
Προώθηση Έργων Ζωτικής Σημασίας για την Πάφο προωθεί 
το ΕΒΕ Πάφου 
-Διαγωνισμός για τη Συνδυαστική ανάπτυξη Μαρίνας και 
Υποδομής Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων  
-Δρόμος Αεροδρομίου | Έζουσας. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συνεχίζει απρόσκοπτα  το έργο 

του, παρά τις δύσκολες και κρίσιμες συνθήκες που πλήττει και ταλανίζει τη χώρα μας 

αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.  

Με συνέπεια και ευθύνη συνεχίζονται και καταβάλλονται καθημερινά άοκνες 

προσπάθειες για να προωθηθούν σημαντικά έργα υποδομής που θα οδηγήσουν στην 

οικονομική ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Πάφου. Σημαντικά έργα που 

προωθούνται αποτελούν ο  δρόμος μεταξύ ποταμού Έζουσας και αεροδρομίου Πάφου, 

ο αυτοκινητόδρομος Πάφου –Πόλις Χρυσοχούς, η Μαρίνα της  Πάφου καθώς και άλλα 

σημαντικά έργα ζωτικής σημασίας για την πόλη μας. 

Ειδικότερα όσον αφορά το έργο της Συνδυαστικής ανάπτυξης  Μαρίνας και Υποδομής 

Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Πότιμα στην  Κισσόνεργα, το Επιμελητήριο 

μετά από σχετική του επιστολή και αλεπάλληλες επαφές με το Υφυπουργείο Τουρισμού 

ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι προσπάθειες έχουν καρποφορήσει.   

Σε επικοινωνία του Πρέδρου του ΕΒΕ κου Αντρέα Δημητριάδη με το Γενικό Διευθυντή 

του Υφυπουργείου Τουρισμού και σε σχετική επιστολή που έχει αποστείλει ο Γενικός 

Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού προς το ΕΒΕ, ενημερώνει ότι το 

Υφυπουργείο Τουρισμού προχώρησε στις 2 Απριλίου 2020 στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού με τίτλο «Competition for the provision of services for a comprehensive 

feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can 

accommodate cruise ships) in Kissonerga area, pafos». Τα έγγραφα του διαγωνισμού 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων 

(www.eprocurement.gov.cy).  

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής κος Θεοφάνης Τρύφωνος, 

ενημερώνει το ΕΒΕ Πάφου ότι ενόψει της αναπάντεχης δραματικής κατάστασης που 

δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μεγάλοι Συμβουλευτικοί Οίκοι 

έχουν αναστείλει εργασίες ή εργάζονται σε πιο περιορισμένο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, με 

γνώμονα την άντληση ικανοποιητικού και ποιοτικού ενδιαφέροντος κρίθηκε αναγκαία 

η επέκταση του χρονικού πλαισίου που θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους Συμβούλους/ 

Μελετητές για να ανταποκριθούν, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Με την ολοκλήρωση 

της πιο πάνω μελέτης και τη λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως προς το 

είδος της Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος θα αφορά στην 

αξασφάλιση υπηρεσιών Συμβούλων/ Μελετητών, οι οποίοι θα βοηθήσουν το 

Υφυπουργείο, μεταξύ άλλων στην ετοιμασία των όρων του ανοικτού διαγωνισμού και 

στην διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα καταλήξει στην εξεύρεση 

επενδυτή για την ανάπτυξη του Έργου. 

http://www.eprocurement.gov.cy/


Το ΕΒΕ Πάφου συγχρόνως προωθεί το δρόμο αεροδρομίου – έζουσας σε συνεργασία με 

το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος αφού θα συνδράμει το ίδιο με δικό του Μελετητή αναφορικά με τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια με σκοπό την 

υλοποίηση του έργου. 
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