδια που έχουν
υποβληθεί για τον 1ο όροφο με την χωροθέτηση υπηρεσιών
που εξυπηρετούν τους ενοίκους, με βάση τις πρόνοιες της
Εντολής 1/2017 …. και την εξαίρεση από το ΣΔ του εμβαδού
των προθαλάμων πυροπροστασίας των κλιμακοστασίων ….
απαιτείται να εξαγοραστεί εμβαδόν 221 τμ από Διατηρητέες
Οικοδομές…Συγκεκριμένα ο προθάλαμος πυροπροστασίας των
κλιμακοστασίων εμβαδού 689 τμ και …. οι υποστηρικτικές
αυτές χρήσεις εμβαδού 662 τμ δεν συνυπολογίζονται στο ΣΔ.»
(δ) Συστάσεις:
«Με βάση τα πιο πάνω και νοουμένου ότι η Πολεοδομική Αρχή
θα αποδεχτεί και θα συμφωνήσει με τα πιο κάτω (παρ.12.1.13):
12.1.1. Ότι οι χρήσεις που αναφέρονται ….πιο πάνω κρίνονται
αιτιολογημένες ….. και συνεπώς εμβαδόν 662 εξαιρείται
του ΣΔ
12.1.2. Ότι
η
διττή
χρήση
του
προθαλάμου
των
κλιμακοστασίων/ανελκυστήρα δεν εμποδίζει την εφαρμογή
…. της Εντολής 1/2017 και συνεπώς εμβαδόν 689 τμ
εξαιρείται του ΣΔ και
12.1.3. Ότι τα Κίνητρα του Υπουργικού Συμβουλίου,….
εφαρμόζονται στο καθαρό εμβαδόν ολόκληρης της
ακίνητης ιδιοκτησίας περιλαμβανομένου και του Εμπορικού
Άξονα,
και με την αξιοποίηση των κινήτρων (1200 τμ ΣΔ) που
παρέχονται από το Σχέδιο 2016-2019 για τη δημιουργία Χώρων
Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση, η ζητούμενη άδεια μπορεί να
χορηγηθεί, με όρους που θα διασφαλίζουν τις συνθήκες με τις
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α/α

Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή
οποίες η παρούσα εξουσιοδοτείται και όρο για τη μεταφορά ΣΔ
εμβαδού 221 τμ από Διατηρητέες Οικοδομές».Η Πολεοδομική
Αρχή (Διευθύντρια ΤΠΟ) ενέκρινε την αδειοδότηση στις
7.3.2017 και η πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Β
χορηγήθηκε στις 16.3.2017, με όρο τη διευθέτηση της
υπέρβασης του ΣΔ 221 τμ, με μεταφορά από διατηρητέα
οικοδομή πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής.

9

10

Υποβολή αίτησης για
έγκριση για
προσθηκομεταφορές
(αίτηση αρ.
ΛΕΜ/Χ/09/Γ)
Εξέταση αίτησης και
έκδοση πολεοδομικής
άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Γ

16.6.2017

18.9.2017

Η εταιρεία υπέβαλε στις 16.6.2017 αίτηση με αρ. ΛΕΜ/Χ/09/Γ,
για τροποποίηση όρων και έγκριση τροποποιημένων σχεδίων
(προσθήκη ακόμη τεσσάρων μονάδων) της άδειας ΛΕΜ/Χ/2009
ημερ. 1.3.2011 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων.
Ταυτόχρονα καταβλήθηκαν πρόσθετα δικαιώματα €400.
Στο Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό
Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής ημερ. 18.9.2017
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Έλεγχος Πολεοδομικών Δεδομένων-Συντελεστές
Ανάπτυξης:
ΣΔ

ΠΚ

τμ

τμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

29.179

Ζώνη (0.80:1)

22.992

Κίνητρα Υ.Σ. Τουριστική
Ζώνη 20%
Χώρος Στάθμευσης για
Δημόσια Χρήση

4.598

Αρ.
Ορόφ.

Ύψος
μ

29

112

2*

10*

1.200
28.790

Μεταφορά από
Διατηρητέες Οικοδομές
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

389
29.179

10.059

Έλεγχος

Υπερβ
389
22(?)
85,35(?)
«Στον υπολογισμό του σδ έχουν εξαιρεθεί 4 κλιμακοστάσια
πυροπροστασίας…(στα πλαίσια της ερμηνείας των προνοιών…της Εντολής
1/2017 του Υπουργού Εσωτερικών). Αναφορικά με τον αριθμό ορόφων και το
ύψος της οικοδομής, σημειώνεται ότι αυτά αυξήθηκαν , κατά ένα όροφο και
2μ αντίστοιχα, τα οποία η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να αποδεχθεί ως μη
ουσιώδη διαφοροποίηση της εγκριμένης ανάπτυξης.»

