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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  γίνεται σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2022 

ΜΕΤΑΞΥ: 

(Α)  Του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ο « ΚΟΑ»), δια του Προέδρου του κ. 
Ανδρέα Τάκη Μιχαηλίδη (εφεξής αναφερόμενος ως ο « ΚΟΑ ή ως ο  «Ιδιοκτήτης»), 
έκφραση η οποία δύναται να περιλαμβάνει τους εκάστοτε δεόντως 
εξουσιοδοτημένους αξιωματούχους και/ή αντιπροσώπους και/ή εκπροσώπους και/ή 
εν τίτλω διάδοχους και/ή επιτρεπόμενους εκδοχείς αυτού 

και  

(Β)  1. Του Σωματείου Αθλητικός Όμιλος Λεμεσού Απόλλων, το οποίο εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Ξενοφών Χαραλάμπους, , Πρόεδρο και 

 2. Του Σωματείου Αθλητική Ένωση Λεμεσού ΑΕΛ, το οποίο εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, , Πρόεδρο και 

 3. Του Σωματείου Αθλητικός Μουσικός Μορφωτικός Σύλλογος Άρης Λεμεσού, 
το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από Λύσανδρο Λυσάνδρου, ΑΔΤ , 
Πρόεδρο  

  (εφεξής συλλογικά αναφερόμενοι ως οι «Αδειούχοι»), έκφραση η οποία 
δύναται να περιλαμβάνει τους εκάστοτε δεόντως εξουσιοδοτημένους 
αξιωματούχους και/ή αντιπροσώπους και/ή εκπροσώπους και/ή εν τίτλω 
διάδοχους και/ή επιτρεπόμενους εκδοχείς αυτών, 

 
Όπου στην παρούσα Συμφωνία γίνεται αναφορά στους Αδειούχους, η αναφορά αυτή 
ερμηνεύεται ότι τους αφορά ομού και/ή κεχωρισμένα. 

Ο Ιδιοκτήτης και οι Αδειούχοι αναφέρονται στο εξής από κοινού  ως «Τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη». 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας: 

ΕΠΕΙΔΗ ο ΚΟΑ είναι η Ανώτατη Αθλητική Αρχή της Δημοκρατίας, και 
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ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(στ) του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου 
του 1969 (Ν.41/1969), ως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί,  
 

«(2) Προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού, το Διοικητικόν Συμβούλιον, 
τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κέκτηται αρμοδιότητα όπως: 
 

(στ) κατασκευάζη στάδια και εξευρίσκη, δημιουργή και οργανώνη χώρους προς 
άσκησιν αθλητών και αθλητικών ομάδων και παραχωρή προς χρήσιν τα στάδια 
και τους χώρους εις κοινότητας, αθλητικάς ομοσπονδίας ή αθλητικά σωματεία 
διά τους σκοπούς τούτους», και  

 
ΕΠΕΙΔΗ με Σύμβαση Μίσθωσης, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τη Συμφωνία, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2015 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση 
Μίσθωσης») μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, (εφεξής αναφερόμενος ως 
«ο Εκμισθωτής»), και του ΚΟΑ, ο ΚΟΑ έχει μισθώσει από τον Εκμισθωτή την κρατική γη με 
αρ. τεμαχίου 425, Φ/ΣΧ 53/54, έκτασης 166.780 τ.μ. στην Ενορία Άγιος Λουκάς, στο χωριό 
Κολόσσι της Επαρχίας Λεμεσού (εφεξής αναφερόμενο ως «το Νέο Γήπεδο Λεμεσού»), και 
 
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τον όρο 6 της Σύμβασης Μίσθωσης, ο ΚΟΑ έχει δικαίωμα με 
οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους, να διαθέτει τα γήπεδα και τις άλλες εγκαταστάσεις, 
σύμφωνα με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο του 1969 (Ν.41/1969), ως 
αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, 
είτε με υπεκμίσθωση, είτε με τη χορήγηση άδειας Χρήσης, και 
 
ΕΠΕΙΔΗ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 13/09/2017, το Υπουργικό 
Συμβούλιο αποφάσισε ότι το κόστος της ανέγερσης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, θα 
επωμιστεί ο ΚΟΑ, μέσω του Προϋπολογισμού του, με αντίστοιχη αύξηση της κρατικής 
χορηγίας προς αυτόν για την κάλυψη των ετήσιων δαπανών του Έργου, και 
 
ΕΠΕΙΔΗ ο ΚΟΑ έχει ανεγείρει και/ή ευρίσκεται στη διαδικασία ανέγερσης του Νέου Γηπέδου 
Λεμεσού στη περιοχή Κολοσσίου στη Λεμεσό για αθλητικούς και κοινωφελείς σκοπούς,  και 
 
ΕΠΕΙΔΗ η Επαρχία Λεμεσού και τα σωματεία της έχουν την άμεση και απόλυτη ανάγκη 
δημιουργίας και χρήσης νέου Γηπέδου προς εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών τους, τόσο 
προπονητικών όσο και αγωνιστικών και προς εξυπηρέτηση του αθλητισμού στην Επαρχία 
Λεμεσού εν γένει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την αδυναμία των σωματείων της Επαρχίας 
να αναγείρουν δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις με δικά τους έξοδα, λόγω του υψηλού 
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κόστους κατασκευής τους, και 
 
