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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ’ ἀριθ. 12

Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
τῆς 27ης Ἀπριλίου 2015.
Σήμερον, τὴν 27ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν
1ην μεταμεσημβρινήν, ἐν τοῖς γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως συνῆλθεν εἰς
συνεδρίαν τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου καὶ ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου
π. Σεργίου Μαρνέλλου, τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κιτσοτόλη, τοῦ κ. Δημητρίου
Παππᾶ, ὑπαλλήλου τῆς ΔΟΥ Ἰωαννίνων, τοῦ κ. Κωνσταντίνου Τσαγκλῆ, δικηγόρου
Ἰωαννίνων καὶ τῶν κ. Ἰωάννου Πατερούση καὶ Ἀθανασίου Μέμου, Ἐκκλησιαστικῶν
Ἐπιτρόπων, χρέη Γραμματέως ἐκτελοῦντος τοῦ Γραμματέως τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παύλου Βαταβάλη.
Οὔσης καθολικῆς ἀπαρτίας, ἀναγινώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται τὰ θέματα τῆς
προηγουμένης συνεδρίας, μεθ’ ὅ ἀναγινώσκονται τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως
ἐπὶ τῶν ὁποίων τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἀποφαίνεται ὡς ἀκολούθως:

01.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέματα: α) «Περὶ
διασυνδέσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ μὲ τὴν
ὑπηρεσίαν “e-banking”», β) «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου» καὶ γ) «Περὶ
καταρτίσεως

ὅρων

δημοσίας

πλειοδοτικῆς

δημοπρασίας

διὰ

τὴν

ἐκμίσθωσιν

ἐκκλησιαστικῶν χορτολειβαδίων», ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι, [ἀναφορικῶς πρὸς τὴν
ὑπὸ στοιχεῖον α) ἀπόφασιν] πρὸ πάσης χρηματικῆς συναλλαγῆς θὰ συντάσσεται
Πρακτικὸν ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ περιγράφονται
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ἀναλυτικῶς αἱ χρηματικαὶ συναλλαγαί, καὶ ἀκολούθως θὰ ὑποβάλλεται εἰς τὸ
Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον, πρὸς ἔγκρισιν, κατ’ ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ
ἄρθρου 6, παρ. 3 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν».

02.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 1 καὶ 2/2012 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης, ὡς καὶ τὰς ἐγκριτικάς αὐτῶν
ὑπ’ ἀριθ. 359/3/03-02-2012 καὶ 360/2/12-03-2012 ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 31ης Δεκεμβρίου 2014 Ὑπεύθυνην Δήλωσιν τοῦ μισθωτοῦ κ.
Κωνσταντίνου Ἀναγνώστου,
δ) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ λύσεως τῆς
μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ ὑδρομύλου καὶ περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας
πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκ νέου ἐκμίσθωσιν αὐτοῦ», ὡς ἔχει.

03.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἀ π ο ρ ρ ί π τ ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Τριάδος

τῆς

ἐνορίας

Φανερωμένης,

ἀναφορικῶς

πρὸς

τὴν

διενέργειαν

διὰ

κεκλεισμένων φακέλλων πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου
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χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Φανερωμένης, διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς
πανηγύρεως καὶ
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν διεξαγωγὴν δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας, συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς
ὡς ἄνω ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης, πλὴν τῶν ὅρων 2, 6 καὶ 12 αὐτῆς.