(β) Ιστορικό - Υφιστάμενες οικοδομές
Άρχισε η υλοποίηση της ανάπτυξης (σύμφωνα με δορυφορική
εικόνα 11.4.2017).
(γ) Διαβουλεύσεις – Διευθυντής Πολιτικής Αεροπορίας
Εισηγείται όρους μεταξύ των οποίων και για το μέγιστο ύψος
της οικοδομής/κατασκευών.
(δ) Παρατηρήσεις:
●Η προτεινόμενη ανάπτυξη υπερβαίνει κατά 389 τμ τον
επιτρεπόμενο ΣΔ και η υπέρβαση αυτή θα τακτοποιηθεί με την
μεταφορά ΣΔ από διατηρητέες οικοδομές.
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α/α

Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή
●Η ανάπτυξη κατά τα άλλα ικανοποιεί τις πρόνοιες του
εφαρμοστέου Σχεδίου Ανάπτυξης
(ε) Συστάσεις:
Συστήνεται η χορήγηση της ζητούμενης άδειας με όρο μεταξύ
άλλων για τη μεταφορά ΣΔ από διατηρητέες οικοδομές.
Η Πολεοδομική Αρχή (Διευθύντρια ΤΠΟ) ενέκρινε την
αδειοδότηση στις 18.9.2017 και η πολεοδομική άδεια αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Γ χορηγήθηκε την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με τον
όρο 557 της άδειας, «Δεν δύναται να εκδοθεί η απαιτούμενη
άδεια οικοδομής με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών Νόμο, αν δεν διευθετηθεί η υπέρβαση του
συντελεστή δόμησης κατά 389 τμ, με μεταφορά από διατηρητέα
οικοδομή…».

11

Υποβολή αίτησης για
έγκριση για
προσθηκομεταφορές
(αίτηση αρ.
ΛΕΜ/Χ/09/Δ)

2.10.2017

Η εταιρεία υπέβαλε στις 2.10.2017 αίτηση με αρ. ΛΕΜ/Χ/09/Δ,
για τροποποίηση όρων και έγκριση τροποποιημένων σχεδίων
της
άδειας
ΛΕΜ/Χ/2009
ημερ.
1.3.2011
και
των
μεταγενέστερων τροποποιήσεων.
Σύμφωνα με επιστολή του αρχιτέκτονα ημερ. 29.9.2017 που
περιλαμβάνεται στην αίτηση, γίνεται πρόταση για «απαλοιφή
του όρου 557, αφαιρώντας τμήμα του 3ου ορόφου το οποίο
λογίζεται στο συντελεστή δόμησης. Συγκεκριμένα καταργούνται
εννέα διαμερίσματα στούντιο και τροποποιείται το διαμέρισμα
c311 με μείωση κατά 12 τμ. Στη θέση των χώρων αυτών
δημιουργούνται ανοιχτοί κοινόχρηστοι τοπιοτεχνημένοι χώροι.
Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν υποστηρικτικά και
συμπληρωματικά των ανοιχτών χώρων της πισίνας και των
υπόλοιπων κοινόχρηστων υπηρεσιών του ορόφου».
Ταυτόχρονα καταβλήθηκαν πρόσθετα δικαιώματα €80.

12

Εξέταση αίτησης και
έκδοση πολεοδομικής
άδειας αρ.
ΛΕΜ/Χ/2009/Δ

4.10.2017

Στο Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικό
Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής ημερ. 4.10.2017
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Έλεγχος Πολεοδομικών Δεδομένων-Συντελεστές
Ανάπτυξης:
ΣΔ

ΠΚ

τμ

τμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

28.790

Ζώνη (0.80:1)

22.992

Κίνητρα Υ.Σ.Τουριστική Ζώνη 20%
Χώρος Στάθμευσης για Δημόσια
Χρήση
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

4.598
1.200
28.790

Έλεγχος

οκ

Αρ
Ορόφ

Ύψος
μ

29

112

10.059

2*

10*

οκ

Υπέρβ
22(?)

Υπέρβ
85,35(?)
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α/α

Στάδιο διαδικασίας

Ημερ.

