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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ’ ἀριθ. 18
Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2015.
Σήμερον, τὴν 10ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Πέμπτην 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.
Πρωτοπρεσβυτέρου 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 κ.
Ἀθανασίου Μέμου, Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, χρέη Γραμματέως ἐκτελοῦντος τοῦ
Ἱεροδιακόνου Στεφάνου Γκαλντέμη.
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) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013, 2/8/29-09-2014 καὶ 14/13/29-05-2015 ἀποφάσεις
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τάς ἀπὸ 13-06-2015, 24-06-2015 καί 29-06-2015 ἐγγράφους προσκλήσεις πρὸς
Συνεδρίαν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πρᾶξιν 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.
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Ἐλευθερίου Ράπτη τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τῶν κ. Χριστοδούλου Κίτσιου τοῦ Βασιλείου καὶ κ.
Κωνσταντίνου Τάτση τοῦ Εὐαγγέλου», ὡς ἔχει.

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. 16/6/26-06-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Νίστορα – Πάτερου,
δ) Τὴν ἀπὸ 30ης Ἰουλίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου
Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ε) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 249717/06-08-2015 Δήλωσιν Στοιχείων Ἀκινήτων (Ε9) τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Νίστορα – Πάτερου,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πρᾶξιν 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», 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 7ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
γ) Τήν ἀπὸ 8ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν του Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μέ θέμα:
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«Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διά τήν ἐκμίσθωσιν
ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος», ὡς ἔχει.

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) Τὸ ἀπὸ 11ης Αυγούστου 2015 Ἐνημερωτικόν Ὑπόμνημα τῆς Τεχνικῆς
Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 12ης Αὐγούστου 2015 Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 13/2015 πρᾶξιν 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», ὡς ἔχει.

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 ὑπ’ ἀριθ. 90270/370818/18-09-2013 ἀπόφασιν ἐγκρίσεως Διαθέσεως
Πιστώσεως εἰς βάρος τῆς ΣΑΕΠ 030 Ἠπείρου, μὲ προϊσταμένην ἀρχὴν τὸν Δῆμον
Ζαγορίου,
γ) Τὴν ἀπὸ 8ης Σεπτεμβρίου 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
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθρακίτου μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς
ἔργον δωρεᾶς τοῦ Δήμου Ζαγορίου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ
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κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθρακίτου»,
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 ἀπὸ 7ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ
πληρεξουσίου δικηγόρου», ὡς ἔχει.

07.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 154/2015 πρᾶξιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ζίτσης,
β) Τό ἄρθρο 2 τοῦ Α.Ν 582/1968,
γ) Τὴν ἀπὸ 7ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.

Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
γ ν ω μ ο δ ο τ ε ῖ
θ ε τ ι κ ῶ ς περὶ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 154/2015 ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Δήμου Ζίτσης μὲ θέμα: «Ἵδρυσις καὶ λειτουργία νέου κοιμητηρίου στὴ θέση “Ἅγιος
Νικόλαος” τῆς Τ.Κ. Πετσαλίου», μὲ τὴν παράκλησιν ὅπως ἐνημερωθεῖ τό
Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον διά τό τί μέλλει γενέσθαι μέ τό ὑφιστάμενο κοιμητήριο.

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 3ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
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τὴν ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πρᾶξιν 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», ὡς ἔχει.
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 8ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πρᾶξιν 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», μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι ἡ ἀνάληψις τῶν χρημάτων διὰ τὴν ἀποπληρωμὴν
τῶν δαπανῶν θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ διατραπεζικὴν συναλλαγήν, ἥτοι ἀπὸ τὸν
Τραπεζικὸν Λογαριασμὸν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρὸς αὐτὸν τοῦ Δικαιούχου. Ἀκολούθως
θὰ ἐκδοθοῦν τὰ νόμιμα παραστατικά, οἱ δὲ δαπάνες θὰ ἐμφαίνονται εἰς τὰς ἐκθέσεις
Προϋπολογισμοῦ καὶ Ἀπολογισμοῦ τῆς ἐνορίας.

