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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ’ ἀριθ. 14 

 

Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 

τῆς 29ης Μαΐου 2015. 

Σήμερον, τὴν 29ην τοῦ μηνὸς Μαΐου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Παρασκευὴν 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 τοῦ κ. Ἀθανασίου Μέμου, Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου, ἀπόντος τοῦ κ. 

Ἰωάννου Πατερούση Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου, 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 ὑπ’ ἀριθ. 12/21/27-04-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

γ) Τὰς προφορικὰς διευκρινήσεις τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Προέδρου τοῦ 

Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας 

Καλεντζίου,  

ἀ ν α β ά λ λ ε ι   

τὴν ἔγκρισιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Καλεντζίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως 

χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ», μὲ τὴν 

ἐπισήμανσιν ὅτι προκειμένου νὰ ἐγκριθεῖ ὑπὸ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ἡ 
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ἀνάληψη τῶν χρημάτων, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ ὀφείλει νὰ προσκομίσῃ ὅλα τὰ 

Νόμιμα Βιβλία καὶ Παραστατικά (Βιβλίο Πρακτικῶν – Βιβλίον Ταμείου – Γραμμάτια Εἰσπράξεων - 

Ἐντάλματα Πληρωμῶν – Βιβλιάρια Τραπεζῶν) ὥστε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεύθυνσιν τοῦ 

Λογιστηρίου καὶ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ διακριβωθῇ ἡ ὁρθότης τῶν 

προσκομισθέντων διαχειριστικῶν στοιχείων.  

Πρὸς τούτοις, τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ὑπενθυμίζει εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν 

Ἐπιτροπὴν ὅτι ὀφείλει νὰ τηρεῖ ἐπακριβῶς τὰς διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 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) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 9/12/13-02-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

γ) Τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 976/02-03-2015 ἔγγραφον τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων 

Ἰωαννίνων, 

δ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 17/29-05-2015 Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,  

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεγάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἠλεκτροδοτήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίου Γεωργίου», ὑπὸ τὰς κάτωθι προϋποθέσεις: α) θὰ ὑποβληθεῖ ἀναφορὰ σχετικῶς μὲ 

τὸν προϋπολογισμό καὶ τὸν ἀνάδοχο τοῦ ἔργου, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἐμφαίνεται καὶ ἡ 

προέλευσις τῶν χρημάτων διὰ τὴν ὑλοποίησίν του, β) κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν 

θὰ πρέπει νὰ τηρηθοῦν ἐπακριβῶς αἱ ὁδηγίαι ποὺ περιγράφονται εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 

976/02-03-2015 ἔγγραφον τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἰωαννίνων καὶ γ) τὸ κόστος τῶν 

ἐργασιῶν θὰ ἐμφαίνεται εἰς τὰς ἐκθέσεις Προϋπολογισμοῦ καὶ Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἐνορίας. 

 

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», 
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β) Τὰς ἐγγράφους προσφορὰς τῶν Πολιτικῶν Μηχανικῶν κ. Στυλιανοῦ Ἀλεξίου, 

κ. Χαραλάμπους Καλογήρου καὶ κ. Χρήστου Τσικνιά, 

γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 16/29-05-2015 Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως 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 Πέτρας μὲ θέμα: «Περὶ ἀναθέσεως ἐκπονήσεως μελέτης διὰ τὰς 

ἐργασίας ἀντικαταστάσεως τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πέτρας», μὲ 

τὴν ἐπισήμανσιν ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν θὰ ἐμφαίνεται εἰς τὰς ἐκθέσεις 

Προϋπολογισμοῦ καὶ Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἐνορίας. 

 

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) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 18/29-05-2015 Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,  

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Κλεισούρας μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς 

τοῦ χαγιατιοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κλεισούρας» μόνον ὡς πρὸς 

τὴν ἀνάθεσιν ἐκπονήσεως τῆς μελέτης εἰς τὴν ἀρχιτέκτονα κ. Ἰνὼ Ζυγούρη τοῦ 

Ἀθανασίου. 

Ἀκολούθως, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ ὀφείλει νὰ προσκομίσει εἰς τὴν Ἱερὰν 

Μητρόπολιν τὴν ὡς ἄνω μελέτη, μετὰ τὴν ἐκπόνησίν της, προκειμένου αὐτὴ νὰ 

διαβιβασθεῖ εἰς τὰς ἁρμοδίους ὑπηρεσίας πρὸς ἔγκρισιν. 

