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ΝΕΑ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Σχέδιο Ανάκαμψης Αστικού Εμπορικού Κέντρου

Πνοή στις κύριες εμπορικές
αρτηρίες της Λευκωσίας, οι
οποίες τα τελευταία χρόνια
έχουν περιέλθει σε κατάσταση
μαρασμού, στοχεύει να δώσει
το Σχέδιο Ανάκαμψης Αστικού
Εμπορικού Κέντρου που υιοθέτησε ο Δήμος Λευκωσίας. Μέσα
από την παροχή οικονομικών
κινήτρων και διευκολύνσεων
σε νέες αλλά και υφιστάμενες
επιχειρήσεις, επιδιώκει την
αναζωογόνηση του εμπορικού
κέντρου, την προσέλκυση νέων
επενδύσεων και την επαναφορά της ανάπτυξης.
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www.nicosia.org.cy
Τηλ: 22 797007 (ΓΕΠΔ),

22 797420 (για περιπτώσεις υποβολής πολεοδομικής άδειας)
Φαξ: 22 663363
| Δήμος Λευκωσίας

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου προϋποθέτει σειρά
δράσεων που στο σύνολό τους μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες του Δήμου Λευκωσίας
επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

A

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στην εφαρμογή του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου, το οποίο προβλέπει,
μεταξύ άλλων, την παροχή πολεοδομικών κινήτρων που θα συμβάλουν
στην ανάπτυξη της περιοχής.

B

Στην προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπλασης και αναβάθμισης
των εμπορικών δρόμων στο πλαίσιο του έργου Αναβάθμισης του
Εμπορικού Τριγώνου που θα κοστίσει €28 εκ.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης Αστικού Εμπορικού Κέντρου προβλέπει την παροχή κινήτρων σε νέους αλλά και υφιστάμενους ενοικιαστές υποστατικών με μέγιστο ενοίκιο €15 ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι υφιστάμενοι
ενοικιαστές θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιημένα συμβόλαια που να
πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια.

Γ

Στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης του Αστικού Εμπορικού Κέντρου το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των εμπορικών οδών Μακαρίου (τμήμα), Στασικράτους, Μνασιάδου (τμήμα), Ζήνας Κάνθερ, Θεοφάνους Θεοδότου, Ευαγόρου, Αναστάσιου Γ. Λεβέντη
(πρώην Λεωνίδου), Αρνάλδας, Αφροδίτης, Στασάνδρου, Αγίας Ελένης,
Γρηγορίου Ξενοπούλου, Μπουμπουλίνας, Ήρας και Άννης Κομνηνής.

Τα κίνητρα είναι:
Q Απαλλαγή από το δημοτικό τέλος σκυβάλων για
δύο χρόνια
Q Απαλλαγή από το τέλος επαγγελματικής
άδειας για δύο χρόνια
Q Απαλλαγή από το τέλος άδειας επαγγελματικού
υποστατικού για δύο χρόνια
Q Απαλλαγή από την επιβολή εξαγοράς χώρων
στάθμευσης (για νέες επιχειρήσεις)

ΟΡΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Για να ισχύσουν οι πιο πάνω όροι
απαλλαγής ο ενοικιαστής θα πρέπει
να προσκομίσει αίτηση υπογραμμένη
από τον ίδιο και τον ιδιοκτήτη του
ακινήτου και υπογραμμένο ενοικιαστήριο έγγραφο με μέγιστο ποσό
ενοικίου €15/τ.μ., διάρκειας δύο
χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσης γι’
ακόμη δύο χρόνια.

ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θα καλύπτονται όλες οι επιτρεπόμενες χρήσεις καταστημάτων που
απορρέουν από το τοπικό σχέδιο
εκτός των:
Q περιπτέρων
Q αρτοποιείων
Q υπεραγορών
Q πρακτορείων στοιχημάτων
Q σφαιριστηρίων

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για πολεοδομική άδεια
θα πρέπει να συνοδεύονται από τις
απόψεις όλων των εμπλεκομένων
φορέων και τα σχετικά έγγραφα.
Εντός 60 εργάσιμων ημερών από την
ημέρα υποβολής τους, οι αιτήσεις
που είναι πλήρως συμπληρωμένες
θα εξετάζονται και θα εκδίδεται
απόφαση.
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων
έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου 2017.