ΕΠΕΙΔΗ η δημιουργία του Νέου Γηπέδου Λεμεσού κατέστη απολύτως αναγκαία και/ή κατέστη 
αναγκαία με βάση την Αρχή της Αναγκαιότητας, καθότι το υφιστάμενο γήπεδο γνωστό ως 
«Τσίρειο Στάδιο» που σήμερα εξυπηρετεί τις αθλητικές ανάγκες της πόλης και Επαρχίας 
Λεμεσού είναι πεπαλαιωμένο και δεν δύναται πλέον να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτές, και 
 
ΕΠΕΙΔΗ επίσης το Νέο Γήπεδο Λεμεσού θα χρησιμοποιείται, πέραν των αθλητικών σκοπών 
και για κοινωφελείς σκοπούς που αφορούν στην Επαρχία Λεμεσού προς  όφελος του 
ευρύτερου κοινού, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν από το Τσίρειο Στάδιο 
και/ή από άλλα μικρότερα γήπεδα της Επαρχίας Λεμεσού, όπως για παράδειγμα 
εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων,  
συναυλιών κλπ., και οι Αδειούχοι αποδέχονται ότι υπέχουν την απόλυτη υποχρέωση να 
παραχωρούν για κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή, την χρήση του 
Νέου Γηπέδου Λεμεσού, από σωματεία και οργανωμένα σύνολα που θα υποδεικνύονται σε 
αυτούς από τον ΚΟΑ νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται το αγωνιστικό πρόγραμμα των 
Αδειούχων, και 
 
ΕΠΕΙΔΗ, το Νέο Γήπεδο Λεμεσού είναι τοπικού χαρακτήρα, παρέχει επαρκή ασφάλεια στους 
χρήστες και στους παρευρισκόμενους εντός τούτου και οι σκοποί για τους οποίους έχει 
ανεγερθεί εξυπηρετούνται από οδικό δίκτυο και χώρους στάθμευσης και επικουρικά από 
κυλικεία, καφετερίες, καταστήματα κλπ., και  
 
ΕΠΕΙΔΗ ο ΚΟΑ επιθυμεί να παραχωρήσει Άδεια Χρήσης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού σύμφωνα 
με τους όρους και της πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας  στους Αδειούχους, με απώτερο 
σκοπό την ενίσχυση του αθλητισμού γενικότερα και την εξυπηρέτηση των αθλητικών 
αναγκών των Αδειούχων και του συνόλου των δημοτών της Επαρχίας Λεμεσού, και  
 
ΕΠΕΙΔΗ οι Αδειούχοι επιθυμούν να παραχωρηθεί σε αυτούς Άδεια Χρήσης του Νέου Γηπέδου 
Λεμεσού σύμφωνα με τους όρους και της πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης, 
και 
 
ΕΠΕΙΔΗ ο Εκμισθωτής έχει λάβει γνώση της παρούσας Συμφωνίας και του προσώπου των 
Αδειούχων και έχοντας την ευκαιρία να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες, έχει δώσει τη 
συγκατάθεση του για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού στους 
Αδειούχους σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας   Άδειας Χρήσης, και   
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ΕΠΕΙΔΗ ο Ιδιοκτήτης έχει αναθέσει  κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού την εκπόνηση μελέτης 
αναφορικά με τον καθορισμό του Αγοραίου Τέλους που οι Αδειούχοι θα πρέπει να 
καταβάλλουν αναφορικά με το Νέο Γήπεδο Λεμεσού, και 
 
  
ΕΠΕΙΔΗ ο Ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει όπως προχωρήσει με τον καθορισμό του Αγοραίου 
Τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές που παρατίθενται στην μελέτη που εκπονήθηκε για 
τον καθορισμό του Αγοραίου Τέλους ,   
 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1.1. Η Άδεια Χρήσης που διά της παρούσας Συμφωνίας παραχωρείται στους Αδειούχους 
σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων  της παρούσας Συμφωνίας,  έχει 
ως αντικείμενο την χρήση τού Νέου Γηπέδου Λεμεσού με κύριο σκοπό την  
εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών των Αδειούχων, αγωνιστικών και 
προπονητικών, την προώθηση και ανάπτυξη  εν γένει του αθλητισμού της Επαρχίας 
Λεμεσού, και γενικότερα την εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωφελών σκοπών  που αφορούν στην Επαρχία Λεμεσού 
όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, 
μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων, διοργανώσεων 
σχολικού και/ή ερασιτεχνικού αθλητισμού, συναυλιών κλπ. 

 
1.2. Το Νέο Γήπεδο Λεμεσού  του οποίου η χρήση παραχωρείται σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Συμφωνίας, στους Αδειούχους  περιλαμβάνει: 
 

α.  Γήπεδο ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UEFA 4ης κατηγορίας 
για την διεξαγωγή αγώνων, 

 
β. Πενταώροφο κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει τους απαραίτητους χώρους για την 

διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων και τους χώρους που περιγράφονται 
στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης, 

 
γ.  Υπαίθριο χώρο στάθμευσης, 
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δ.  Κερκίδες Ανατολική, Βόρεια και Νότια οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα 

καταστήματα του γηπέδου, μπουτίκ της ομάδας, τα κυλικεία του γηπέδου, 
τους χώρος υγιεινής, τους χώρους διαμονής των φυλάκων και συντηρητών, 
τους χώρους προσωπικού ασφαλείας, χώρους πρώτων βοηθειών, 

 
ε.  Ένα βοηθητικό γήπεδο. 
  
Επισυνάπτεται αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου ως Παράρτημα Α, στο οποίο 
σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα και με διαγράμμιση κόκκινου χρώματος ο χώρος 
που παραχωρείται προς χρήση με την παρούσα Άδεια Χρήσης και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. 
 