Ἐπισημαίνεται, τέλος, εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπὴν ὅτι προκειμένου νὰ προβεῖ σὲ 

ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν θὰ πρέπει πρότερον νὰ ἐπανέλθει μὲ νέο Πρακτικὸν πρὸς τὸ 

Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον, ἔχον συνημμένα: α) τὴν ἐγκεκριμένην ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων 

ὀργάνων μελέτην, β) τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ ἔργου καὶ γ) ἔγγραφον δήλωσιν τοῦ 

δωρητοῦ ἢ τῶν δωρητῶν περὶ τῆς προσφορᾶς αὐτῶν. 
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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», 

β) Τὴν ἀπὸ 27ης Μαΐου 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 

Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας 

πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀγρῶν», 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) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν ὡς καὶ τὴν ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ. 

11/2/24-03-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἰωαννίνων, 

γ) Τὰ ἀπὸ 19-03-2015, 05-04-2015 καὶ 19-04-2015 Πρακτικὰ ἀγόνων Δημοπρασιῶν, 

δ) Τὴν ἀπὸ 27ης Μαΐου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου 

Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως 

ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς, δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας», ὡς ἔχει. 

 

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», 

β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου ὡς καὶ τὴν ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ. 
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9/4/13-02-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἰωαννίνων, 

γ) Τὰ ἀπὸ 08-03-2015 καὶ 15-03-2015 Πρακτικὰ ἀγόνων Δημοπρασιῶν, 

δ) Τὴν ἀπὸ 27ης Μαΐου 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 Ἁγίας 

Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ 

λειβαδίου χορτοβοσκῆς, δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας», ὡς ἔχει. 

 

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 ὑπ’ ἀριθ. 88/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων, 

γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 12/13/27-04-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

δ) Τὴν ἀπὸ 27ης Μαΐου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου 

Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 89/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ 

καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν 

ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις» καὶ β) «Περὶ ἀναμορφώσεως τῆς 

Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ, ἔτους 2015», μὲ τὴν τροποποίησιν μόνον τοῦ ἄρθρου 2 

τῶν ὅρων δημοπρασίας [εἰς τὴν ὑπὸ στοιχεῖον α) ἀπόφασιν] ὡς ἐξῆς: «Τὸ μίσθωμα ποὺ θὰ 

ἐπιτευχθεῖ, μετὰ τὴν παρέλευσιν τοῦ πρώτου ἔτους τῆς μισθώσεως, θὰ 

ἀναπροσαρμόζεται κατ’ ἔτος σὲ ποσοστὸ 2% ἐπὶ τοῦ καταβαλλομένου μισθώματος τοῦ 

προηγουμένου ἔτους». 
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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 ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων, 

γ) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 8/1α/19-01-2015 καὶ 12/13/27-04-2015 ἀποφάσεις τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὰς ὑπ’ ἀριθ. 3, 4 καὶ 5/2015 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων μὲ θέματα ἀντιστοίχως:  

� Πρᾶξις 3/2015: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς 

Ἐπιτροπῆς»,  

� Πρᾶξις 4/2015: «Περὶ διασυνδέσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ 

Λογαριασμοῦ μὲ τὴν ὑπηρεσίαν “e-banking” καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ 

ταμίου» καὶ  

� Πρᾶξις 5/2015: «Περὶ ἀναμορφώσεως τῆς Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ, ἔτους 2015»,  

ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι, [ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πρᾶξιν] πρὸ πάσης χρηματικῆς 

συναλλαγῆς θὰ συντάσσεται Πρακτικὸν ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὸ 

ὁποῖον θὰ περιγράφονται 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». 

