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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας ανακοινώνει την 

έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά τη: 

 

Δημιουργία και λειτουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου 

στο Πεντάκωμο στην επαρχία Λεμεσού 

 

στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων της Δημοκρατίας e-

procurement. Η παραλαβή των εγγράφων της διαβούλευσης γίνεται 

μέσω του συστήματος www.eprocurement.gov.cy στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=5840518 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας σε συνεργασία με 

το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού θα παρουσιάσει το 

περιεχόμενο της διαβούλευσης την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στις 

4μμ στα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Λεμεσό. Καλούνται όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν. 

Τελευταία ημέρα υποβολής σχολίων είναι η Παρασκευή 

10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 2μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ltheodorou@meci.gov.cy 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποτείνονται στην 

κα. Λευκή Θεοδώρου, τηλ. 22 867 233, email: ltheodorou@meci.gov.cy , ή κα. Μαρία 

Θεοδώρου, τηλ. 22 867 176, email: mtheodorou@meci.gov.cy  
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ANNOUNCEMENT 

The Ministry of Energy, Commerce and Industry announces the 

beginning of a public consultation procedure regarding the: 

 

Development and Operation of a Science and Technology Park 

at Pentakomo, Limassol District, Cyprus 

 

through the electronic system for public procurement of the Republic 

of Cyprus. All relative documents are available on the platform 

www.eprocurement.gov.cy and can be found on following link: 

 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=5840518 

 

The Ministry of Energy, Commerce and Industry in cooperation with the 

Limassol Chamber of Commerce and Industry is organizing a 

presentation of the public consultation on Wednesday the 25th of 

January 2023 at 4 pm at the premises of the Limassol Chamber of 

Commerce and Industry. All interested parties are welcome to 

participate. 

The deadline for the submission of comments is on Friday the 10th of 

February 2023, at 2pm, at following email ltheodorou@meci.gov.cy 

 

For more information please contact Ms. Lefki Theodorou, tel. 22 867 233, email: 

ltheodorou@meci.gov.cy , or Ms. Maria Theodorou, tel. 22 867 176, email: 

mtheodorou@meci.gov.cy 
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