04.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 72/2012 καὶ 2/2013 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων ὡς καὶ τὰς ἐγκριτικὰς αὐτῶν
ὑπ’ ἀριθ. 366/1/28-12-2012 καὶ 367/5/08-02-2013 ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν αἴτησιν τοῦ μισθωτοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος, ἰδιοκτησίας τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων, εἰς Πόρτο Λάγος Ξάνθης, κ.
Εὐαγγέλου Μαντζουράτου,
δ) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου

τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων

μὲ θέμα:

«Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ

μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος εἰς Πόρτο Λάγος Ξάνθης, κατόπιν
αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, σὲ ποσοστό 30% ἐπὶ τὸ ἔλαττον», τροποποιουμένου τοῦ
ποσοστοῦ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἀπὸ 30% εἰς 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον καὶ
μὲ τὴν προσθήκην τοῦ ὅρου ὅτι ἡ γενομένη μείωσις θὰ ἔχει διάρκεια δύο (2) ἔτῶν,
μετὰ τὴν παρέλευσιν τῶν ὁποίων τὸ μίσθωμα θὰ ἐπανέλθει εἰς τὴν ἀρχικὴν τιμήν.

05.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
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β) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 4 καὶ 5/2013 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου, ὡς καὶ τὰς ἐγκριτικάς αὐτῶν ὑπ’ ἀριθ.
377/1/29-11-2013 καὶ 378/2/20-12-2013 ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 29ης Μαρτίου 2015 αἴτησιν τῆς μισθωτοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
καταστήματος, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου, κ.
Ἔλλης Παπαγεωργίου,
δ) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος
ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος εἰς Καπέσοβον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, σὲ
ποσοστό 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον», ὡς ἔχει.

06.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 2/2005, 4/2005, 2/2011 καὶ 3/2012 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μονοδενδρίου, ὡς καὶ τὰς
ὑπ’ ἀριθ. 293/10/29-09-2005, 348/3/11-03-2011, 349/1/11-04-2011 καὶ 360/4/12-03-2012
ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 24ης Μαρτίου 2015 αἴτησιν τοῦ μισθωτοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
διαμερίσματος,

ἰδιοκτησίας

τοῦ

Ἱεροῦ

Ναοῦ

Ἁγίου

Ἀθανασίου

τῆς

ἐνορίας

Μονοδενδρίου, κ. Ἰωάννου Μπούκα,
δ) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μονοδενδρίου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως γενομένης
ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις,
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κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, διὰ τὰ ἑπόμενα τρία (3) ἔτη», τροποιουμένης μόνον
τῆς διάρκειας τῆς ἀναπροσαρμογῆς, ἀπὸ τρία (3) εἰς ἕν (1) ἕτος.

07.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
ἀ π ο ρ ρ ί π τ ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας
συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ ὑδρομύλου», μὲ τὴν σύστασιν - παρατήρησιν ὅτι θὰ
πρέπει νὰ τηροῦνται οἱ νόμιμες διαδικασίες, ὡς ἀναλυτικῶς περιγράφονται εἰς
τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν».

08.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἀ π ο ρ ρ ί π τ ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας
συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου» καὶ
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν διενέργειαν δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας, βάσει τῶν ὅρων τῆς συνημμένης,
εἰς τὴν ὡς ἄνω, ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πρᾶξιν, προκηρύξεως μὲ τὴν σύστασιν - παρατήρησιν
ὅτι θὰ πρέπει νὰ τηροῦνται οἱ νόμιμες διαδικασίες, ὡς ἀναλυτικῶς περιγράφονται
εἰς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν».
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09.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου, κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς
δωρεᾶς πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) εὐρώ, εἰδικοῦ σκοποῦ, ὑπὸ τοῦ κ. Λεωνίδου
Τζαβάρα», ὡς ἔχει.

10.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 26ης Ἰανουαρίου 2015 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου,
γ) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013, 5/11/10-11-2014 καὶ 9/15/13-02-2015 ἀποφάσεις
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς», ὡς ἔχει.

11.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 6ης Μαρτίου 2015 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουκουλίου,
γ)

Τὰς

ὑπ’

ἀριθ.

377/8/29-11-2013

καὶ

11/13/24-03-2015

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
[6]
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τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουκουλίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ
σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς», ὡς ἔχει.

12.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 8/1γ/19-01-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων «Περὶ διορισμοῦ τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων εἰς τὰς ἐνορίας τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων …»,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 119/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ
συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς», ὡς ἔχει.

