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ΣΥΜΦΩΝΗτΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Συμφωνία

γενομένη σήμερον, τη

1Ο

Ιουνίου

1973,

μεταξύ του κ. Σάββα Χριστίδη εκ

Κυθραίας, Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Κυθραίας, εκ μέρους της Σχολικής
Εφορείας Κυθραίας (εν τοις έφεξης καλουμένης «ή Εφορεία») αφ' ενός και του κ.

Ευέλθοντος Ιακωβίδη εκ Κυθραίας Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του
ιερού ναού Αγίας Μαρίνης Κυθραίας, (έν τοις εφεξής καλουμένης «ή Επιτροπή») εκ
μέρους της Επιτροπής, αφ' ετέρου.

Επειδή έχει συμφωνηθή, μεταξύ της Εφορείας και της Επιτροπής όπως η Επιτροπή
πωλήση εις την Εφορείαν έναντι τιμήματος εκ

f:2.000

(δύο χιλιάδων λιρών Κύπρου)

το κτήμα του ιερού ναού της Αγίας Μαρίνης Κυθραίας εκτάσεως τριων στρεμμάτων,
τριών προσταθίων και οκτακοσίων τετραγωνικών ποδών και περιγραφόμενον εις τα
βιβλία και σχέδια του Κτηματολογίου ως τεμάχιον

28,

φύλλον/σχέδιον

XXII/3,

χωράφι,

και

Επειδή η Εφορεία και η Επιτροπή επιθυμούν να διευθετήσουν τα της καταβολής υπό
της

Εφορείας

του

συμπεφωνημένου

τιμήματος

και

τα

της

μεταβιβάσεως

της

κυριότητος επί του κτήματος.

Νυν δια ταύτα συμφωνούνται μεταξύ της Εφορείας και της Επιτροπής τα ακόλουθα:1.(α) Η Εφορεία

θα καταβάλη προς την Επιτροπήν εντός ενός μηνός από της

ημερομηνίας της παρούσης συμφωνίας ποσόν εκ
και

f:600 (εξακοσίων λιρών Κύπρου) κατά
1975, τρίτην δόσιν του τιμήματος πλέον οι

f:?OO

(επτακόσιων λιρών Κύπρου)

την 1ην Μαίου,

1974

και την 1ην ΜαΤου,

τόκοι.

(β) Επί του εκάστοτε οφειλομένου ποσού του τιμήματος θα καταβάλληται τόκος ίσος

προς

6%

(έξ επί τοις εκατόν) ετησίως.

Νοείται ότι ουδέν των ανωτέρω εμποδίζει την Εφορείαν όπως αυτή εξοφλήση το
οφειλόμενον ποσόν ανά πάσαν στιγμήν.
(γ) Η Επιτροπή θα προβή εις την επ' ονόματι της Εφορείας ή επ' ονόματι των κατά
νόμον

διαδόχων

αυτής,

εγγραφήν

του

κτήματος

του

αναφερομένου

εις

την

παρούσαν συμφωνίαν άμα τη καταβολή της δευτέρας δόσεως του συμπεφωνημένου
τιμήματος.

2.

Η παρούσα συμφωνία γίνεται εις διπλούν, εν δε aντίγραφον αυτής δίδεται εις

έκαστον των συμβαλλομένων μερών.

Υπεγράφη υπό των συμβαλλομένων μερών
Σάββα Χριστίδη
Προέδρου Εφορείας
Ευέλθοντος Ιακωβίδη
Προέδρου Επιτροπής

παρουσία των

( 1)
(2)

Θωμάς Πετρίδης
Σταύρος Κ. Πατρίκιος