 

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», 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 

Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως 

χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ 
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ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ ἀλλαγῆς τοῦ προγράμματος Σταθερῆς 

Τηλεφωνίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», 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 28ης Ἀπριλίου 2015 αἴτησιν τοῦ Πολιτιστικοῦ καὶ Μορφωτικοῦ 

Συλλόγου Βαρλαάμ, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Νικολάου τῆς ἐνορίας Βαρλαὰμ μὲ θέμα: «Περὶ παραχωρήσεως εἰς τὸν Πολιτιστικὸν 

καὶ Μορφωτικὸν Σύλλογον Βαρλαάμ ἐκτάσεως ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροῦ διὰ τὴν 

διεξαγωγὴν μονοημέρου πανηγύρεως», 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. 377/8/29-11-2013 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

γ) Τὴν ἀπὸ 18ης Μαΐου 2015 ἔγγραφον παραίτησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 

Ἐπιτρόπου κ. Χάϊδως Κωνσταντῆ τοῦ Χαραλάμπους, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ἀπὸ 21ης Μαΐου 2015 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῆς ἐνορίας Σεισμοπλήκτων μὲ θέμα: «Περὶ 

ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτρόπου κ. Χάϊδως Κωνσταντῆ 

τοῦ Χαραλάμπους ὑπὸ τοῦ κ. Χρήστου Ψαλμοῦ τοῦ Δημητρίου», 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», 
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β) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013 καὶ 2/8/29-09-2014 ἀποφάσεις τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

ἀ π ο ρ ρ ί π τ ε ι  

τὴν ἀπὸ 17ης Μαΐου 2015 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ 

ἀντικαταστάσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων κ. Θεοφυλάκτου Καραμπερίδη τοῦ 

Ἰωάννου καὶ κ. Ἐλευθερίου Ράπτη τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τῶν κ. Χριστοδούλου Κίτσιου τοῦ 

Βασιλείου καὶ κ. Κωνσταντίνου Τάτση τοῦ Εὐαγγέλου», καὶ προτρέπει τὸν Πρόεδρον 

τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου νὰ ἀπευθύνει ἔγγραφον πρόσκλησιν πρὸς ὅλα τὰ 

μέλη διὰ τὴν σύγκλησιν τοῦ Συμβουλίου. Ἐὰν μετὰ τὴν παρέλευσιν τριῶν ἐγγράφων 

προσκλήσεων πρὸς συνεδρίαν, οἱ ἐν θέματι Ἐκκλησιαστικοὶ Σύμβουλοι ἀπουσιάσουν 

ἀδικαιολογήτως, τότε νὰ ἐπανυποβάλει πρότασιν ἀντικαταστάσεως τούτων, κατ’ 

ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 9 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 

Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί 

Ἐνοριῶν». 

 

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 ὑπ’ ἀριθ. 316/1995 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, 

γ) Τὴν ἀπὸ 27ης Μαΐου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου 

Τσουμάνη, δικογόρου Ἰωαννίνων, 

ἀ π ο ρ ρ ί π τ ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέμα: «Λειτουργία Κοιμητηρίου 

καὶ ἐπικαιροποίηση τοῦ ἰσχύοντος ἐθιμικὰ κανονισμοῦ λειτουργίας αὐτοῦ», μὲ τὴν 

παρατήρησιν ὅτι ἡ λειτουργία καὶ διαχείριση τῶν κοιμητηρίων ἀνήκει εἰς τὴν 

ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῶν Δήμων. 

 

 

 



ιερα   µητροπολισ   ιωαννινων 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ    

[9] 

 

15.  Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:  

α) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», 

β) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 263/2014 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος «Περὶ συγκροτήσεως, ἁρμοδιοτήτων καὶ λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν 

Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων 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»,  

ε) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 12/16/27-04-2015 Ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

στ) Τὴν ἀπὸ 27ης Μαΐου 2015 ἐισηγητικὴν ἔκθεσιν τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς 

Ἔρευνας Ἀγορᾶς τοῦ προγράμματος «σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ 

συνθῆκες οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης»,, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πρᾶξιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης Ἀγορᾶς τοῦ προγράμματος 

«σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ συνθῆκες οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν 

δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης» μὲ θέμα: «Σύνταξη Τεχνικῶν Προδιαγραφῶν καὶ 

καθιορισμὸς τῆς μέσης τιμῆς λιανικῆς πώλησης τῶν προϊόντων», μὲ τὴν προσθήκην 

τοῦ ὅρου: «Ἡ πληρωμὴ τῶν προμηθευτῶν θὰ διενεργεῖται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἰωαννίνων μετὰ τὴν κατάθεσιν τῶν χρημάτων ὑπὸ τῆς Ἀστικῆς μὴ Κερδοσκοπικῆς 

Ἑταιρείας «Μέριμνα», ἡ ὁποία ἀσκεῖ τὴν διαχείρισιν τοῦ ἔργου, συμφώνως πρὸς τὰ 

διαλαμβανόμενα εἰς τὴν ἀπὸ 29ης Σεπτεμβρίου 2014 Προγραμματικὴν Σύμβασιν». 

