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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ’ ἀριθ. 39
Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
τῆς 6ης Ἰουλίου 2016.
Σήμερον, τὴν 6ην τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὥραν
11ην πρωινήν, 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. Κωνσταντίνου Τσαγκλῆ, δικηγόρου Ἰωαννίνων καὶ τῶν κ. Ἰωάννου Πατερούση καὶ
κ.

Σωτηρίου

Μαυροδήμου,

Ἐκκλησιαστικῶν

Ἐπιτρόπων,

χρέη

Γραμματέως

ἐκτελοῦντος τοῦ Γραμματέως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Ὁσ. Πρεσβυτέρου κ.
Στεφάνου Γκαλντέμη.
Οὔσης

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 5ης Ἰουλίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως,
γ) Τὴν ἀπὸ 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικῆς
ἐκδηλώσεως εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαρμάρων»,
ὡς ἔχει.
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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 ἀπὸ 6ης Ἰουλίου 2016 Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μηλιωτάδων μὲ θέμα: «Περὶ καθαρισμοῦ τοῦ
χώρου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τῆς κοπῆς τῶν ξηρῶν καὶ ἐπικινδύνων δένδρων», ὑπὸ
τὰς

κάτωθι

προϋποθέσεις:

α) Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν λήψιν ὅλων τῶν ἀπαιτουμένων
ἐγκρίσεων καὶ ἀδειοδοτήσεων, β) Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν θὰ τηρηθοῦν
ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας καὶ γ) Αἱ ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν
ἐπίβλεψιν καὶ τὰς ὑποδείξεις ὑπαλλήλων τοῦ Δασαρχείου Ἰωαννίνων.

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 ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μπιζανίου ὡς καὶ τὴν ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’ ἀριθ.
29/19/11-03-2016 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἰωαννίνων,
γ) Τὸ ἀπὸ 17ης Ἀπριλίου 2016 Πρακτικὸν Δημοπρασίας,
δ) Τὴν ἀπὸ 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὰς ὑπ’ ἀριθ. 2 καὶ 3/2016 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μπιζανίου μὲ θέματα: α) «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ
ἀποτελέσματος

δημοσίας

πλειοδοτικῆς

δημοπρασίας

διὰ

τὴν

ἐκμίσθωσιν

ἐκκλησιαστικοῦ χορτολειβαδίου» καὶ β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν ὑπογραφὴν πάγιας ἐντολῆς ἐξοφλήσεως τῶν

[2]

ιερα
µητροπολισ ιωαννινων
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

λογαριασμῶν τῆς Δ.Ε.Η ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ»,
ὡς ἔχουν.

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 ἀπὸ 21ης Ἰουνίου 2016 ἔγγραφον ἐπιστολὴν τοῦ δικηγόρου Ἰωαννίνων
κ. Ἰωάννου Ράμμου τοῦ Ἠρακλέους «Περὶ δωρεὰν παροχῆς ὑπηρεσιῶν»,
γ) Τὴν ἀπὸ 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ
ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου», 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 ἀπὸ 23ης Ἰουνίου 2016

Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 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» καὶ β) «Περὶ διενεργείας Λαχειοφόρου Ἀγορᾶς», 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 6ης Ἰουλίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου
Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
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ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ
ὁρισμοῦ Μελῶν Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου (πρώην
Στρατιωτικῶν Φυλακῶν)», 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 ἀπὸ 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, τῆς ἐνορίας Ἐλάτης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας
πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροκτήματος εἰς θέσιν
“Ἅγιος Γεώργιος”, μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι ὁ μισθωτὴς ὀφείλει ὅπως παραδώσῃ τὸ
μίσθιον καθαρὸν ἐξ ἀχρήστων ὑλικῶν.

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) Τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1875/19-04-2016 ἔγγραφον τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων
Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 35/25-04-2016 Γνωμοδότησιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
δ) Τὴν ἀπὸ 23ης Ἰουνίου 2016

Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐργασιῶν
ἐπισκευῆς τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Βαργιάδων» καὶ β)
«Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ
[4]
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Λογαριασμοῦ», ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι αἱ ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τὴν
ἐπίβλεψιν τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἰωαννίνων. Ἐπιπλέον ἐπισημαίνεται ὅτι
ὑπάρχει δυνατότης μεταφορᾶς ὁλοκλήρου τοῦ ποσοῦ ἀπευθείας εἰς τὸν
Τραπεζικὸν

Λογαριασμὸν

τῶν

προμηθευτῶν,

διὰ

μέσου

διατραπεζικῆς

πληρωμῆς, ἄνευ περιορισμοῦ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὰ παραστατικὰ ἀγορᾶς
θὰ κατατεθοῦν εἰς τὸ λογιστήριον καὶ θὰ ἐμφαίνονται εἰς τοὺς προυπολογισμοὺς
καὶ ἀπολογισμοὺς τῆς ἐνορίας.