13.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 27ης Ἀπριλίου 2015 εἰσηγητικὴν ἔκθεσιν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ
Μητροπολιτικοῦ

Ταμείου,

Αἰδ.

Πρωτοπρεσβυτέρου

π.

Στυλιανοῦ

Σίμπα

τοῦ

Ἡρακλέους,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὸν ὑποβληθέντα Προϋπολογισμόν, ἔτους 2015, τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων, ἔχοντα ὡς ἀκολούθως:
Α/Α

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΝΟΡΙΑ

1 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΜΠΟΝΙΛΑ»

200,00 €

κ α ὶ
τοὺς

ὑποβληθέντας

ΕΣΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

66.476,96 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΩΝ
66.676,96 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

66.432,89 €

244,07 €

ἀ π ο ρ ρ ί π τ ε ι

προϋπολογισμούς,

ἔτους

2015,

τῶν

ἐνοριῶν

α)

Ἱεροῦ

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, β) Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἀρχιμανδρείου καὶ γ) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς, μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι τὰ
προϋπολογιζόμενα ἔξοδα δὲν θα πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν τὰ προϋπολογιζόμενα ἔσοδα.
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14.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 27ης Ἀπριλίου 2015 εἰσηγητικὴν ἔκθεσιν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ
Μητροπολιτικοῦ

Ταμείου,

Αἰδ.

Πρωτοπρεσβυτέρου

π.

Στυλιανοῦ

Σίμπα

τοῦ

Ἡρακλέους,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τοὺς ὑποβληθέντας Ἀπολογισμούς, ἔτους 2014, ὑπὸ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων
τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλεως Ἰωαννίνων, ἥτοι: α) Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου, β) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου, γ) Ἁγίου Νικολάου
Ἀγορᾶς καθὼς καὶ δ) τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς
ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων, ὡς ἔχουν ἀκολούθως:
Α/Α

ΕΝΟΡΙΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

4.624,54 €

75.450,95 €

80.075,49 €

76.758,10 €

3.317,39 €

2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.487,48 €

48.308,84 €

51.796,32 €

50.391,51 €

1.404,81 €

17.956,94 €

112.433,85 €

130.390,79 €

118.246,01 €

12.144,78 €

1.832,85 €

63.335,67 €

65.168,52 €

60.385,78 €

4.782,74 €

3 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ
4 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΜΠΟΝΙΛΑ»

15.

ΕΣΟΔΑ

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»,
β) Τὴν ἀπὸ 27ης Ἀπριλίου 2015 Εἰσήγησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ τὸ ἐπισυναπτόμενον, εἰς ἠλεκτρονικὴν μορφήν, ὑλικόν,
γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/1/29-10-2014 Ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ἐπικαιροποίησιν τοῦ Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας - Ὑλοποίησης Ἔργων,
Προμηθειῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ
ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι
τὴν ὑποβολὴν πρὸς τὴν ἁρμόδια Ὑπηρεσία φακέλλου Αἰτήσεως γιὰ Ἐπιβεβαίωση
Διαχειριστικῆς Ἐπάρκειας Τύπου Α΄ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.
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16.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Εἰσηγητικὴν Ἔκθεσιν τοῦ μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς

Παρακολούθησης τοῦ προγράμματος «σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ
συνθῆκες οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης», Αἰδ.
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρήστου Ἀντώνη,
β) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»,
γ)

Τὴν

ἀπὸ

29ης

Σεπτεμβρίου

2014

Προγραμματικὴν

Σύμβασιν

τῶν

συμβαλλομένων φορέων: i) Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ
Προνοίας, ii) Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ iii) Ἀστικῆς μὴ Κερδοσκοπικῆς
Ἑταιρείας «Μέριμνα»,
δ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 154/19-03-2015 πρᾶξιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀστικῆς
μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Μέριμνα»,
ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι
τὴν Διενέργειαν Δημοσίου Τακτικοῦ Μειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ διὰ τὴν
προμήθειαν

τροφίμων

ἀξίας

ἐκατὸν

πενήντα

χιλιάδων

(150.000,00

€)

