
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

   ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ………………………………..………..…….…….. ΕΝΟΡΙΑΣ 
……………………………….………..….……….. 

 
ΕΕ ΚΚ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΟΟ ΥΥ ΛΛ ΙΙ ΟΟ ΝΝ   

  

ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  υυππ’’  ααρριιθθ..  ……………....//2200………  

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

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

……..………………………………………………..…… Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 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. 

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας, αναγινώσκονται και επικυρούνται τα θέματα της 

προηγουμένης συνεδρίας και ακολούθως το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί του 

ως κάτωθι θέματος: 

Θέμα: «ΑΑννάάλληηψψηη  χχρρηημμάάττωωνν».  

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:  

α) τις διατάξεις του άρθρου 9 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) τις ανάγκες του ιερού ναού, οι οποίες είναι 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………αα ππ οο φφ αα σσ ίί ζζ εε ιι  

την πληρωμή των ως άνω δαπανών και 

εε ξξ οο υυ σσ ιι οο δδ οο ττ εε ίί  

τον Πρόεδρο π. …………..……………………………………………. (με Α.Δ.Τ.: …………………….) να προβεί σε ανάληψη εκ του 

επ’  ονόματι του ιερού ναού Τραπεζικού Λογαριασμού του ποσού των ……………….. €.  

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.  

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  
  

………………………………….…………………………………………. 
(ονοματεπώνυμο) 

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

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

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

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

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

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


