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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EPEYNHTIKΟY KENTPOY  
 
H παρούσα συμφωνία έγινε την 4η Μαΐου 2018 , στη Λευκωσία  
 
Μεταξύ:  
 
Του Δήμου Πάφου µέσω του Δημάρχου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος αφενός, και  
 
Του Υπουργείου Εσωτερικών δια μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, µέσω της 
Διευθύντριας του Γ.Τ.Π. κας Σοφίας Α. Μιχαηλίδου, το οποίο εν τοις εφεξής για σκοπούς 
συντομίας θα καλείται το «Γ.Τ.Π.» αφ' ετέρου,  
 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
ΕΠΕΙΔΗ ο Δήµος Πάφου είναι ο Δικαιούχος του κτιρίου «Παλαιά Ηλεκτρική», το οποίο εν 
τοις εφεξής για σκοπούς συντομίας θα καλείται το «Ακίνητο» και  
 
ΕΠΕΙΔΗ το Γ.Τ.Π. διαθέτει, μεταξύ άλλων, το Αρχείο Εφημερίδων από το 1878, και ενόψει 
του γεγονότος ότι το αρχείο αυτό αποτελεί σηµαντική πηγή αναφοράς και πληροφόρησης η 
οποία δύναται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο έρευνας για φοιτητές, ερευνητές αλλά και 
για τον κάθε απλό πολίτη, και  
 
ΕΠΕΙΔΗ αµφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαδραμάτισαν και/ή διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στον πολιτιστικό τοµέα της Κύπρου και ειδικότερα η μελέτη της σύγχρονης 
Ιστορίας της Κύπρου µέσω του πιο πάνω Αρχείου θα συμβάλλει στην περαιτέρω 
αναβάθμιση του πολιτιστικού τοµέα της Κύπρου,  
 
ΕΠΕΙΔΗ το Γ.Τ.Π. είναι πρόθυμο και/ή διατεθειμένο να παρουσιάσει και/ή να δημιουργήσει 
πρόσβαση στο ως άνω Αρχείο του, το οποίο θα είναι χρήσιμο προς φοιτητές, ερευνητές 
αλλά και για τον κάθε απλό πολίτη, µε τη δημιουργία και λειτουργία Ερευνητικού Κέντρου, 
και  
 
ΕΠΕΙΔΗ ο Δήμος Πάφου είναι πρόθυµος και/ή διατεθειμένος να συνδράµει στην υλοποίηση 
της προσβασιμότητας επί του ως άνω Αρχείου του Γ.Τ.Π. παραχωρώντας τους χώρους και 
τις εγκαταστάσεις του Ακινήτου του µε σκοπό τη συνδημιουργία, συλλειτουργία 
κα συστέγαση του Ερευνητικού Κέντρου επί του Ακινήτου του, εξυπηρετώντας κατ 'αυτόν 
τον τρόπο τον κοινό σκοπό της ενίσχυσης του πολιτιστικού τομέα της Κύπρου, 
 
ΕΠΕΙΔΗ το Γ.Τ.Π. ενδιαφέρεται να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης και συστέγασης με τον Δήμο 
Πάφου στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ακινήτου, µε σκοπό τη συνδημιουργία 
και συστέγαση Ερευνητικού Κέντρου, και  
 
ΕΠΕΙΔΗ o Δήµος Πάφου εντός των πλαισίων της κοινωνικής του προσφοράς προς τον 
πολιτισµό και ειδικότερα θέλοντας να στηρίξει τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου 
στην Πάφο, επιθυµεί όπως παραχωρήσει στο Γ.Τ.Π. την χρήση των χώρων και των 
εγκαταστάσεων του Ακινήτου, για τη συστέγαση και συλλειτουργία του Ερευνητικού 
Κέντρου επί του Ακινήτου του, και  
 
ΕΠΕΙΔΗ το Δηµοτικό Συμβούλιο του Δήµου Πάφου ενέκρινε τη συνεργασία του µε το Γ.Τ.Π. 
για τη συνδημιουργία και συλλειτουργία Ερευνητικού Κέντρου.  
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ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:  
1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι το ως άνω Προοίµιο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και οι δηλώσεις τους είναι 
δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα.  