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 3ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ μεταφορᾶς
χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ
ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», ὡς ἔχει.
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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) Τὰς ἀπὸ 7ης Αὐγούστου 2015 οἰκονομικὰς προσφορὰς τῶν ξυλογλυπτῶν κ.
Εὐαγγέλου Ἀλεξίου καὶ Βασιλείου Κουτσαμάνη,
γ) Τήν ἀπὸ 3ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ
ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ
καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», β) «Περὶ ἐργασιῶν εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα» καὶ γ)
«Περὶ ἀγορᾶς ἐπίπλων διὰ τὸ Ἱερὸν Βῆμα», 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 ἀπὸ 3ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν

ὑπ’

ἀριθ.

7/2015

πρᾶξιν

τοῦ

Ἐκκλησιαστικοῦ

Συμβουλίου

τοῦ

Ἱεροῦ

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α)
«Περὶ ἀναθέσεως ἐκπονήσεως μελέτης ἀνακατασκευῆς τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»
καὶ β) «Περὶ κατασκευῆς κηροστάτου μὲ ἀπορροφητήρα», 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 7ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,

[6]

ιερα
µητροπολισ ιωαννινων
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν

ὑπ’

ἀριθ.

8/2015

πρᾶξιν

τοῦ

Ἐκκλησιαστικοῦ

Συμβουλίου

τοῦ

Ἱεροῦ

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α)
«Περὶ τροποποιήσεως τῆς ἐργασιακῆς συμβάσεως τῆς Νεωκόρου εἰς τὸν Σεπτὸν
Οἶκον τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου» καὶ β) «Περὶί προσλήψεως ὑπαλλήλου εἰς
τὸν Σεπτὸν Οἶκον τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου», ὡς ἔχει.
14.

Τὸ Ὑπηρεσιακὸν Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὴν ἀπὸ 2ας Σεπτεμβρίου 2015 αἴτησιν τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου

Τσόδουλου τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας
Βαλανιδιᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως
τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίου ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»,
β) Τὸν ἀτομικὸν ὑπηρεσιακόν του φάκελλον,
γ) Τὸν Κανονισμὸν ὑπ’ ἀριθ. 230/2012 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος «Περὶ ἐφημερίων καὶ Διακόνων»,
δ) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
ε) Τὴν ἀπὸ 10ης Σεπτεμβρίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἀ π ο λ ύ ε ι
τὸν αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον π. Ἰωάννην Τσόδουλον τοῦ Νικολάου ἐκ τῆς
ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2015.

15.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὴν ἀπὸ 8ης Ἰουνίου 2015 αἴτησιν τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ Ἀγγέλη

τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας
Ἐκκλησοχωρίου

μὲ θέμα:

«Περὶ ἐξόδου

ἐκ

τῆς

ἐνεργοῦ

ὑπηρεσίας,

λόγῳ

συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίου ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»,
β) Τὸν ἀτομικὸν ὑπηρεσιακόν του φάκελλον,
γ) Τὸν Κανονισμὸν ὑπ’ ἀριθ. 230/2012 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος «Περὶ ἐφημερίων καὶ Διακόνων»,
δ) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
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ε) Τὴν ἀπὸ 25ης Ἰουνίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἀ π ο λ ύ ε ι
τὸν αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον π. Μιχαὴλ Ἀγγέλην τοῦ Νικολάου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ
ὑπηρεσίας, ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2015.