1.3. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δύναται να θεωρηθεί ότι χορηγεί εμπράγματο 

δικαίωμα στους Αδειούχους επί του Νέου Γηπέδου Λεμεσού.  

 

1.4. Η παρούσα Συμφωνία δεν δύναται να εγγραφεί σύμφωνα με τι διατάξεις του περί 

Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης), Νόμου, ΚΕΦ.224. 

 

1.5. Η παρούσα Συμφωνία δεν επιτρέπει την υποθήκευση από τους Αδειούχους του Νέου 

Γηπέδου Λεμεσού.   

 

1.6. Οι Αδειούχοι δεν δικαιούνται να εκχωρήσουν και/ή να μεταβιβάσουν την παρούσα 

Συμφωνία κα/ή οποιοδήποτε μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε όφελος, δικαίωμα ή 

υποχρέωση υπό αυτής σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός κατόπιν προηγούμενης 

γραπτής συγκατάθεσης του Ιδιοκτήτη.  

 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

2.1. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των κατασκευαστικών και/ή άλλων εργασιών για 
την ανέγερση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, ο Ιδιοκτήτης παραχωρεί την άδεια χρήσης 
του Νέου Γηπέδου Λεμεσού στους Αδειούχους, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Συμφωνίας, για 20 χρόνια από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας 
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(στο εφεξής η «Αρχική Περίοδος»), εκτός εάν αυτή τερματιστεί ενωρίτερα σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.  

 
2.2. Παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της παρούσας Συμφωνίας, για ακόμη μια 

εικοσαετή περίοδο,  κατά την απόλυτη κρίση του Ιδιοκτήτη και σύμφωνα με το ισχύον 
εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, με τους ίδιους όρους, πλην του Αγοραίου Τέλους το οποίο 
θα αναθεωρείται στη βάση νέας μελέτης από οίκο εγνωσμένου κύρους.   
 

2.3. Σε περίπτωση που οι Αδειούχοι επιθυμούν τη διακοπή της Άδειας Χρήσης πριν τη λήξη 
της, θα πρέπει να ειδοποιήσουν γραπτώς τον Ιδιοκτήτη, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία που οι Αδειούχοι επιθυμούν να διακόψουν την Άδεια. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης δεν θα επιστρέψει στους Αδειούχους οποιοδήποτε ποσό από 
το Αγοραίο Τέλος που κατέβαλαν στον Ιδιοκτήτη και οι Αδειούχοι δεν θα έχουν 
οποιαδήποτε απαίτηση ή δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη αξίωση ή θεραπεία 
οποιασδήποτε φύσης ή μορφής εναντίον του Ιδιοκτήτη.  

 
3. ΑΓΟΡΑΙΟ ΤΕΛΟΣ 

 
(α) Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση της Άδειας Χρήσης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, 

σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία  οι Αδειούχοι συμφωνούν και αναλαμβάνουν 
ομού και κεχωρισμένως όπως καταβάλλουν στον Ιδιοκτήτη από την Ημερομηνία 
Παράδοσης, όπως αυτή καθορίζεται κατωτέρω, ετήσιο ποσό ύψους τετρακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (400 000 χιλιάδες ευρώ), για την Αρχική Περίοδο, ως καθορίζεται στον 
όρο 2.1., το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι αποτελεί το εύλογο Αγοραίο 
Τέλος σύμφωνα και με το σενάριο αριθμός 1 από τα τρία σενάρια της μελέτης που 
εκπονήθηκε  προς το σκοπό αυτό.   

(β) Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι το Αγοραίο Τέλος θα καταβάλλεται στον Ιδιοκτήτη 
από τους Αδειούχους, οι οποίοι θα φέρουν αλληλέγγυα και κεχωρισμένα την ευθύνη 
για καταβολή αυτού, ως ακολούθως: 

• Ποσό Εκατό χιλιάδων  Ευρώ (€100.000.-), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 
• Ποσό  Εκατό χιλιάδων  Ευρώ (€100.000.-), μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους.  
• Ποσό  Εκατό χιλιάδων  Ευρώ (€100.000.-), μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.  
• Ποσό  Εκατό χιλιάδων  Ευρώ (€100.000.-), μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου 

έτους.  
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(γ)  Σε περίπτωση που οι Αδειούχοι καθυστερούν να καταβάλουν το  Αγοραίο Τέλος μετά 
την πάροδο των τριάντα (30) ημερών, όπου αυτό γίνεται απαιτητό και μέχρι την 
ημερομηνία εξόφλησής του, χωρίς επηρεασμό των άλλων δικαιωμάτων του 
Ιδιοκτήτη, οι Αδειούχοι θα είναι υπόχρεοι σε πληρωμή τόκου υπερημερίας με 
ποσοστό ίσο με το εκάστοτε εγκρινόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών για το 
σκοπό αυτό. 

 
 

(δ)  Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους Αδειούχους διαλυθεί/ούν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους, η παρούσα Συμφωνία συνεχίζει να ισχύει 
για τον/τους υπόλοιπους Αδειούχους οι οποίοι αναλαμβάνουν και υποχρεούνται 
όπως καταβάλλουν το αγοραίο τέλος ομού και  κεχωρισμένα, ως προνοείται στην 
παρούσα Συμφωνία. 

(ε) Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου καταβολής του Αγοραίου 
Τέλους από τους Αδειούχους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες ως καθορίζονται 
στην παρούσα, οι Αδειούχοι υποχρεούνται και αναλαμβάνουν όπως εντός ενός (1) 
μηνός από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, δημιουργήσουν κοινό 
τραπεζικό λογαριασμό, επ’ ονόματι και των τριών Αδειούχων, στον οποίο σταδιακά 
θα κατατίθεται το Αγοραίο Τέλος, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η καταβολή του 
κατά τις συμφωνηθείσες στην παρούσα Συμφωνία ημερομηνίες. 