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 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 7/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ
θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διὰ τὴν ἔγερσιν ἀγωγῆς ἐξώσεως», 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 10ης Ἀπριλίου 2016 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου
Μετσόβου,
γ) Τὰς ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013 καὶ 34/18/12-05-2016 ἀποφάσεις τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ
σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς», 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) Τὴν ἀπὸ 23ης Ἰουνίου 2016

Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’

ἀριθ. 15/2016

πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ

Συμβουλίου

τοῦ Ἱεροῦ

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ
ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ
περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», 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 22ας Μαΐου 2016 Ὑπεύθυνον Δήλωσιν τοῦ μισθωτοῦ κ. Βασιλείου
Μαγγιώρου τοῦ Νικολάου,
γ) Τὸ ἀπὸ 3ης Ἰουνίου 2016 Πιστοποιητικὸν Ἐνεργειακῆς Ἀποδόσεως,
δ) Τὴν ἀπὸ 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὰς ὑπ’ ἀριθ. 19/2016 καὶ 20/2016 πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Πηγαδίων μὲ θέματα: α) «Περὶ λύσεως τῆς
ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πηγαδίοις» καὶ β) «Περὶ
καταρτίσεως

ὅρων

δημοσίας

πλειοδοτικῆς

δημοπρασίας

διὰ

τὴν

ἐκμίσθωσιν

ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πηγαδίοις», ὡς ἔχουν.

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) Τὸ ἀπὸ 23ης Δεκεμβρίου 2015 Πιστοποιητικὸν Ἐνεργειακῆς Ἀποδόσεως,
γ) Τὴν ἀπὸ 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
[6]
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ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 11/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων
δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος
ἐν Χρυσοβίτσῃ», ὡς ἔχει.

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. 377/8/29-11-2013 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὰς ἀπὸ 12ης Ἰουνίου 2016 ἐγγράφους παραιτήσεις τῶν κ. Κωνσταντίνου
Ζιάκα τοῦ Δημητρίου καὶ κ. Βασιλείου Κρομύδα τοῦ Ἐλευθερίου,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ἀπὸ 15ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ
ἀντικαταστάσεως τῶν παραιτηθέντων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων κ. Κωνσταντίνου
Ζιάκα τοῦ Δημητρίου καὶ κ. Βασιλείου Κρομύδα τοῦ Ἐλευθερίου ὑπό τῶν κ. Μιχαὴλ
Ζιάκα τοῦ Γεωργίου καὶ κ. Νικολάου Κρομμύδα τοῦ Βασιλείου», ὡς ἔχει.

15.

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 καὶ 382/12/14-03-2014 ἀποφάσεις τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 6ης Ἰουνίου 2016 ἔγγραφον παραίτησιν τοῦ κ. Παναγιώτου
Γκαρτζονίκα τοῦ Ἀποστόλου,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ἀπὸ 15ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἱεροῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Συρράκου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως
τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Παναγιώτου Γκαρτζονίκα τοῦ
Ἀποστόλου ὑπό τοῦ κ. Θεμιστοκλέους Γείτονα τοῦ Δημητρίου», ὡς ἔχει.
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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 28ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ.
Γεωργίου Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 8/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ
καταρτίσεως

ὅρων

δημοσίας

πλειοδοτικῆς

δημοπρασίας

διὰ

τὴν

ἐκμίσθωσιν

ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις», ὡς ἔχει.

17.

Τὸ Ὑπηρεσιακὸν Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 3, παρ. β 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»,
β) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7, παρ. 1 καὶ ἄρθρου 11, παρ. 4 τοῦ Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 τ.Α’/16-12-2015),
γ) Τὴν ὑπ΄ ἀριθ. 2/31029/ΔΕΠ Ἐγκύκλιον τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους,
δ) Τὴν ἀπὸ 22ας Ἰουνίου 2016 αἴτησιν τοῦ αἰδ. Ἱερέως π. Παναγιώτου Τσαπέκου
τοῦ Γεωργίου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας
Ἀρίστης ὡς καὶ τὸν ἀτομικὸν ὑπηρεσιακόν του φάκελλον,
ε) Τὴν ἀπὸ 16ης Ἰανουαρίου 2014 Βεβαίωσιν τοῦ Οἰκονομικοῦ καὶ Λογιστικοῦ
Κέντρου Ἀεροπορίας,
στ) Τὴν ἀπὸ 23ης Ἰουνίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
π ρ ο σ μ ε τ ρ ᾶ
εἰς τὴν ἐφημεριακὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Τσαπέκου τοῦ
Γεωργίου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρίστης,
χρόνον προϋπηρεσίας, ὡς ΕΠΟΠ εἰς τὴν Πολεμικὴν Ἀεροπορίαν, ἑνὸς (1) ἔτους, ἑπτὰ
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(7) μηνῶν καὶ ἑπτὰ (7) ἡμερῶν, διὰ τὴν μισθολογικὴν αὐτοῦ ἐξέλιξιν, ἀπὸ 22ας Ἰουνίου
2016 καὶ τὸν
κ α τ α τ ά σ σ ε ι
εἰς τὸ 2ον Μισθολογικὸν Κλιμάκιον τῆς ΤΕ Μισθολογικῆς Κατηγορίας τοῦ Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 τ.Α’/16-12-2015).