16.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὴν ἀπὸ 5ης Ἰουνίου 2015 αἴτησιν τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου

Κολιοῦ τοῦ Βασιλείου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας
Ποτιστικῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως
τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίου ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»,
β) Τὸν ἀτομικὸν ὑπηρεσιακόν του φάκελλον,
γ) Τὸν Κανονισμὸν ὑπ’ ἀριθ. 230/2012 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος «Περὶ ἐφημερίων καὶ Διακόνων»,
δ) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
ε) Τὴν ἀπὸ 5ης Ἰουνίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἀ π ο λ ύ ε ι
τὸν αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον π. Κωνσταντῖνον Κολιόν τοῦ Βασιλείου ἐκ τῆς
ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2015.

17.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὴν ἀπὸ 10ης Ἰουνίου 2015 αἴτησιν τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Στεφάνου

Ἀσλαμαντζίδη τοῦ Θεμιστοκλέους, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς
ἐνορίας Μικρῆς Γότιστας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ
συμπληρώσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας»,
β) Τὸν ἀτομικὸν ὑπηρεσιακόν του φάκελλον,
γ) Τὸν Κανονισμὸν ὑπ’ ἀριθ. 230/2012 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος «Περὶ ἐφημερίων καὶ Διακόνων»,
δ) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»,
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ε) Τὴν ἀπὸ 25ης Ἰουνίου 2015 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἀ π ο λ ύ ε ι
τὸν αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον π. Στέφανον Ἀσλαμαντζίδην τοῦ Θεμιστοκλέους
ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2015.

18.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α)

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»,
β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 154/19-03-2015 πρᾶξιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀστικῆς
μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Μέριμνα»,
γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 12/16/27-04-2015 Ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
δ) 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»,
ε) Τό ἀπό 9ης Σεπτεμβρίου 2015 Ἐνημερωτικόν Σημείωμα τοῦ Λογιστηρίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τάς ὑπ’ ἀριθ. 2 καί 3/2015 πράξεις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀξιολογήσεως τῶν προσφορῶν καί
κατακυρώσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ διαγωνισμοῦ 2/2015: «Περί προμήθειας
προϊόντων διατροφῆς στήν ἐνίσχυση τῶν ὑλοποιουμένων ὑπό τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Φορέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων προγραμμάτων σίτισης ἀστέγων καί
ἀτόμων πού διαβιοῦν σέ συνθῆκες, οἱ ὁποῖες δέν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς
σιτίσεως», ὡς ἔχουν.
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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 καὶ Ἐνοριῶν»,
β) Τὴν ἀπὸ 10ης Σεπτεμβρίου 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 Ἁγίας
Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου μέ θέμα: «Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας
πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διά τήν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος», ὑπὸ
τὰς κάτωθι προϋποθέσεις: α) μέ τήν ἀπαλοιφὴ τῶν ὅρων 4 καί 5 τῆς πράξεως καὶ
β) μὲ τὴν προσθήκη τῶν ὅρων:
•

«Γιὰ νὰ γίνει δεκτὴ κάθε προσφορά πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὸ ἐλάχιστον
ὅριο προσφορᾶς καὶ κάθε ἑπόμενη προσφορὰ κατὰ 2%»,

•

«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».

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:

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) Τάς ὑπ’ ἀριθ. 10/2015, 11/2015 καί 12/2015 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς
πόλεως τῶν Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
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τάς ὑπ’ ἀριθ. 9/2015 καί 13/2015 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων
μέ θέματα:
i) Πρᾶξις 9/2015: α) «Περί ἀξιολογήσεως προσφορῶν διά τήν ἀγοράν ἐπίπλου διά
τό Ἱερόν Βῆμα» καί β) «Περί ἐπιστροφῆς τοῦ αὐτοκινήτου τῆς λαχειοφόρου
ἀγορᾶς» καὶ
ii) Πρᾶξις 13/2015 «Περί ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ
διαμεμερίσματος, κατόπιν τριῶν ἀγόνων δημοσίων πλειοδοτικῶν Δημοπρασιῶν»,
ὡς ἔχουν.

21.

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», ἄρθρο 7, παρ. 11α΄,
β)

Τὴν

ὑπ’

ἀριθ.