4.  ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ 

4.1. Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, ο Ιδιοκτήτης αναλαμβάνει όπως, με την 
ολοκλήρωση του συνόλου των κατασκευαστικών και/ή άλλων εργασιών για την 
ανέγερση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, παραχωρήσει δικαίωμα χρήσης και 
διαχείρισης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού στους Αδειούχους, οι οποίοι θα 
χρησιμοποιούν το Νέο Στάδιο Λεμεσού αποκλειστικά για τους σκοπούς και το 
αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα πάντοτε με τις εκάστοτε οδηγίες του 
Ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. 

 
4.2. Ο Ιδιοκτήτης αναλαμβάνει όπως ανεγείρει, ολοκληρώσει και παραδώσει ελεύθερη 

κατοχή του Νέου Γηπέδου στους Αδειούχους, κατά ή σε εύλογο χρόνο από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνόλου των κατασκευαστικών και/ή άλλων εργασιών 
για την ανέγερση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, όποια κι αν είναι αυτή, με εξαίρεση 
τους χώρους που με συμφωνίες άδειας χρήσης έχουν ήδη δοθεί από τον Ιδιοκτήτη σε 
εταιρείες παροχής κινητής τηλεφωνίας/διαδικτύου, προς εξυπηρέτηση των αναγκών 
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του Νέου Γηπέδου Λεμεσού.  
 

4.3. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των κατασκευαστικών και/ή άλλων εργασιών για 
την ανέγερση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, ο Ιδιοκτήτης θα ειδοποιήσει εγγράφως 
τους Αδειούχους, καλώντας τους να παραλάβουν την πλήρη κατοχή του Νέου Γηπέδου 
Λεμεσού, εντός εύλογης προθεσμίας που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση και η οποία 
δεν θα είναι μικρότερη των (5) πέντε εργάσιμων ημερών.   

 
4.4. Οι Αδειούχοι έχουν επιθεωρήσει το Νέο Γήπεδο Λεμεσού και συμφωνούν όπως 

παραλάβουν κατοχή αυτού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.    
 

4.5. Οι Αδειούχοι συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν θα έχουν αποκλειστική χρήση του  
Νέου Γηπέδου Λεμεσού και δεσμεύονται όπως παραχωρούν την χρήση μέρους ή του 
συνόλου του Νέου Γηπέδου Λεμεσού σε σωματεία, οργανωμένα σύνολα και/ή 
πρόσωπα, που θα υποδεικνύονται σε αυτούς από τον Ιδιοκτήτη, για κοινωφελείς και 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς,  χωρίς αμοιβή, για συγκεκριμένες  ώρες και μέρες που 
θα καθορίζονται από τον Ιδιοκτήτη,  για εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας 
Συμφωνίας και των σκοπών του Ιδιοκτήτη,  νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται το 
αγωνιστικό πρόγραμμα των Αδειούχων.  

5.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ-ΚΟΑ 

5.1. Ο Ιδιοκτήτης αναλαμβάνει όπως ανεγείρει, ολοκληρώσει και παραδώσει εξ' ολοκλήρου 
το Νέο Γήπεδο Λεμεσού προς χρήση στους Αδειούχους, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Συμφωνίας. 

5.2. Ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί και με την παρούσα συμφωνία παρέχει στους Αδειούχους την  
Άδεια Χρήσης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, υπό την αίρεση που αναφέρεται στον όρο 
11 της παρούσας Συμφωνίας.  

6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 

6.1. Οι Αδειούχοι υποχρεούνται και αναλαμβάνουν, με δικά τους έξοδα και ευθύνη, να  
διατηρούν το Νέο Γήπεδο Λεμεσού, περιλαμβανομένων κοινόχρηστων χώρων, 
ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στην καλή και λειτουργήσιμη 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβαν, λαμβανομένης υπόψη της φυσικής φθοράς και 
θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση, επιδιόρθωση του και 
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για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους, τμήματα και 
εγκαταστάσεις του. 

6.2.  Οι Αδειούχοι υποχρεούνται και αναλαμβάνουν την ευθύνη συντήρησης και 
διαχείρισης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού καθ’ όλη τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης και 
δύνανται να προβαίνουν σε οποιουδήποτε είδους αναγκαία αναβάθμιση ή συντήρηση 
του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, με δικά τους έξοδα, νοουμένου ότι θα δώσουν στον 
Ιδιοκτήτη, εκ των προτέρων σχετική γραπτή ειδοποίηση για τα ακριβή έργα και τις 
ακριβείς ενέργειες αναβάθμισης, στις οποίες θα προβούν και το χρόνο που θα 
διαρκέσουν οι εργασίες, και νοουμένου ότι ο Ιδιοκτήτης προηγουμένως εγκρίνει και 
συναινέσει με αυτές.  

Νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάθεση των σχετικών εργασιών θα γίνεται 
σύμφωνα με τις αρχές του διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς και κατ’ αναλογία 
εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και κανόνων περί δημοσίων 
συμβάσεων.  

 
Νοείται περαιτέρω ότι  όλα τα έξοδα συντήρησης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης θα βαραίνουν τους Αδειούχους. 