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 ὑπ’ ἀριθ. 377/8/29-11-2013 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 25ης Νοεμβρίου 2015 ἔγγραφον παραίτησιν τῆς κ. Γεωργίας Γκόνδρα
τοῦ Γεωργίου,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ἀπὸ 27ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ
ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Γεωργίας Γκόνδρα
τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Θεοδώρου Νάστου τοῦ Ἀναστασίου», ὡς ἔχει.

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. 4/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας, ὡς καὶ τὴν ἐγκριτικὴν αὐτῆς ὑπ’
ἀριθ.

34/5/12-05-2016

ἀπόφασιν

τοῦ

Μητροπολιτικοῦ

Συμβουλίου

τῆς

Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 6ης Ἰουλίου 2016 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου
Τσουμάνη, δικηγόρου Ἰωαννίνων,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ
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ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου
χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως», 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 ἀπὸ 25ης Μαΐου 2016 Ἐπιστολήν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου
κ. Κωνσταντίνου Ταμπάκη,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ὑπ’ ἀριθ. 5/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μέ θέμα:
«Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ἁγιογραφημένης εἰκόνος», ὡς ἔχει.
Περαιωθείσης τῆς συζητήσεως τῶν θεμάτων τῆς τακτικῆς ἡμερησίας
διατάξεως, εἰσάγονται πρὸς συζήτησιν τά κάτωθι, ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως
θέματα, ἐπὶ τῶν ὁποίων τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἀποφαίνεται ὡς ἀκολούθως:

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»,
β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 9/23/13-02-2015 ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
γ) Τὴν ἀπὸ 18ης Μαΐου 2016 ἔγγραφον παραίτησιν τοῦ κ. Λάμπρου
Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Θωμᾶ,
ἐ γ κ ρ ί ν ε ι
τὴν ἀπὸ 27ης Ἰουνίου 2016 ἀναφορὰν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας
Μαρίνης

Ἰωαννίνων

μὲ

θέμα:

«Περὶ

ἀντικαταστάσεως

τοῦ

παραιτηθέντος

Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Λάμπρου Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Θωμᾶ ὑπό τοῦ κ.
Κωνσταντίνου Νικολάου τοῦ Μιλτιάδου», ὡς ἔχει.
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22.

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

δικαιοσύνης, ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58/23-042010 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»,
δ) Τὸ ἀπὸ 5ης Ἰουλίου 2016 ἀπόσπασμα Πρακτικοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀποστολή»,
ἀ π ο δ έ χ ε τ α ι
τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν συνολικοῦ ποσοῦ διακοσίων χιλιάδων εὐρὼ (200.000,00 €)
ὑπὸ τῆς Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀποστολή», ἡ
ὁποία θὰ κατατεθῇ τμηματικῶς 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”, διὰ τὸ Κοινωνικὸν
ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ
ἐ κ φ ρ ά ζ ε ι
τὰς θερμοτάτους εὐχαριστίας πρὸς τὴν Ἀστικὴν Μὴ Κερδοσκοπικὴν Ἑταιρείαν ὑπὸ
τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀποστολή» διὰ τὴν ὡς ἄνω οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν.

23.

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. 19/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ προμηθείας
καὶ ἐγκαταστάσεως συστήματος ἀσφαλείας καὶ συστήματος πυρανιχνεύσεως εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου», ὡς ἔχει.
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24.

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. 3/2016 πρᾶξιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ
θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου διὰ τὴν καταβολὴν τοῦ φόρου εἰσοδήματος διὰ
τὸ ἔτος 2016», ὡς ἔχει.

25.

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. 25/2016 πρᾶξιν τῆς Διαχειριστικῆς Επιτροπῆς τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ
Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Καρδαμιτσίων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ
θέμα: «Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου
Ἠλιοὺ Καρδαμιτσίων εἰς τὸν Πολιτιστικὸν Σύλλογον “Ἡ Πρόοδος“ διὰ τὴν διοργάνωσιν
παραδοσιακῆς πανηγύρεως τὴν 19ην καὶ 20ην Ἰουλίου 2016», ὡς ἔχει.