εὐρώ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ποὺ θὰ βαρύνει τὸν κωδικὸν ἐξόδων 01.13.08
(«Πρόγραμμα

Σίτισης»)

τῆς

Ἱερᾶς

Μητροπόλεως

Ἰωαννίνων,

μὲ

κριτήριον

κατακυρώσεως τὸ μέγιστον ποσοστὸν ἐκπτώσεως ἐπί τοῖς ἐκατό (%), εἰς τὴν νομίμως
διαμορφουμένην, κάθε φορά, μέσην τιμήν λιανικῆς πωλήσεως τοῦ εἴδους. Ὁ
διαγωνισμὸς θὰ ἀφορᾶ τὴν προμήθειαν τῶν κάτωθι προϊόντων:
Ὁμάδα 1: Ζωικὰ προϊόντα, κρέας καὶ προϊόντα κρέατος – «Εἴδη Κρεοπωλείου» CPV 15100000-9,
Ὁμάδα 2: Διάφορα προϊόντα διατροφῆς – «Εἴδη Παντοπωλείου» - CPV 15800000-6
καὶ
Ὁμάδα 3: Ἀναλώσιμα ὑλικὰ τροφοδοσίας – «Συσκευασίες Διανομῆς Φαγητοῦ» CPV 39222100-5,
κ α ὶ

σ υ γ κ ρ ο τ ε ῖ

Α ) Τ ρ ι μ ε λ ῆ Ἐ π ι τ ρ ο π ὴ ν Ἔ ρ ε υ ν α ς Ἀ γ ο ρ ᾶ ς , μὲ σκοπό α) τὴν συλλογὴν τῶν
ἐνδεικτικῶν τιμῶν πώλησης τῶν προϊόντων, β) τὸν καθορισμὸν τῆς μέσης τιμῆς
λιανικῆς πώλησης τῶν προϊόντων, παρεκτὸς τῶν προϊόντων τοῦ ἐλαιολάδου καὶ
ἀραβοσιτελαίου, τῶν ὁποίων ἡ μέση τιμὴ λιανικῆς πώλησης προκύπτει νομίμως ἐκ τοῦ
[9]
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ἑκάστοτε ἐκδιδομένου Δελτίου Πιστοποίησης Τιμῶν τῆς Ὑπηρεσίας Ἐμπορίου τῆς
Περιφερείας

Ἠπείρου

γ)

τὴν

σύνταξιν

τεχνικῆς

μελέτης

καὶ

ἐνδεικτικοῦ

προϋπολογισμοῦ, ἔχουσα ὡς μέλη τοὺς κάτωθι:
1. Αἰδ. Πρεσβύτερον π. Χρῆστον Θεοδώρου, ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου,
2. Αἰδ. Πρεσβύτερον π. Κωνσταντῖνον Σιόντην, ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου «Ἀγορᾶς»,
3. Αἰδ. Πρεσβύτερον π. Δημήτριον Σιαμάνην, ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου «Κοπάνων», καὶ
ὡς αναπληρωματικὸν μέλος τὸν π. Σωτήριον Κανέλην, Διάκονον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς»,
Β)

Τριμελῆ

Ἐπιτροπὴν

Ἀξιολογήσεως

τῶν

Προσφορῶν

καὶ

Κατάκυρώσεως τῶν Ἀποτελεσμάτων τοῦ Διαγωνισμοῦ, συμφώνως πρὸς
τοὺς ὅρους τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν, κατὰ τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 5 ἕως 23 τοῦ
ΠΔ. 118 τοῦ Κ.Π.Δ, ἡ ὁποία θὰ ἀξιολογήσει καὶ τυχὸν ἐνστάσεις, ἔχουσα ὡς μέλη τοὺς
κάτωθι:
1. Ἀξιότιμον κ. Αθανάσιον Μέμον, Ἐκκλησιαστικὸν Ἐπίτροπον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου,
2. Ἀξιότιμον κ. Πολυχρόνην Παπαδόπουλον, Ἐκκλησιαστικὸν Ἐπίτροπον τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «Κοπάνων»,
3. Ἀξιότιμον κ. Κωνσταντῖνον Βαρζώκαν, Ἐκκλησιαστικὸν Ἐπίτροπον τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» καὶ
ὡς

ἀναπληρωματικὸν

Ἐκκλησιαστικὸν

μέλος

Ἐπίτροπον

τὸν

τοῦ

Ἀξιότιμον

Ἱεροῦ

Ναοῦ

κ.

