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Σε σύσκεψη του ΕΤΕΚ στην

Πάφο πολλοίμελετητές
διαμαρτυρήθηκαν για τις

καθυστερήσεις που

παρατηρούνται στην
εξέταση των αιτήσεων

κυρίως για σύνθετες και

μεγάλες αναπτύξεις

Δίνουν άδειες από την πίσω πόρτα
Παράπονα μελετητών για Δήμο Πάφου Επίσπευση πολεοδομικών αιτήσεων χωρίς επαρκή
δικαιολογία καταγγέλλει ο πρόεδρος της Πολεοδομικής Επιτροπής Κωσταντίνος Λετυμπιώτης

ΓΡΑΦΕΙ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

Σφοδρά

παράπονα κατά του
Δήμου Πάφου εκφράζουν
μελετητές πολιτικοί μηχανικοί
και αρχιτέκτονες διότι όπως

υποστηρίζουν η εξέταση των
αιτήσεων καθυστερεί ενώ κάποιες
περιπτώσεις εξασφαλίζουν άδεια
από την πίσω πόρτα Εξηγήσεις
από τον Δήμο Πάφου θα ζητήσει το
ΕΤΕΚ για τις διαδικασίες που
ακολουθούνται σχετικά με την
έγκριση πολεοδομικών και
οικοδομικών αδειών Ο πρόεδρος
του ΕΤΕΚ Κωσταντής Κωσταντή
δήλωσε ότι το Επιμελητήριο θα
ζητήσει συνάντηση με όλες τις
πολεοδομικές αρχές και τον
δήμαρχο Πάφου Ο πρόεδρος του

ΕΤΕΚ αναφέρθηκε σε σωρεία
παραπόνων από μελετητές που
διατυπώθηκαν σε πρόσφατη
σύσκεψη του Επιμελητηρίου στην
Πάφο Η σύσκεψη του ΕΤΕΚ έγινε
στις αρχές της εβδομάδας στο
αμφιθέατρο της ΣΕΚ στην παρουσία
μόνο μελών του ΕΤΕΚ πολιτικοί
μηχανικοί και αρχιτέκτονες και
εκπροσώπων του ΕΒΕ Στη
σύσκεψη διατυπώθηκαν πολλές
επικρίσεις για τον τρόπο που
λειτουργεί ο Δήμος Πάφου
Καυστικές για τον Δήμο Πάφου ήταν
οι παρεμβάσεις των μελών του
ΕΤΕΚ Γιάννη Κουλουντή και
Κωσταντίνου Λετυμπιώτη οι οποίοι
είναι και μέλη του δημοτικού
συμβουλίου Ο κ Λετυμπιώτης
χαρακτήρισε αναχρονιστικό και
γραφειοκρατικό τον τρόπο

Με εσωτερικά
σημειώματα
και χωρίς να

περάσουν
από την

πολεοδομική
επιτροπή
εγκρίθηκαν
17 άδειες

λειτουργίας των πολεοδομικών
αρχών αναφέροντας χαρακτηριστικά
ότι στον Δήμο Πάφου μπορεί ο
εκάστοτε δήμαρχος με εσωτερικά
σημειώματα να προωθεί αιτήσεις και
να επισπεύδει την έκδοση αδειών
Μόνο στην τελευταία συνεδρίαση
είπε δίχως να περάσουν από την
πολεοδομική επιτροπή με εσωτερικά
σημειώματα εγκρίθηκαν 17 άδειες Ο

ίδιος είπε ζήτησε επεξηγήσεις για
τους λόγους που δεν πέρασαν από
τη διαδικασία της πολεοδομικής
επιτροπής δίχως να δοθούν επαρκείς
εξηγήσεις Άλλες 12 αιτήσεις όπως
είπε είχαν προωθηθεί με τον ίδιο
τρόπο και στην προηγούμενη
ολομέλεια Σε ό,τι αφορά το τεχνικό
τμήμα του δήμου ο κ Λετυμπιώτης
είπε ότι είναι υποστελεχωμένο και
για τις μεγάλες αναπτύξεις
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