 
 6.3.   Ο Ιδιοκτήτης και/ή εκπρόσωποι και/ή αντιπρόσωποι αυτού, δύνανται να διεξάγουν 

επιτόπιους ελέγχους στο Νέο Γήπεδο Λεμεσού και να αξιώνουν από τους Αδειούχους 
να προβαίνουν στις αναγκαίες συντηρήσεις και/ή επιδιορθώσεις και οι Αδειούχοι 
υποχρεούνται, αλληλέγγυα και  κεχωρισμένα, με δικό τους κόστος, να προβαίνουν στις 
συντηρήσεις και/ή επιδιορθώσεις αυτές καθ’ υπόδειξη του Ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση 
που οι Αδειούχοι αρνηθούν ή αμελήσουν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες  του 
Ιδιοκτήτη σε σχέση με τις αναγκαίες συντηρήσεις και/ή επιδιορθώσεις, εντός εύλογου 
χρόνου, τότε ο Ιδιοκτήτης θα δικαιούται, χωρίς επηρεασμό κάθε άλλης θεραπείας, με 
δικούς του εργάτες, υπαλλήλους, εργολάβους, ειδικούς ή εμπειρογνώμονες, να 
προβαίνει στην αναγκαία κατά την κρίση του Ιδιοκτήτη, επιδιόρθωση και/ή συντήρηση 
και oι Αδειούχοι οφείλουν να καταβάλουν στον Ιδιοκτήτη κάθε έξοδο για τέτοια 
επιδιόρθωση και/ή συντήρηση.  

 
6.4.  Οι Αδειούχοι δεν μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε έργα ή/και σε οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στο Νέο Γήπεδο Λεμεσού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση ή/και έγκριση του Ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τυχόν όρους που θα κριθεί 
σκόπιμο από τον Ιδιοκτήτη να επιβληθούν. 
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6.5.  Οι Αδειούχοι  έχουν το δικαίωμα να εκχωρούν τη Διαχείριση του Νέου Γηπέδου 
Λεμεσού σε εταιρεία διαχείρισης, κατόπιν λήψης της έγγραφης σύμφωνης γνώμης του 
Ιδιοκτήτη:  

 
Νοείται ότι  η εκχώρηση της διαχείρισης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού,  θα γίνεται με 
τρόπο που θα εξυπηρετεί τον σκοπό της Άδειας Χρήσης  και οι Αδειούχοι υποχρεούνται 
να παραδίδουν στον Ιδιοκτήτη Εκθέσεις για τη διαχείριση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού 
ετησίως: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι οι Αδειούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία 
διαχείρισης θα συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και ότι η 
εταιρεία διαχείρισης θα διατηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς από τα τρία Σωματεία, θα 
τηρεί τους κανόνες για ισότιμη χρήση και πρόσβαση στο Νέο  Γήπεδο Λεμεσού μεταξύ 
των διαφόρων χρηστών ανάλογα με την ιδιότητα τους, με διαφάνεια και χωρίς 
διακρίσεις, ήτοι η εταιρεία διαχείρισης θα πρέπει να διαχειρίζεται το Γήπεδο με τρόπο 
ώστε αυτό να είναι ανοιχτού χαρακτήρα και κοινής ωφελείας: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν Διαχειριστική Επιτροπή 
(στο εξής «η Διαχειριστική Επιτροπή») στην οποία  ο ΚΟΑ ως ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το 
δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να συμμετέχει και να παρευρίσκεται σε συνεδριάσεις και να 
λαμβάνει μέρος στις συναντήσεις, συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με 
τη διαχείριση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, με ένα (1) αντιπρόσωπο του τον οποίο θα 
διορίζει από καιρού εις καιρό και θα ενημερώνει περί τούτου τους Αδειούχους.  

 
6.6. Οι Αδειούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν περαιτέρω ότι  άνευ διακρίσεων με τρόπο που 

δεν θα παρέχει σε κανένα χρήστη κανένα πλεονέκτημα, οι τιμές χρέωσης θα είναι 
προσανατολισμένες στην αγορά, τόσο σε σχέση με τους επαγγελματικούς 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους/σωματεία αλλά και σε σχέση με μη εμπορικούς χρήστες, 
όπως για παράδειγμα σχολικό αθλητισμό, πολιτιστικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 
6.7 Συμφωνείται ότι η πολιτική χρεώσεων που θα ακολουθεί η εταιρεία διαχείρισης τελεί 

υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής. 
 

6.8  Συμφωνείται περαιτέρω ότι οι Αδειούχοι θα επιβλέπουν την οικονομική κατάσταση 
της εταιρείας διαχείρισης απαιτώντας και/ή διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, όπως η 
εταιρεία διαχείρισης προσκομίζει (α) ετησίως ελεγμένους λογαριασμούς εκάστου 
προηγούμενου έτους μέχρι και τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και (β) 
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διευθυντικούς λογαριασμούς εξαμηνιαίως.  
 
6.9    Η ευθύνη ασφάλισης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού και των κοινόχρηστων χώρων, 

τμημάτων και εγκαταστάσεων του έναντι πυράς, καταιγίδας, θεομηνίας, πλημμύρας, 
αστραπής, κεραυνού, σεισμού, παλιρροιακού κύματος, άλλων φυσικών καταστροφών 
ή ζημιών που δυνατόν να προκληθούν από φυσικά φαινόμενα, πρόσκρουση 
αεροσκαφών ή άλλων ιπτάμενων αντικειμένων, διασκορπισμό ουσιών και άλλων 
συμβάντων που βλάπτουν το περιβάλλον, κοινωνικής αναταραχής, παραμένει με τον 
Ιδιοκτήτη. 