2. Με την υπογραφή της παρούσας Συµφωνίας ο Δήµος Πάφου παρέχει άδεια χρήσης 
και συστέγασης και εξουσιοδοτεί το Γ.Τ.Π. να χρησιμοποιεί τους χώρους και τις 
εγκαταστάσεις του Ακινήτου, για τη συνδημιουργία και συλλειτουργία Ερευνητικού 
Κέντρου και το Γ.Τ.Π. αποδέχεται την εν λόγω παραχώρηση χρήσης και συστέγασης 
υπό τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και/ή περιορισμούς.  

3. Αµφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι τίθεται ως κοινός στόχος η 
προστασία και διαφύλαξη του πολύτιµου αρχείου εφημερίδων που αποτελεί τη 
βασική αξιόπιστη πηγή της Ιστορίας της Κύπρου, και η αναβάθμιση της έρευνας 
στην Κύπρο, στόχος ο οποίος υλοποιείται δια της παρούσης µε τη συνδημιουργία 
και συλλειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου επί του Ακινήτου. 

4. H διάρκεια παραχώρησης των χώρων και των εγκαταστάσεων του Ακινήτου 
συμφωνείται και ορίζεται για όσο διάστημα αυτό εκμισθώνεται από το Δήμο 
Πάφου. Ο Δήµος Πάφου αποστερείται του δικαιώµατος να τερματίσει την παρούσα 
Συμφωνία και/ή την άδεια χρήσης για τη συστέγαση και συλλειτουργία του 
Ερευνητικού Κέντρου, εκτός εάν το Γ.Τ.Π. παραβιάσει τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται µε την παρούσα Συμφωνία.  

5. Η χρήση του Ακινήτου θα γίνεται βάσει των αναγκών του Ερευνητικού Κέντρου, 
όπως αυτές θα καθορίζονται από αµφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη.  

6. H παραχώρηση της χρήσης του Ακινήτου για τη συνδημιουργία και συλλειτουργία 
του Ερευνητικού κέντρου γίνεται χωρίς το Γ.Τ.Π. να υποχρεούται να καταβάλει 
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως ενοίκιο ή άλλως πως.  

7. Το Ερευνητικό Κέντρο θα φέρει την ονομασία «Ερευνητικό Κέντρο Γ.Τ.Π.-Δήμου 
Πάφου». 
 

 
 

8. Υποχρεώσεις του Γ.Τ.Π. 
i. Την παραχώρηση πρόσβασης στη συλλογή του ψηφιοποιημένου Αρχείου 

Εφημερίδων ώστε να δύναται η χρήση αυτού µέσω των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, καθώς επίσης και κάθε νέου μέρους του Αρχείου Εφημερίδων 
που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον. Νοείται ότι όλα τα Αρχεία θα ευρίσκονται 
και/ή θα εντοπίζονται σε κεντρικό server στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.  

ii. Την παραχώρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ερευνητικού Κέντρου 
καθώς και όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα (χαρτί, μελάνια) για το Ερευνητικό 
Κέντρο σε ετήσια βάση. 

iii. Να προμηθεύσει και εγκαταστήσει εξειδικευμένο εξοπλισµό (εξοπλισμό 
δικτύου, τερματικά, εκτυπωτή, κ.α.) τα οποία θα τοποθετηθούν στους 
κατάλληλους χώρους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ερευνητικού 
Κέντρου, κατόπιν συνεννόησης του µε τον Δήµο Πάφου.  

iv. Να αναλάβει το τεχνικό μέρος της διασύνδεσης  του Ερευνητικού Κέντρου της 
Πάφου με το Ερευνητικό Κέντρο της Λευκωσίας. 

v. Την εκπαίδευση προσωπικού που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Πάφου το 
οποίο δύναται να εξυπηρετεί τους φοιτητές, πανεπιστημιακούς και τον κάθε 
απλό πολίτη ώστε να έχουν πρόσβαση στα Αρχεία του Ερευνητικού Κέντρου.  
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9. Υποχρεώσεις του Δήμου Πάφου:  
 

i. Θα παραχωρήσει χώρο εντός του Ακινήτου καθώς επίσης και προσωπικό που θα 
εξυπηρετεί το κοινό του Ερευνητικού Κέντρου, σε μέρες και ώρες που θα 
συμφωνηθούν μεταξύ των δύο μερών. 

