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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

1. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως 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». 

2. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Νίστορα - Πάτερου μὲ θέμα: «Περὶ 

κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ 

τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀγροτεμαχίων». 

3. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας 

Μαρίνης Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς 

δημοπρασίας διά τήν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος». 

4. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας 

Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί ὁρισμοῦ ἐπιτροπῆς  προσωρινῆς καί 

ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου μερικῆς ἀντικαταστάσεως ἐπικεράμωσης  

τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων Ἀποστόλων». 

5. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθρακίτου μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς 

τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τοῦ Δήμου Ζαγορίου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς 

ἀποκαταστάσεως τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ». 

6. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: 

«Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου». 

7. Γνωμοδότησις ἐπὶ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 154/2015 ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

Δήμου Ζίτσης μέ θέμα: «Περί ἱδρύσεως καί λειτουργίας νέου κοιμητηρίου στή 

θέση “Ἅγιος Νικόλαος” τῆς Τ.Κ. Πετσαλίου». 

8. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 

παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας 

Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ 

ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως 

τοῦ Ταμίου». 
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9. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Πολυσταφύλλου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως 

χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ 

περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου». 

10. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μέ θέμα: «Περὶ 

μεταφορᾶς χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ 

Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου». 

11. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ 

θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 

Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», β)  «Περί 

ἐργασιῶν εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα» και γ) «Περὶ ἀγορᾶς ἐπίπλων διὰ τὸ Ἱερὸν Βῆμα». 

12. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα: 

α) «Περί ἀναθέσεως ἐκπονήσεως μελέτης ἀνακατασκευῆς τῆς στέγης τοῦ 

Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ β) «Περί κατασκευῆς κηροστάτου μέ ἀπορροφητήρα». 

13. Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα: 

α) «Περί τροποποιήσεως τῆς ἐργασιακῆς συμβάσεως τῆς Νεωκόρου εἰς τὸν 

Σεπτὸν Οἶκον τοῦ Ἁγίου» καὶ β)  «Περί προσλήψεως ὑπαλλήλου εἰς τὸν Σεπτὸν 

Οἶκον τοῦ Ἁγίου». 

14. Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 2ας Σεπτεμβρίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου 

Τσόδουλου τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας 

Βαλανιδιᾶς μέ θέμα: Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ 

συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου 

ἡλικίας». 

15. Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ἀπὸ 8ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. 

Μιχαὴλ Ἀγγέλη τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς 

ἐνορίας Ἐκκλησοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ 

συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου 

ἡλικίας». 

16. Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ἀπὸ 5ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. 

Κωνσταντίνου Κολιοῦ τοῦ Βασιλείου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου 

τῆς ἐνορίας Ποτιστικῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ 

συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου 

ἡλικίας». 

 






