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ρωτικό Δελτίο της Πράξης 

 Οργάνωση και υλοποίηση της 1ης Τεχνικής Συνάντησης της πράξης στην Πάφο  
 

Στις 30 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση της πράξης  Smart Cities στην 

Πάφο. Κατά την έναρξη της συνάντησης αυτής, ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος 

υποδέχτηκε τους δικαιούχους στο Δημαρχείο Πάφου. Στην συνέχεια, οι συμμετέχοντες της 

συνάντησης μεταβήκανε στο ξενοδοχείο Aloe στο οποίο συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια 

συνάντηση. 

Ο Δήμος Πάφου ως κύριος Δικαιούχος έχει προεδρεύσει της συνάντησης αυτής κατά την οποία έχει 

προχωρήσει σε προγραμματισμό κάθε Πακέτου Εργασίας και των ενεργειών που προβλέπονται ανά 

Δικαιούχο έτσι ώστε να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για αποφυγή καθυστερήσεων. 

Παράλληλα, κάθε δικαιούχος της πράξης έχει πραγματοποιήσει ενημέρωση ως προς τα επόμενα 

βήματα για την διευθέτηση των διαγωνισμών της πράξης που προβλέπονται.  

Εναρκτήρια Τεχνική Συνάντηση         



                                                                                                                                                          
 

 

 

 Εναρκτήρια Τεχνική Συνάντηση 

Knowledge Café εκδήλωση 
 

Στις 11 Ιουλίου 2018, στο Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» στην Πάφο, οργανώθηκε σχετική 

εκδήλωση της πράξης Smart Cities από τον Δήμο Πάφου σε συνεργασία με τον Ανάδοχο εταιρεία για 

εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της "έξυπνης πόλης" 

στην πόλη της Πάφου. Η εκδήλωσης αυτή έχει ως κύριο στόχο να υποβοηθήσει τον Ανάδοχο της 

σύμβασης έτσι ώστε να ολοκληρώσει την σχετική μελέτη με βάση την γνώμη και την άποψη των 

συμμετεχόντων της συνάντησης.  

Καθώς η μετατροπή της πόλης της Πάφου σε “Smart City” είναι ένα θέμα που αφορά σε σημαντικό 

βαθμό τους πολίτες της Πάφου έτσι ώστε οι αλλαγές που θα διεκπεραιωθούν να είναι αποδεκτές και 

κοινές με το όραμα της Πάφου, οι διάφορες απόψεις, ιδέες και προτάσεις τους είναι καθοριστικές για 

την ολοκλήρωση της μελέτης. 

Μιλώντας  στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος τόνισε μεταξύ άλλων ότι  βασική 

επιδίωξη και στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός νέου πυλώνα οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης μέσω της χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών, 

καθιστώντας ταυτόχρονα την Πάφο πιο λειτουργική και ελκυστική  για τους πολίτες, τους νέους, τις 

επιχειρήσεις και τους επισκέπτες της. 

 



                                                                                                                                                          

Knowledge Cafe 

 

 