 

16.  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 16ης Μαΐου 2015 αἴτησιν τοῦ κ. Μιχαὴλ Γκίτσα τοῦ Ἀγησιλάου, 
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γ) Τὴν ἀπὸ 28ης Μαΐου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου 

Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 125/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ 

ὑπογραφῆς νέου μισθωτηρίου συμβολαίου ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν 

Ἰωαννίνοις», ὡς ἔχει. 

 

17.  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. 121/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων ὡς καὶ τὴν 

ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/22/27-04-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,  

γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 12/13/27-04-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, 

δ) Τὴν ἀπὸ 28ης Μαΐου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου 

Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

ε) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 473/28-05-2015 πρᾶξιν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς Ἐλεούσης ὡς τὴν ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ. 36/28-05-2015 ἀπόφασιν τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὰς ὑπ’ ἀριθ. 123 καὶ 124/2015 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα 

ἀντιστοίχως:  

� Πρᾶξις 123/2015: «Περὶ ἀσκήσεως ἀγωγῶν διὰ τὴν ἀπόδοσιν ὀφειλομένων 

μισθωμάτων καὶ περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου» καὶ  

Πρᾶξις 124/2015: «α) Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς 

δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις καὶ β) 

περὶ ἀναμορφώσεως τῆς Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ, ἔτους 2015», ὡς ἔχουν.  
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18.  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 28ης Μαΐου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου 

Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων, 

Α) ἀ ν α β ά λ λ ε ι  

τὴν ἔγκρισιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου 

Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ 

ἀκινήτου», προκειμένου πρότερον τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον νὰ προσκομίσει 

τὴν σχετικὴν αἴτησιν τοῦ Πανηπειρωτικοῦ Συλλόγου διὰ τὸν Νεανικὸν Διαβήτην 

καθὼς καὶ πλείονα στοιχεῖα περὶ τοῦ ἐν θέματι ἀκινήτου (τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα θὰ 

προσδιορισθοῦν ἁρμοδίως ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως),  

Β)  ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ 

Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) 

«Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν 

ἐκκλησιαστικῶν διαμερισμάτων ἐν Ἰωαννίνοις», β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ 

ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ 

Ταμίου» καὶ γ) «Περὶ διασυνδέσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ 

Λογαριασμοῦ μὲ τὴν ὑπηρεσίαν “winbank” καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου», ὑπὸ 

τὰς κάτωθι προϋποθέσεις: 

� [ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ὑπὸ στοιχεῖον α) ἀπόφασιν] μὲ τὴν τροποποίησιν τοῦ ἄρθρου 2 τῶν 

ὅρων δημοπρασίας ὡς ἐξῆς: «Τὸ μίσθωμα ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ, μετὰ τὴν 

παρέλευσιν τοῦ πρώτου ἔτους τῆς μισθώσεως, θὰ ἀναπροσαρμόζεται κατ’ ἔτος σὲ 

ποσοστὸ 2% ἐπὶ τοῦ καταβαλλομένου μισθώματος τοῦ προηγουμένου ἔτους», καὶ 

 [ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ὑπὸ στοιχεῖον β) ἀπόφασιν] : πρὸ πάσης χρηματικῆς συναλλαγῆς θὰ 

συντάσσεται Πρακτικὸν ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ 

περιγράφονται ἀναλυτικῶς αἱ χρηματικαὶ συναλλαγαί, καὶ ἀκολούθως θὰ 

ὑποβάλλεται εἰς τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον, πρὸς ἔγκρισιν, κατ’ ἐφαρμογὴν 



ιερα   µητροπολισ   ιωαννινων 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ    

[12] 

 

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. 

 

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: 
 

19.  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. 5/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου ὡς καὶ τὴν ἐγκριτικὴν 

αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/1/27-04-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,  

γ) Τὰ ἀπὸ 23ης Μαΐου 2015 Πρακτικὰ Δημοπρασίας, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 

Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως 

τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν 

ἐκκλησιαστικῶν χορτολειβαδίων» ὡς ἔχει. 

 

20.  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. 1/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης,  

γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 12/3/27-04-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,  

δ) Τὸ ἀπὸ 10ης Μαΐου 2015 Πρακτικὸν Δημοπρασίας, 

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι  

τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 

Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος 