πρωτ.

8/05-02-2015

ἀναφορὰν

τοῦ

Προέδρου

τοῦ

Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου, ὡς
καὶ τὰς δοθήσεις προφορικὰς ἐξηγήσεις αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, κατὰ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 9/13-02-2015
Συνεδρίαν αὐτοῦ,
γ)

Τὰς

ὑπ’

ἀριθ.

7/171/19-12-2014

καὶ

9/13-02-2015

ἀποφάσεις

τοῦ

Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἀ π α λ λ ά σ σ ε ι
ἐκ τῶν καθηκόντων τους τὰ μέλη ποὺ ἀπαρτίζουν σήμερον τὸ Ἐκκλησιαστικὸν
Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου καὶ ὁρίζει,
προσωρινῶς, διὰ τὴν διοικητικὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, τριμελῆ
ἐπιτροπὴν ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Ἠλιοὺ
Σέπερη τοῦ Ματθαίου καὶ μέλη τὴν κ. Λαμπρινὴν Σχίζαν τοῦ Παναγιώτου καὶ τὸν κ.
Δημήτριον Ράπτην τοῦ Φωτίου. Ἡ ἀπερχομένη Ἐπιτροπὴ θὰ παραδώσει εἰς ἡμέραν
καὶ ὥραν ποὺ θὰ συμφωνηθεῖ, ἅπαντα τὰ τηρούμενα εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Νόμιμα
Βιβλία καὶ Παραστατικά, μετὰ τῶν σχετικῶν χρηματικῶν ἐνταλμάτων, ἅπασαν τὴν
ἀλληλογραφίαν καὶ πᾶν ἔγγραφον ἀφορῶν τὴν φορολογικὴν καὶ διοικητικὴν

[11]

ιερα
µητροπολισ ιωαννινων
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

κατάστασιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τυχὸν ἐκδοθέντα Βιβλιάρια Τραπέζης, τὴν σφραγίδαν
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τέλος τὰς κλεῖδας τῶν κυτίων.

22.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί 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) Τὸν ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος «Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν»,
δ)

Τὴν

ὑπ’

ἀριθ.

πρωτ.

8/05-02-2015

ἀναφορὰν

τοῦ

Προέδρου

τοῦ

Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου, ὡς
καὶ τὰς δοθήσεις προφορικὰς ἐξηγήσεις αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, κατὰ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 9/13-02-2015
Συνεδρίαν αὐτοῦ,
ε) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 7/171/19-12-2014 καὶ 9/13-02-2015 ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
κ α τ α γ γ έ λ λ ε ι
τὴν παράνομον καὶ παράτυπον χρῆσιν τοῦ Α.Φ.Μ. καὶ τῆς Σφραγῖδος τοῦ Νομικοῦ
Προσώπου «Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος ἐνορίας Ριαχόβου», ἀπὸ φυσικὰ πρόσωπα, τὸν
Αἰδ. Πρεσβύτερο π. Ἰωάννην Μπέσιον καὶ συνεργάτας του, ἀπὸ τοῦ 2005 ἕως σήμερον,
ποὺ ὡδήγησε εἰς πράξεις καὶ δραστηριότητας, ἄνευ νομιμοποιήσεως ὑπὸ τοῦ
ἁρμοδίου ἑποπτικοῦ ὀργάνου (Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον)
κ α τ α γ γ έ λ λ ε ι
ὅτι τὸ Νομικὸν Πρόσωπον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου δὲ
φέρει καμμία εὐθύνη γιὰ τὶς προσωπικὲς παράνομες καὶ παράτυπες πράξεις τῶν
φυσικῶν προσώπων, τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Μπέσιου καὶ συνεργατῶν του,
ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ οὐδέποτε ἐζήτησαν καὶ οὐδέποτε ἔλαβον τὴν ἔγκρισιν τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ἢ ἄλλου ὀργάνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
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