Περιγραφή
(β) Παρατηρήσεις:
«Η αίτηση αφορά στην έγκριση τροποποιημένων σχεδίων που
αφορούν στο 3ο όροφο της ανάπτυξης...
Με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 2.2.4 της Εντολής
1/2017 δεν θα υπολογίζεται στο εμβαδόν συντελεστή δόμησης
εσωτερικός ή ημιυπαίθριος χώρος ή συνδιασμός των δύο, σε
οποιοδήποτε όροφο … ο οποίος κρίνεται αιτιολογημένος ως
προς τη χρήση, τον τύπο και τις ανάγκες της ανάπτυξης … και
χρησιμοποιείται για βοηθητικούς ή υποστηρικτικούς χώρους,
που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους ενοίκους … μεταξύ των
οποίων και χώρος κοινωνικής συνάθροισης. Στην προκειμένη
περίπτωση οι πιο πάνω ημιυπαίθριοι χώροι διαμορφώνονται
ως χώροι καθιστικού σε συνέχεια των υποστηρικτικών χρήσεων
για τους ένοικους της ανάπτυξης.
Με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν νέα σχέδια με τα
οποία οι πιο πάνω χώροι θα ενοποιηθούν, θα διαμορφωθούν
και θα τοπιοτεχνηθούν, ώστε να μπορούν με βάση τις πρόνοιες
της παρ. 2.2.4 εντολής 1/2017 να εξαιρεθούν από το ΣΔ, η
προτεινόμενη ανάπτυξη δεν θα υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο
ΣΔ και μπορεί να απαλειφθεί ο όρος με αρ. 557 της
πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Γ ημερ. 18.9.2017, ο
οποίος αφορά στην μεταφορά ΣΔ 389 τμ από διατηρητέες
οικοδομές.»
(γ) Συστάσεις:
«Με βάση τα πιο πάνω και νοουμένου ότι θα διευθετηθούν τα
όσα αναφέρονται …. συστήνεται η χορήγηση της ζητούμενης
άδειας και η τροποποίηση του όρου 557 και των
τροποποιημένων σχεδίων της κάτοψης του 3ου ορόφου …»
Με την υποβολή νέων σχεδίων, τα οποία αναφέρονται ως
προϋπόθεση στις παρατηρήσεις και συστάσεις πιο πάνω, η
Πολεοδομική Αρχή ενέκρινε την αδειοδότηση και χορήγησε
την πολεοδομική άδεια αρ. ΛΕΜ/Χ/2009/Δ στις 4.10.2017.
Σύμφωνα με τον όρο 564 της άδειας, «Για την ανάπτυξη που
αφορά η παρούσα τροποποίηση να εξασφαλίσουν οι απόψεις
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.»

Υποσημειώσεις:
? Λανθασμένο άθροισμα/Δεν συμπληρώθηκαν
* Σύμφωνα με το ΤΣΛ 2013 ο ανώτατος αριθμός ορόφων ήταν 3 και το ανώτατο ύψος 13,5 μ.
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Παράρτημα 4 – Πολεοδομικά δεδομένα των τεμαχίων της ανάπτυξης και
πρόνοιες Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού 2006, 2011, 2013

(α) Πολεοδομικά δεδομένα των τεμαχίων και σχετικές τροποποιήσεις
Έτος
Τμήμα
τεμαχίου
Π ΖΩΝΗ

ΧΡΗΣΗ

2006

2011

2013

α

β

α

β

α

β

ΤουριστικήΤ1β

Εμπορικές και
άλλες
δραστηριότητες
εκτός
πυκνοκατοικημένης περιοχής
πόλης - Εβ

ΤουριστικήΤ1β
(Τροπ.1)

Εμπορικές και
άλλες
δραστηριότητες
εκτός
πυκνοκατοικημένης περιοχής
πόλης – Εβ

Τουριστική
-Τ1β1α
(Τροπ. 2)

Εμπορικές και
άλλες
δραστηριότητες
εκτός
πυκνοκατοικημένης περιοχής
πόλης - Εβ

Τουρισμός
και οικιστική
ανάπτυξη

Άξονας
δραστηριοτήτων
IV

Τουρισμός
και οικιστική
ανάπτυξη

Άξονας
δραστηριοτήτων
IV

Τουρισμός
και
οικιστική
ανάπτυξη

Άξονας
δραστηριοτήτων I
(Τροπ. 3)

(β)(i) ΤΣΛ/ΣΟΥ - Π ΖΩΝΕΣ - Πρόνοιες συντελεστών ανάπτυξης
Έτος

Ζώνη

Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης
0,50:1 (Ξενοδοχείο)
0,45:1 (Τουρ. Χωριά, Τουρ. Επαύλεις)
0,45:1 (Κατοικίες)

