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To ETEK στην ανάπλαση
του παλιού KEN

Στα σχέδια αξιοποίησης του παλιού KEN Πάφου

εντάσσεται και το ΕΤΕΚ μετά από συμφωνία

με τον Δήμο Γεροσκήπου Επόμενο στάδιο
η εκπόνηση μελετών ώστε να ξεκινήσουν τα

έργα 10
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Ρόλος και στο ΕΤΕΚ στην ανάπλαση του παλιού KEN

1

1

Ο Δήμος Γεροσκήπου είναι έτοιμος να ξεκινήσει μόλις ετοιμαστούν οι μελέτες
Μετά την επισημοποίηση την περασμένη
Πέμπτη της εξαγοράς του παλιού KEN Πάφου

στη Γεροσκήπου από τον Δήμο Γεροσκήπου

οι διαδικασίες για την ετοιμασία
των σχεδίων αξιοποίησης και ανάδειξης
του ιστορικού χώρου τρέχουν από την
εβδομάδα αυτή με πολύ γρήγορο ρυθμό
Η υπογραφή με την Τράπεζα Κύπρου του

συμβολαίου πώλησης του παλιού KEN
έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ συντείνει
στο να φουλάρει η προετοιμασία όλων
των παραμέτρων ώστε η δημοτική Αρχή
να είναι έτοιμη να αρχίσει τα έργα μόλις οι

μελέτες των ειδικών ετοιμασθούν
Ο δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης

Παυλίδης αποκάλυψε μιλώντας στον Φ

ότι ο Δήμος έχει έλθει σε συμφωνία και

με το ΕΤΕΚ προκειμένου ο επιστημονικός
φορέας να ενεργεί βοηθητικά και συμβουλευτικά

προς τη δημοτική Αρχή στο θέμα
της μεγάλης ανάπτυξης που σχεδιάζει ο

δήμος και στον κεντρικό του ιστό μετά
την αγορά του παλιού KEN Πάφου Επειδή

πρόκειται για τεράστια έκταση και για
κτήρια διατηρητέα με πολύ μεγάλη αξία
και σημασία έχουμε συμφωνήσει με το
ΕΤΕΚ να συνδράμει τους σχεδιασμούς που
θα εκπονούμε ώστε η ανάπτυξη αυτή να
είναι η αρμόζουσα επεσήμανε

Παράλληλα η δημοτική Αρχή με την
εμπλοκή και άλλων επιστημόνων και τεχνοκρατών

προχωρεί στην προεργασία

σε όλους τους τομείς ώστε το τεράστιου
μεγέθους έργο της ανάπλασης να αρχίσει
να υλοποιείται κατά το δυνατό συντομότερα

και χωρίς την καθυστέρηση που θα

προκαλούσε η αναμονή της υπογραφής
των συμβολαίων πριν κινηθούν τα νήματα
Οι σχεδιασμοί μετά τη συμφωνία Δήμου
Γεροσκήπου και Τράπεζας Κύπρου για αγορά

του ιστορικού χώρου από την τοπική
Αρχή θα ξεκινήσουν άμεσα με στόχο την
ανάδειξη και προστασία των διατηρητέων

τμημάτων της έκτασης αλλά και την
οργανική σύνδεση της με τον υπόλοιπο

κεντρικό ιστό της Γεροσκήπου τόνισε ο

Μιχάλης Παυλίδης
Ντόρα Χριστοδούλου


	ΤΟ ΕΤΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ KEN
	18/01/2021 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ σελ. 1
	18/01/2021 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ σελ. 10


