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Σήµερα, την ……... του µηνός ………………….………………… του έτους …………., ηµέρα ……..………..……… 

και ώρα ….……, στο γραφείο του ιερού ναού ……………………...……..……..………….……… της ενορίας 

……..………………………………………………..…… Ιωαννίνων συνήλθε σε συνεδρία το Εκκλησιαστικό 

Συµβούλιο, υπό την Προεδρία του αιδ. Ιερέως π. ………………………………………………………..……… και εκ 

των µελών αυτού κ. …………………………………………………………….……, Ἀντιπροέδρου, κ. ……………………………… 

……..……………………………, Γραµµατέως, κ. ………………………..…………………………………, ταµίου, κ. ……………………… 

…………….………………………… και κ. ……………………………………………………………, µελών. 

∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας, αναγινώσκονται και επικυρούνται τα θέµατα 

της προηγουµένης συνεδρίας και ακολούθως το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο αποφαίνεται 

επί του ως κάτωθι θέµατος: 

ΘέµαΘέµαΘέµαΘέµα: «ΚΚΚΚΚΚΚΚαααααααατττττττταααααααακκκκκκκκύύύύύύύύρρρρρρρρωωωωωωωωσσσσσσσσηηηηηηηη        ∆∆∆∆∆∆∆∆ηηηηηηηηµµµµµµµµοοοοοοοοππππππππρρρρρρρραααααααασσσσσσσσίίίίίίίίααααααααςςςςςςςς».  

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:  

α) τις διατάξεις του άρθρου 16 του υπ’ αριθ. 8/1979 Κανονισµού της Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ 1/05-01-1980 

τ. Α ),  

β) τους όρους της ∆ηµοπρασίας, όπως εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. Απόφαση του 

Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, 

γ) το από ………/………/……..…… Πρακτικό ∆ηµοπρασίας για την ενοικίαση ……………………… 

…….……………………………………………… εµβαδού …………..……….. µ2, που βρίσκεται στ…. ………………………….…….… 

…………….., ιδιοκτησίας του ιερού ναού, 

κκκκκκκκ αααααααα ττττττττ αααααααα κκκκκκκκ υυυυυυυυ ρρρρρρρρ ώώώώώώώώ νννννννν εεεεεεεε ιιιιιιιι  

το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης πλειοδοτικής ∆ηµοπρασίας, σύµφωνα µε την οποία 

τελικός πλειοδότης ανεδείχθη …… κ.……………………….…………………….….………………….. του ………………….………… 

µε Α.Φ.Μ.: …………..……….. και Α.∆.Τ. :  …………….………..…………, έναντι του ποσού των …………...…………. 

ευρώ και 

εεεεεεεε ξξξξξξξξ οοοοοοοο υυυυυυυυ σσσσσσσσ ιιιιιιιι οοοοοοοο δδδδδδδδ οοοοοοοο ττττττττ εεεεεεεε ίίίίίίίί  

τον πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου …………..…………………………….……………………………………. 

(µε Α.∆.Τ.: …………………….) να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό.  

Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.  
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………………………………….…………………………………………. 
(ονοµατεπώνυµο) 

…….……………………………….…………………………………….…. 
(ονοµατεπώνυµο - ιδιότητα) 

  
 …….……………………………….…………………………………….…. 

(ονοµατεπώνυµο - ιδιότητα) 
  
 …….……………………………….…………………………………….…. 

(ονοµατεπώνυµο - ιδιότητα) 
  

 …….……………………………….…………………………………….…. 
(ονοµατεπώνυµο - ιδιότητα) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

………………………………….…………………………………………. 
(υπογραφή και σφραγίδα) 