Ανώτατος
Αριθμός
Ορόφων
3
2
2

Ανώτατο
Ύψος
(Μέτρα)
13,10
8,30
8,30

Ανώτατο
Ποσοστό
Κάλυψης
0,25:1
0,25:1
0,25:1

2006

Τ1β

2011

Τιβ

0,60:1 (Ξενοδοχείο)
0,60:1 (Τουρ. Χωριά,Τ.Επαύλεις,Οργ.Διαμ)
0,60:1 (Κατοικίες)

3
3
3

13,50
13,50
13,50

0,25:1
0,25:1
0,25:1

2013

Τ1β1α

0,60:1 (Ξενοδοχείο)
0,60:1 (Τουρ. Χωριά,Τ.Επαύλεις,Οργ.Διαμ)
0,80:1 (Κατοικίες)

3
3
3

13,50
13,50
13,50

0,25:1
0,25:1
0,35:1

2006,
2011,
2013

Εβ

Ισχύουν οι συντελεστές ανάπτυξης για κατοικία της συνορεύουσας Οικιστικής ή
Τουριστικής Ζώνης
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(β)(ii) ΤΣΛ/ΣΟΥ - ΧΡΗΣΗ – Πρόνοιες ανά Κατηγορία Περιοχής Εμπορικής Δραστηριότητας
ΕΤΟΣ

Άξονας
Δραστηριότητας

2006

ΙV

Πρόνοιες
Οι Άξονες Κατηγορίας ΙV αποτελούν επίσης τοπικά εμπορικά κέντρα
γραμμικής μορφής και θα αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο με τους
άξονες Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙΙΙ. Στους Άξονες Κατηγορίας ΙV θα
επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση τουριστικών διευκολύνσεων/υπηρεσιών
που κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία Τουριστικής Ζώνης,
όπως γραφεία ταξί, παραρτήματα τραπεζών, ταξιδιωτικών γραφείων και
διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας.
(Άξονες Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙΙΙ – Καθορίζονται κατά μήκος τμημάτων
του δευτερεύοντος οδικού δικτύου (συλλεκτικοί δρόμοι) και αποτελούν
ουσιαστικά τοπικά εμπορικά κέντρα γραμμικής μορφής. Στους Άξονες
Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙΙΙ θα επιτρέπονται σχεδόν αποκλειστικά
εμπορικές χρήσεις που λόγω φύσης και κλίμακας παρέχουν καθημερινές
εξυπηρετήσεις (αγαθά και υπηρεσίες) στον πληθυσμό των οικιστικών
περιοχών εκατέρωθεν του Άξονα …… Στους Άξονες Δραστηριότητας
Κατηγορίας ΙΙΙ θα εξετάζονται ευνοϊκά αιτήσεις για μικρής κλίμακας γραφεία….

2011

IV

Οι Άξονες Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙV έχουν ως κύριο στόχο την
εξυπηρέτηση των Τουριστικών Ζωνών του παραλιακού μετώπου Σε αυτούς
επιτρέπονται χρήσεις και διευκολύνσεις αντίστοιχες των Αξόνων
Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙΙΙ, τουριστικές διευκολύνσεις/υπηρεσίες, καθώς
και υπεραγορές.
(Οι Άξονες Δραστηριότητας Κατηγορίας ΙΙΙ καθορίζονται κατά μήκος τμημάτων
του δευτερεύοντος οδικού δικτύου (συλλεκτικοί δρόμοι), όπου επιτρέπονται
χρήσεις και διευκολύνσεις όπως τα Τοπικά Εμπορικά Κέντρα.)

2013

I

Οι Άξονες Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι αποτελούν γραμμικές εμπορικές
συγκεντρώσεις που αναπτύσσονται κατά μήκος τμημάτων καθορισμένων
βασικών δρόμων.
Η πρωτεύουσα λειτουργία των Αξόνων Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι είναι η
εμπορική, γραφειακή και άλλου τύπου εξυπηρέτηση ευρέων περιοχών, και σε
αυτούς επιτρέπεται η χωροθέτηση μεγάλου φάσματος τύπου καταστημάτων
και άλλων χρήσεων για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων, όπως
περιγράφεται στα οικεία Κεφάλαια του Τοπικού Σχεδίου.