Η ευθύνη ασφάλισης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού και των κοινόχρηστων χώρων, 
τμημάτων και εγκαταστάσεων του έναντι αστικής ευθύνης, κακόβουλων ζημιών και 
οποιωνδήποτε άλλων ζημιών και βλαβών προκληθούν από οπαδούς ομάδων και/ή 
από άλλους χρήστες του χώρου, αποτελεί από την ημερομηνία Παράδοσης και καθόλη 
τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης, ευθύνη των Αδειούχων. 

Νοείται ότι οι Αδειούχοι υποχρεούνται όπως εφοδιάζουν τον Ιδιοκτήτη με αντίγραφα 
των εν λόγω ασφαλιστηρίων εγγράφων και των ετήσιων ανανεώσεων τους. 

6.10. Σε περίπτωση που το Νέο Γήπεδο Λεμεσού και/ή οι κοινόχρηστοι χώροι, τμήματα και 
εγκαταστάσεις του ή οποιοδήποτε μέρος αυτού πάθει ζημία ή καταστραφεί από 
οποιοδήποτε από τους πιο πάνω αναφερόμενους Κινδύνους, σε βαθμό που αυτά θα 
καθίσταντο ακατάλληλα προς χρήση και/ή κατοχή, οι Αδειούχοι με την απόλυτη 
συνεργασία του Ιδιοκτήτη και με δικά τους έξοδα, αναλαμβάνουν να προβούν σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες, ούτως ώστε να 
μπορέσουν να επανοικοδομήσουν και/ή να επαναφέρουν αυτά σε καλή και 
λειτουργήσιμη κατάσταση και συμφωνούν και αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν 
οποιοδήποτε ποσό ήθελε εισπραχθεί από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία σε 
σχέση με την ζημία και/ή με την καταστροφή για να ανοικοδομήσουν και/ή να 
αποκαταστήσουν τη ζημία και/ή την καταστροφή που προκλήθηκε. Αμοιβαία 
συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι για όση περίοδο θα υπάρχει αδυναμία  χρήσης 
του Νέου Γηπέδου Λεμεσού από τους Αδειούχους, όλες οι πληρωμές που 
προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία θα αναστέλλονται.   

6.11. Οι Αδειούχοι αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν, με δικά τους έξοδα και ευθύνη, όλες τις 
άδειες πιστοποιητικά, έγγραφα ή/και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες 
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αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρήση και/ή λειτουργία των χώρων εστίασης 
και/ή ψυχαγωγίας και/ή άλλων χώρων του Νέου Γηπέδου Λεμεσού και κατ' επέκταση 
ο Ιδιοκτήτης συμφωνεί, αναλαμβάνει και δεσμεύεται όπως υπογράψει τις σχετικές 
αιτήσεις και/ή οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο έγγραφο απαιτείται για την εξασφάλιση 
των εν λόγω αδειών, χωρίς  αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τους εκάστοτε 
σε ισχύ Νόμους και/ή Κανονισμούς. 

 6.12. Οι Αδειούχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν όλα τα έξοδα  για την κατανάλωση νερού, 
κλιματισμού και ηλεκτρισμού, τη χρήση τηλεφώνου/φαξ/ διαδικτύου, τη συλλογή 
σκυβάλων, τέλη αποχετεύσεως σε σχέση με το Νέο Γήπεδο Λεμεσού και οποιαδήποτε 
άλλα έξοδα, φόρους, τέλη και άλλα, κάθε φύσης, δικαιώματα που μπορεί να 
επιβάλλονται ή να ισχύουν από καιρό σε καιρό σχετικά με τις διευκολύνσεις που θα 
χρησιμοποιούν και/ τις δραστηριότητές τους και/ή τη χρήση του Νέου Γηπέδου 
Λεμεσού. Σε περίπτωση που οι Αδειούχοι αμελήσουν να καταβάλουν οποιαδήποτε 
ποσά που καθίστανται απαιτητά, ο Ιδιοκτήτης δύναται να πληρώσει ο ίδιος τέτοια 
ποσά και να απαιτήσει τα ποσά αυτά από τους Αδειούχους, ανεξάρτητα, επιπρόσθετα 
και χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης θεραπείας, που έχει. 

 
6.13. Οι Αδειούχοι συμφωνούν όπως λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή 

οποιασδήποτε οχληρίας  και για την πρόληψη της πρόκλησης ρύπανσης. Σε κάθε 
περίπτωση ο Ιδιοκτήτης ουδεμία ευθύνη φέρει. 

 
6.14. Οι Αδειούχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οποιασδήποτε 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας, Κανονισμού ή Νόμου που θα τίθεται εκάστοτε σε ισχύ και θα έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με την χρήση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού και/ή με το 
αντικείμενο και/ή το σκοπό της Άδειας. 

 
6.15. Οι Αδειούχοι συμφωνούν να εφαρμόζουν τις οδηγίες του Ιδιοκτήτη  σε ότι αφορά στη 

χρήση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού.   
 
6.16. Οι Αδειούχοι αναλαμβάνουν να μην παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο 

οποιεσδήποτε λειτουργίες/δραστηριότητες του Ιδιοκτήτη, που διενεργούνται στη βάση 
νόμιμων καθηκόντων του,  εντός  του Νέου Γηπέδου Λεμεσού. 

  
6.17. Οι Αδειούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν πινακίδα σε περίοπτη θέση στο Νέο 

Γήπεδο Λεμεσού με το Λογότυπο του Ιδιοκτήτη, αν ο Ιδιοκτήτης το ζητήσει. 
 