ii. Να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει την αναγκαία επίπλωση αφού 
προηγουμένως το Γ.Τ.Π. παρουσιάσει στον Δήμο Πάφου αναλυτική κατάσταση 
για τις ανάγκες του εξοπλισμού και/ή των επίπλων που απαιτούνται για την 
ορθή λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου. Εις περίπτωσιν που χρειαστεί 
οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό για την κάλυψη των αναγκών και/ή του 
εξοπλισμού για την επίπλωση ή για κάλυψη οποιασδήποτε πρόσθετης ανάγκης 
σχετικά με τον εξοπλισμό αυτό, θα πρέπει να τύχει της προηγούμενης έγκρισης 
του Δήμου Πάφου.  

iii. Θα επιτρέπει στο Γ.Τ.Π. να εγκαταστήσει στο Ακίνητο τον αναγκαίο εξοπλισμό 
για τη λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου και γενικότερα 
οποιαδήποτε αντικείμενα κρίνονται αναγκαία και/ή απαραίτητα και/ή χρήσιμα 
για την άψογη και/ή άριστη λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου.  

iv. Θα αναλάβει την αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής διαδικτύου (αν 
απαιτείται) για να μπορεί να συνδεθεί το Ερευνητικό Κέντρο Πάφου με το 
Ερευνητικό Κέντρο Λευκωσίας και το κόστος που θα προκύψει από την 
αναβάθμιση.  

v. Θα συνάψει Συμφωνία Ασφαλίσεως του Ακινήτου με σκοπό να 
διατηρεί ασφαλισμένο το Ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια παραχώρησης της 
χρήσης των χώρων στο Γ.Τ.Π..  

vi. Θα αναλάβει την τοποθέτηση αντικλεπτικού συστήματος που θα εγκατασταθεί 
για ολόκληρο το κτίριο.  
 

 
10. Την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου θα φέρει 

Λειτουργός του Δήμου Πάφου, o οποίος θα διευθετεί την όλη διαδικασία χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Ερευνητικού Κέντρου από τους χρήστες με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται όσο το δυνατόν ένα ευρύ φάσμα χρηστών 
(φοιτητών, δημοσιογράφων,  ερευνητών, μελετητών, πολιτών).  

11. Όλοι οι όροι της παρούσας Συµφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση 
οποιουδήποτε από αυτούς δίνει το δικαίωµα στο άλλο μέρος να ζητήσει τον 
τερματισμό της παρούσας και να αξιώσει την καταβολή αποζημιώσεων και/ή 
εξόδων και/ή άλλως πως.  

12. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του Ερευνητικού 
Κέντρου.  

13. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αμέλεια ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε 
Μέρους στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή την άσκηση οποιουδήποτε 
δικαιώματος ή τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου με βάση την παρούσα Συμφωνία, 
δεν θα συνιστά την παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωμα ή μέτρο και ούτε θα 
αποβαίνει εις βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και η άσκηση ενός ή η 
μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου με βάση την παρούσα 
Συμφωνία δεν θα εμποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή 
μέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος ή μέτρου.  

14. Οποιαδήποτε ειδοποίηση δοθεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να 
είναι γραπτή και θα θεωρείται δεόντως δοθείσα αν σταλεί µε διπλοσυστημένη 
επιστολή ή δια Χειρός στις πιο κάτω διευθύνσεις:  

(α) Διεύθυνση Δήμου Πάφου: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος  
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(β) Διεύθυνση Γ.Τ.Π.: Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Οδός 
Απελλή, 1456, Λευκωσία.  
  
Η παρούσα Συμφωνία συνετάχθη σε δυο αντίτυπα, υπεγράφη στην παρουσία των 
κάτωθι μαρτύρων και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έλαβε από ένα αντίτυπο.  
 
 
Υπεγράφη από: 
 
ΔΗΜΟΣ Πάφου  
 
 
 
…………………………….. 
 
Φαίδωνας Φαίδωνος 
        Δήμαρχος 
 
 
 
Γ.Τ.Π. 
 
 
 
 
…………………………….. 
 
Σοφία Μιχαηλίδου 
    Διευθύντρια 
 
 
 
 
Στην Παρουσία: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 