Νικόλαον

Κοιμήσεως

Ἀθανασίου,

τῆς

Θεοτόκου

Περιβλέπτου,
καὶ Γ) Τ ρ ι μ ε λ ῆ Ἐ π ι τ ρ ο π ὴ ν Π α ρ α λ α β ῆ ς τ ῶ ν Τ ρ ο φ ί μ ω ν , μὲ σκοπὸν τὸν
ποσοτικὸν καὶ ποιοτικὸν ἔλεγχον κατὰ τὴν παραλαβὴν τῶν προϊόντων, ἔχουσα ὡς
μέλη τοὺς κάτωθι:
1. Ἀξιότιμον κ. Νικόλαον Καραβιώτην, ὑπάλληλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Περιβλέπτου,
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2. Ἀξιότιμον κ. Αλέξιον Λιόλην, ὑπάλληλον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
«Κοπάνων»,
3. Ἀξιότιμον κ. Δημοσθένην Κατσιούπην, Νεωκόρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου «Ἀγορᾶς» καὶ
ὡς ἀναπληρωματικὸν μέλος τὸν Ἀξιότιμον κ. Χρῆστον Τζουμάκαν, Νεωκόρον τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «Κοπάνων».

17.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 9/23α4/13-02-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων «Περὶ διορισμοῦ τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων τῶν παρεκκλησίων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς
πόλεως τῶν Ἰωαννίνων»
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 23/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλήσιου
Προφήτου Ἠλιού, τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως
σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς», ὡς ἔχει.

Περαιωθείσης τῆς συζητήσεως τῶν θεμάτων τῆς τακτικῆς ἡμερησίας διατάξεως,
εἰσάγονται πρὸς συζήτησιν τὰ κάτωθι, ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως θέματα, ἐπὶ τῶν
ὁποίων τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἀποφαίνεται ὡς ἀκολούθως:

18.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν»,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως
χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ
ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», ὡς ἔχει.
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19.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν»,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ
ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ
καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», ὡς ἔχει.

20.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 3842/2010 «Περὶ ἀποκαταστάσεως φορολογικῆς

δικαιοσύνης, ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58/23-04-2010
τ.Α΄),
β) Τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 2546/1310/23-06-2010 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα: «Ἐνημέρωση περὶ τοῦ νέου Φορολογικοῦ
Νόμου 3842/2010 “περὶ ἀποκαταστάσεως φορολογικῆς δικαιοσύνης, ἀντιμετώπιση τῆς
φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλες διατάξεις (ΦΕΚ 58/23-04-2010 τ.Α΄)”»,
γ) Τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 263/2014 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ συγκροτήσεως, ἁρμοδιοτήτων καὶ λειτουργίας τῶν
Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν δωρεὰν συνολικοῦ ποσοῦ 15.000,00 € ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου
Ὄρους, ἡ ὁποία κατετέθη, τμηματικῶς [κατὰ τὴν 24ην Μαρτίου 2015, ποσὸν 10.000,00 €
καὶ κατὰ τὴν 24 Ἀπριλίου 2015, ποσὸν 5.000,00 €], εἰς τὸν ὑπ’ ἀριθ. 359/481095-39
Τραπεζικὸν Λογαριασμὸν παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων μὲ τὴν ἔνδειξιν “Λογαριασμὸς Δωρεῶν” πρὸς τὸν σκοπὸν
τῆς ἀγορᾶς πετρελαίου διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς –
Σχολῆς Βελλᾶς Ἰωαννίνων.
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