6.18. Σε περιπτώσεις αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος, ή 

/ και διασωματειακών αγώνων αυξημένου ενδιαφέροντος, οι Αδειούχοι υποχρεούνται 
να παραχωρήσουν στον Ιδιοκτήτη, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, σουίτα 
(box)  αριθμό 3 στο δεύτερο όροφο του Νέου Γηπέδου Λεμεσού για την εξυπηρέτηση 
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κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους 
χώρους και καφεστιατόρια στον τρίτο και τέταρτο όροφο του Νέου Γηπέδου Λεμεσού 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση των Αδειούχων. 

7.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 

7.1.  Ο Ιδιοκτήτης, με την επιφύλαξη των οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων έχει, δύναται 
να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση και να επανακτήσει την κατοχή του Νέου Γηπέδου 
Λεμεσού, άνευ επηρεασμού της οποιασδήποτε άλλης νόμιμης θεραπείας ή/και 
ένδικου μέσου μπορεί να έχει, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους 
όρους που διαλαμβάνει η παρούσα Συμφωνία από τους Αδειούχους.  
 

7.2.  Σε περίπτωση που οι Αδειούχοι παραλείψουν να καταβάλουν το Αγοραίο Τέλος ο 
Ιδιοκτήτης θα αποστείλει γραπτή ειδοποίηση για πρόθεση τερματισμού της παρούσας 
Συμφωνίας, και σε περίπτωση που οι Αδειούχοι δεν καταβάλουν το οφειλόμενο τέλος 
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης  η παρούσα Συμφωνία 
τερματίζεται χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

 
7.3.  Σε περίπτωση που η παρούσα Συμφωνία κριθεί παράνομη για οποιοδήποτε λόγο από 

αρμόδιο Δικαστήριο, η Συμφωνία τερματίζεται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης των 
Αδειούχων. 

 
8.  ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ  
 
 
8.1.  Οι Αδειούχοι έχουν, αλληλέγγυα και  κεχωρισμένα  την απόλυτη ευθύνη για κάλυψη 

οποιασδήποτε ζημιάς, βλάβης ή απώλειας οποιασδήποτε φύσης ή μορφής προκληθεί 
εντός του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, εξαιτίας ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων ή 
αμέλειας των Αδειούχων ή των υπαλλήλων τους ή των αξιωματούχων τους ή των 
αντιπροσώπων τους ή των προσώπων που θα απασχολούνται από ή για λογαριασμό 
τους ή εξουσιοδοτημένων προσώπων, ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, που θα 
προκύπτει από τις εργασίες/δραστηριότητες τους  σε σχέση με την Άδεια. 

 
8.2.  Οι Αδειούχοι έχουν, αλληλέγγυα και  κεχωρισμένα, την απόλυτη ευθύνη για πλήρη 

και αποτελεσματική αποζημίωση του Ιδιοκτήτη ή του Εκμισθωτή, ήτοι του Κράτους, 
για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με την παρούσα 
Συμφωνία, οποτεδήποτε αυτή εγερθεί, εναντίον τους καθώς και για οποιαδήποτε 
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αξίωση, απώλεια, δαπάνη, επιβάρυνση ή ζημιά την οποία ο ΚΟΑ ή ο Εκμισθωτής 
μπορεί να υποστούν ως συνέπεια οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των 
Αδειούχων, των υπηρετών, αντιπροσώπων τους και/ή συνέπεια οποιασδήποτε πράξης 
ή παράλειψης τρίτων στους οποίους οι Αδειούχοι έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης 
χώρων του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, ή έχουν επιτρέψει την είσοδο στο Νέο Γήπεδο 
Λεμεσού. 

 
8.3.  Σε περίπτωση που οι Αδειούχοι υποχρεωθούν από Δικαστήριο ή άλλως πως στη 

πληρωμή χρηματικού ποσού για ζημιές, απώλειες, έξοδα και άλλα για οποιαδήποτε 
πράξη ή παράλειψη τους ή για οποιαδήποτε πράξη και/ή παράλειψη τρίτων στους 
οποίους οι Αδειούχοι έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης χώρων του Νέου Γηπέδου 
Λεμεσού ή στους οποίους έχουν επιτρέψει την είσοδο στο Νέο Γήπεδο Λεμεσού  ή 
γενικά οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σε σχέση με τη παρούσα Συμφωνία,  οι 
Αδειούχοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα για να κινήσουν αγωγή ή για να λάβουν άλλο 
ένδικο μέτρο εναντίον του  Ιδιοκτήτη ή του Εκμισθωτή ήτοι του Κράτους, σύμφωνα με 
την Συμφωνία αυτή. 

 
 

9.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
9.1.  Σε οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία μεταξύ 

του Ιδιοκτήτη και των Αδειούχων, πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της παρούσας 
Συμφωνίας και η ημερομηνία συνομολόγησης αυτής, και πρέπει να αποστέλλεται με 
ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο, ως εξής: 
 
α. Από τους Αδειούχους προς τον Ιδιοκτήτη,  στην ταχυδρομική διεύθυνση 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 
Έγκωμη 2400, Ταχ. Θυρίδα 24804, 1304 Λευκωσία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
director@sportskoa.org.cy   με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22357720. 