(γ) Τροποποιήσεις:
(1) Τ1β – 0,50:1(Ξ), 0,45:1(Τ ΧΤΕ), 0,45:1(Κ)
→Τ1β – 0,60:1(Ξ), 0,60:1(ΤΧΤΕΟΔ), 0,60:1(Κ)
Κατά την εξέταση του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (ΤΣΛ), σύμφωνα με τα πρακτικά της
συνεδρίας του Πολεοδομικού Συμβουλίου αρ.775 ημερ. 26.5.2011, αναφορικά με το
αίτημα της εταιρείας και σχετικό αίτημα του Δήμου Α, «Αποφασίστηκε η αναβάθμιση
των σ.δ. ολόκληρης της Τουριστικής Ζώνης Τ1β (στα όρια……..(Δήμου Α, Κοινότητας
Α και Κοινότητας Β) σε Ξ,ΤΧ/ΤΕ,Κ 0,60:1».
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Η εισήγηση του Πολεοδομικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών
κατά την αναθεώρηση του ΤΣΛ/σού 2011.
(2) Τ1β –0,60:1(Ξ), 0,60:1(Τ ΧΤΕΟΔ), 0,60:1(Κ)
→Τ1β1α – 0,60:1(Ξ), 0,60:1(ΤΧΤΕΟΔ), 0,80:1(Κ)
- Η εταιρεία υπέβαλε ένσταση κατά του ΤΣΛ 2011 (αρ. Α ΧΧ/2011, ημερ.
25.11.2011). Η εταιρεία εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως τα τεμάχια ενταχθούν σε
ειδική ζώνη όπου θα επιτρέπονται γραφεία, οργανωμένα εμπορικά κέντρα, οικιστική και
τουριστική ανάπτυξη και ανάπτυξη αναψυχής και ψυχαγωγίας με ΣΔ 1.00:1 και αρ. ορ.
16. Επίσης εισηγήθηκε ένταξη των τεμαχίων σε Ζώνη Οργανωμένου Εμπορικού
Κέντρου. Οι εισηγήσεις απορρίφθηκαν από την ΕΜΕ. Ως αντιπρόταση, η ΕΜΕ
εισηγήθηκε την ένταξη των εν λόγω τεμαχίων σε Ζώνη Τ1β1α για σκοπούς
ευθυγράμμισης του ορίου μεταξύ των Ζωνών Τ1β και Τ1β1α (Πρακτικά ΕΜΕ ημερ.
14.3.2012, 22.3.2012 και 29.3.2012).
- Ο Δήμος Α υπέβαλε ένσταση
κατά του ΤΣΛ 2011 (αρ Α ΧΧΧ/2011, ημερ.
23.11.2011). Μεταξύ άλλων, με την πρόταση α/α 4, ο Δήμος εισηγήθηκε την
αναβάθμιση της ζώνης Τ1β σε ζώνη Τ 1β1α . Η ΕΜΕ εισηγήθηκε μερική ικανοποίηση
του σημείου της ένστασης, εντάσσοντας μικρό μέρος της Ζώνης Τ1β, που εφάπτεται
του παραλιακού μετώπου. (Σύμφωνα με το χάρτη ΠΖ του ΤΣΛ/σου 2013, το μικρό
μέρος που εντάχθηκε, αφορούσε τα πέντε τεμάχια της εταιρείας, πλέον ένα
παραπλήσιο/ενδιάμεσο τεμάχιο).
Οι πιο πάνω εισηγήσεις της ΕΜΕ υιοθετήθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τροποποίηση του ΤΣΛ 2013.

και

(3) Άξονας δραστηριοτήτων IV → I
- Η εταιρεία υπέβαλε ένσταση κατά του ΤΣΛ 2011, όπως αναφέρεται στην παρ. (γ)(3)
πιο πάνω (αρ. Α ΧΧ/2011, ημερ. 25.11.2011). Η εταιρεία εισηγήθηκε πέραν των όσων
αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω, την ένταξη των τεμαχίων από Άξονα
Δραστηριότητας Κατηγορίας IV σε Άξονα Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι. Η ΕΜΕ
ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα.
- Ο Δήμος Α υπέβαλε ένσταση κατά του ΤΣΛ 2011, όπως αναφέρεται στην παρ. (γ)(3)
πιο πάνω (αρ. Α ΧΧΧ/2011, ημερ. 23.11.2011). Μεταξύ άλλων, με την πρόταση α/α
10, ο Δήμος εισηγήθηκε την αναβάθμιση της Ζώνης Εβ στον παραλιακό δρόμο σε
Ζώνη Εβ3. Η ΕΜΕ απέρριψε την ένσταση, κάνοντας αντιπρόταση για επέκταση του
Άξονα Δραστηριότητας Κατηγορίας Ι.
Οι πιο πάνω εισηγήσεις της ΕΜΕ υιοθετήθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών και
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τροποποίηση του ΤΣΛ 2013.

