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ΑΔΤ

Εν συνεχεία της απόφασής της Επιτροπής με αριθμό ........................................ και ημερομηνία
………/…….../……….…., σε σχέση με την πιο πάνω αίτηση και αφού η εν λόγω απόφαση απόδοσης
έργου έχει καταστεί τελεσίδικη, δηλώνω ότι σήμερα ......../………./.................. παρέλαβα από
τον/την….........................................................................., εκ μέρους της Ειδικής Επιτροπής για τη
Διαχείριση των Έργων Τέχνης (εφεξής «Επιτροπή»), το/τα Έργο/α που περιγράφεται/ονται στο
Μέρος Β που επισυνάπτεται στην παρούσα (εφεξής «Έργο /Έργα»).
Δηλώνω επίσης ότι:
- Εξέτασα το Έργο/Έργα και το/α παραλαμβάνω στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται/ονται1,
καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και η Επιτροπή δεν ευθύνονται για πιθανά ελαττώματα ή φθορές
του/των Έργου/ων που έχουν επισυμβεί πριν την παραλαβή τους από την Κυπριακή Δημοκρατία.
- Δεσμεύομαι να αναλάβω την ευθύνη της παραλαβής και μεταφοράς του/ων Έργου/ων με δικά
μου έξοδα από το χώρο που το/α Έργο/α σήμερα βρίσκεται/ονται εντός 30 ημερών από την ημέρα
της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής σε μένα.2 Έχω υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής
για ανάθεση της συσκευασίας και μεταφοράς του/ων Έργου/ων σε εξειδικευμένη εταιρεία
μεταφορών.
- Σε περίπτωση μελλοντικής αμφισβήτησης της κυριότητας του/των Έργου/ων θα συνεργαστώ με
την Κυπριακή Δημοκρατία ή/και την Επιτροπή για τη Διαχείριση των Έργων Τέχνης για οποιοδήποτε
θέμα ενδέχεται στο μέλλον να χρειαστεί για την πλήρη εξακρίβωση της κυριότητας του/των
Έργου/ων.
- Ουδεμία απαίτηση έχω από την Επιτροπή ή/και την Κυπριακή Δημοκρατία για οποιοδήποτε θέμα
αφορά το Έργο/Έργα.
- Θα συμμορφωθώ άμεσα με οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση Δικαστηρίου σε σχέση με την
κυριότητα και απόδοση του/ων Έργου/ων.
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Σύμφωνα με την «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ » που επισυνάπτεται.
Εκτός εάν υπάρξει άλλη σχετική συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία.
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- Απαλλάσσω την Κυπριακή Δημοκρατία ή/και την Επιτροπή από οποιαδήποτε ευθύνη ή/και
απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα ενδέχεται προκύψει ως αποτέλεσμα της πιο πάνω
απόφασής της να μου αποδώσει το/τα Έργο/α.
- Παρέχω την συγκατάθεσή μου στην Κυπριακή Δημοκρατία ή/και την Επιτροπή για οποιαδήποτε
προβολή ή/και χρήση του/των Έργου/ων στα πλαίσια μελλοντικών εκδόσεων, εκθέσεων,
εκπαιδευτικών προβολών και γενικά για την προβολή και δημόσια παρουσίαση του/των Έργου/ων
στην Κύπρο και στο εξωτερικό όπου χρειαστεί.
- Κατανοώ την σημαντική συναισθηματική και συμβολική αξία που έχει το/τα Έργο/α λόγω της
ιστορίας του/ς, της σύνδεσής του/ς με την Αμμόχωστο και το κυπριακό πρόβλημα. Ως εκ τούτου,
αντιλαμβάνομαι πως έχω το ηθικό βάρος και την ηθική υποχρέωση να διατηρώ πάντοτε το/α
Έργο/α σε καλή κατάσταση και εκεί που απαιτείται να προβαίνω στη συντήρησή του/ς από
εξειδικευμένο συντηρητή.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..........................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΩΘΕΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ3
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Σύμφωνα με το pdf αρχείο του ψηφιακού καταλόγου «In Culture We Trust” το οποίο συνοδεύει τα επίσημα
Έντυπα Απόδοσης και είναι, επίσης, διαθέσιμο στο σύνδεσμο
https://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/library/in-culture-we-trust.html.
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