26.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) 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»,
β) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 31537/15-09-1969 Δημοσία Διαθήκην τῆς Βαρβάρας Τσίλη,
γ) Τὸ ἀπὸ 4ης Ἰανουαρίου 2000 μισθωτήριον συμβόλαιον,
ὁ ρ ί ζ ε ι
διμελὴν Ἐπιτροπὴν παραλαβῆς τεσσάρων (4) γραφείων, μίας (1) ἀποθήκης καὶ δύο (2)
θέσεων σταθμεύσεως, εὑρισκόμενα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γρηγορίου Σακκᾶ 4 – 6, ἐν
Ἰωαννίνοις, ἰδιοκτησίας τοῦ Κληροδοτήματος τῆς Βαρβάρας Τσίλη, ἀποτελουμένην ἐκ
τῆς κ. Ἑλένης Ζήκου πολιτικοῦ μηχανικοῦ καὶ Προϊσταμένης τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας
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τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ τοῦ κ. Ἰωάννου Πατερούση, Ἐκκλησιαστικοῦ
Ἐπιτρόπου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων καὶ
ἐ ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ῖ
αὐτοὺς ὅπως ὑπογράψουν τὸ σχετικὸν Πρωτόκολλον παραδόσεως καὶ παραλαβῆς.

27.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) 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»,
β) Τὸ ἀπὸ 17ης Μαΐου 2016 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ἐ ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ῖ
τὴν Δικηγόρον Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίαν Βαγγελῆ κατόπιν συνεργασίας μὲ κάθε
Νομικὸν Πρόσωπον ὅπως προβῇ εἰς ὄλας τὰς νομίμους ἐνεργείας διὰ τὴν σύνταξιν
ἐκθέσεως ἀπογραφῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καθῶς ἐπίσης καὶ διὰ τὴν
τακτοποίησιν τῆς κυριότητος αὐτῆς.

28.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 5, παράγραφος 3δ, 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»,
ἀ ν α θ έ τ ε ι
εἰς τὸν κ. Ἰωάννην Γέρονταν τοῦ Νικολάου, ἐργολήπτην δημοσίων ἔργων,

τὴν

ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως πέριξ δὺο (2) κτηρίων συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 153,
75 τ.μ καὶ 37, 65 τ.μ ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Βελλᾶς
Ἰωαννίνων, κειμένων νοτίως τοῦ συγκροτήματος αὐτῆς, συνολικοῦ ποσοῦ ὕψους
χιλίων πεντακοσίων εὐρὼ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου τοῦ Φ.Π.Α., μὲ ὁριζόμενη
διάρκεια ὑλοποιήσεως αὐτῶν ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν καὶ
ἐ ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ῖ
τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμο ὅπως ὑπογράψῃ τὸ
Ἰδιωτικὸν Συμφωνητικὸν διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐργασίας.
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29.

Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 5, παράγραφος 3δ, 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»,
β) Τὴν ἀπὸ 27ης Ἰουνίου 2016 ἔγγραφον οἰκονομικὴν προσφορὰν τοῦ κ. Δικαίου
Μάγκουρα,
γ) Τὴν ἀπὸ 28ης Ἰουνίου 2016 ἔγγραφον οἰκονομικὴν προσφορὰν τοῦ κ.
Νικολάου Τσουρουγιάννη,
δ) Τὴν ἀπὸ 29ης Ἰουνίου 2016 ἔγγραφον οἰκονομικὴν προσφορὰν τῆς ἑταιρείας
ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΔΗΛΟΣ Α.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ἀ ν α θ έ τ ε ι
εἰς τὴν ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΔΗΛΟΣ Α.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως
ἐκπροσωπουμένης ὑπὸ τοῦ κ. Ἀναστασίου Καραογλάνη, ὑπὸ τὴν ἰδιότηταν αὐτοῦ ὡς
Προέδρου καὶ Διευθύνοντος Συμβούλου αὐτῆς, τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν
ἀποξηλώσεως καὶ διαμορφώσεως τῶν χώρων τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Ὀρθοδόξου
Σωματείου «Πνευματικός Φάρος», κείμενον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Καβάσιλων ἀρ. 6 ἐν
Ἰωαννίνοις, συνολικοῦ ποσοῦ ὕψους ἑξήντα ὀκτὼ χιλιάδων καὶ διακοσίων εὐρώ
(68.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου τοῦ Φ.Π.Α., μὲ ὁριζόμενη διάρκεια ὑλοποιήσεως
αὐτῶν ἐντὸς ἑξήντα (60) ἐργασίμων ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν καὶ
ἐ ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ῖ
τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμο ὅπως ὑπογράψῃ τὸ
Ἰδιωτικὸν Συμφωνητικὸν διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐργασίας.

30.

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. 2/2016 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.
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