 
β. Από τον ΚΟΑ στους Αδειούχους, στην ταχυδρομική διεύθυνση  

για το σωματείο Αθλητικός Όμιλος Λεμεσού Απόλλων, στην ταχυδρομική 
διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 204,3036, Λεμεσός, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
director@apollon.com.cy, ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 25746808,  
για το σωματείο Αθλητική Ένωση Λεμεσού ΑΕΛ, στην ταχυδρομική διεύθυνση 3507 
Λεμεσός ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@ael-fc.com ή με τηλεομοιότυπο 
στον αριθμό 25331929, 
για το σωματείο Αθλητικός Μουσικός Μορφωτικός Σύλλογος Άρης Λεμεσού, 

mailto:director@sportskoa.org.cy
mailto:director@apollon.com.cy
mailto:director@ael-fc.com
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ταχυδρομική διεύθυνση Γρίβα Διγενή 78,2ος όροφος, Γραφείο Β1, 3101 Νεάπολη 
Λεμεσός, στην ηλεκτρονική διεύθυνση lysandros@infinitum.law, ή 
τηλεομοιότυπο στον αριθμό 25356633. 
 

9.2.  Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών έχει υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς το άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας. 

 
9.3.  Οποιαδήποτε ειδοποίηση αποστέλλεται σύμφωνα με τον παρόντα όρο θα θεωρείται 

ως δεόντως αποσταλείσα ειδοποίηση. 
 

10.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 

10.1.  Η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διέπει όλα τα θέματα που αφορούν και 
προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία και αποκλειστική  δικαιοδοσία εκδίκασης 
οποιουδήποτε ζητήματος σε σχέση με τη Συμφωνία τούτη συμφωνείται μεταξύ των 
Συμβαλλομένων Μερών ότι θα έχουν τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας. 

 

10.2.  Η γλώσσα της Συμφωνίας και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του  ΚΟΑ και 
των Αδειούχων είναι η Ελληνική. 

 
11.    ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ    

11.1. Η παρούσα Συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από 
τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και/ή προηγούμενης σύμφωνης γνώμης αυτών.  

11.2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση που δεν ληφθούν         
οι όποιες αναγκαίες εγκρίσεις  από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. η Συμφωνία ουδεμία 
νομική ισχύ έχει και ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη αξίωση ή 
θεραπεία οποιασδήποτε φύσης ή μορφής δυνατόν να εγερθεί σε τέτοια περίπτωση. 
 

12.  ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ 

12.1.  Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε 
τέτοιου όρου δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος να τερματίσει την παρούσα 
Συμφωνία και να απαιτήσει αποζημιώσεις.  

mailto:lysandros@infinitum.law
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12.2.  Ο Ιδιοκτήτης  επιφυλάσσει το απόλυτο δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
Συμφωνίας, μέσα στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας εξουσίας του και δυνάμει της 
ισχύουσας νομοθεσίας και εντός των πλαισίων των όρων της παρούσας Συμφωνίας, να 
τροποποιεί τους όρους της Άδειας Χρήσης ή να επιβάλλει πρόσθετους όρους.  

 

13. ΕΥΘΥΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 Όλες οι υποχρεώσεις των Αδειούχων κάτω από την παρούσα Συμφωνία θα 

θεωρούνται κοινές (“joint”) και κεχωρισμένες (“several”). 

 

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ των ανωτέρω όρων, τα Συμβαλλόμενα μέρη 
θέτουν τις υπογραφές τους κατωτέρω. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  μέσω του Προέδρου του                        
κ. Ανδρέα Τάκη Μιχαηλίδη                                               ……………………….……….. 
 
ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ  
Σωματείο Αθλητικός Όμιλος Λεμεσού Απόλλων μέσω του Προέδρου του κ. Ξενοφών 
Χαραλάμπους       

……………………….……….. 
 
Σωματείο Αθλητική Ένωση Λεμεσού ΑΕΛ μέσω ου Προέδρου του κ. Νίκου 
Χριστοδουλίδη 

 
……………………….……….. 
 

Σωματείο Αθλητικός Μουσικός Μορφωτικός Σύλλογος Άρης Λεμεσού, μέσω του 
Προέδρου του κ. Λύσανδρου Λυσάνδρου  
         ………………………………….. 
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 

1.       2.   
 
 
 

3.      4.  

 
 
5.      6. 
 
 
 
 
7.      8. 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΕΣ: 

 
Εμείς οι εταιρείες A.A.A. Limassol Stadium Limited, Apollon Footbal (Public) Ltd, AEL 
Podosfairo Public Ltd, Aris FC 1930 Ltd και οι Διευθυντές / Αξιωματούχοι των πιο πάνω 
Eταιρειών αναλαμβάνουμε ομού και   κεχωρισμένως την πιστή τήρηση των όρων της 
Συμφωνίας Παραχώρησης Άδειας Χρήσης και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, ομού   
και κεχωρισμένως, για την κάλυψη οποιωνδήποτε άμεσων και έμμεσων κόστων, 
εξόδων, επιβαρύνσεων, ζημιών και αποζημιώσεων και όλων των συναφώς 
απορρεόντων καθηκόντων των Αδειούχων που απορρέουν από την πιο πάνω 
Συμφωνία.  
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

1.        
Νίκος Κίρζης , Διευθυντής 
A.A.A. Limassol Stadium Limited 
 
2.         
Λύσανδρος Λυσάνδρου, Διευθυντής 
A.A.A. Limassol Stadium Limited 
 
3.         
Ανδρέας Γιάπας  
A.A.A. Limassol Stadium Limited 
 
 
 

 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1.       2.      
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
1.        

Νίκος Κίρζης,  
Apollon Footbal (Public) Ltd 

 
 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1.       2.      
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
1.        
Ανδρέας Σοφοκλέους, ΑΔΤ
AEL Podosfairo Public Ltd 
 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1.       2.      
 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
1.        
Λύσανδρος Λυσάνδρου, ΑΔΤ
Aris FC 1930 Ltd 
 
 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1.       2.      
 

 

 


