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ΙΤFΑEΙΣ 6η

T6 Mητqoπoλιτικ6ν Συμβοιiλιoν ηζ 'Ιεqαq Mητqoπ6λεcιζ Kυδcυν[αq καi
Απoκoqcυνου, συγκε[μενoν βκ τcυν: Σεβααμιcυτατoυ Mητqοπoλlτoυ Kυδα-lνiαg καi
Aπoκoqlcυνoυ κ.κ. Δαμαακηνοδ, δg Πqο€δqoυ, τoδ ΑLδεoιμoλoyκ',lτατoυ Lεq€cοq

'EμμανουηλTζατζανη 'EφημεqLου τξe 'Eνoq[αq AyLoυ'Ιωαννου Xανicυν, τoΟ Πα-

νooιoλoγ tc,lτατclυ AQxrμ. AμφΛo1[oν Παπαyιαννdκη'Eφημεqioυ τηe'Eνοqllαg

Αγiου Νεκταql[ου Xανlcυν, τοδ Δικηγ6qου Xανiιυν κ. 'Ια-lαννου Λιονακη, τοδ
'Eκκληαιαoτικoδ Συμβοιiλoυ ηζ'Eνoqiαq Aγ'-qΣoφ'ιαq Παqηγοqιαζ Kυδα;ν'ιαe κ-

Xqηατου Bαoιλε[oυ καt τηe αναπληqωτql[αg πqoiαταμ€νηe ηe Δ.o.lΓ- Xανiα-lν κ.

'Ιc,lανναq Mπα1ουντακτ1, νoμ[μα-lg θκπqlooωπoυμ€νηs δπ6 τoυ κ- Aθαναo[oυ

Mπαντια, αυνελΘ6ν την 21η" τoυ β1ν6g Aπqιλ|ου τoυ 6τουq 202l, f1μ€qαν ηe
€βδομαδoq Tετd.qτην κα[,bQcL,, 12.00 μεσημβa. θν τoιg Γqαφεioιq τηe 'Ιεqαe Mn-

τqοπ6λεα-l q καL διαπιατcυΘεiοηe πληqoυg απαqτ'ιαg αυμφο-lναlζ πQ6ζ τ6 &qΘqoν 3

παQαγQ. ']- καL2 τoυ δπ', αqlιθμ.21201'4 Kανoνιoμoδ τηe 'Ιεqαq'Eπαq1ιακηg Συν6-

δoυ τξs 'Eκκληohζ τηζ Kqητηe ,.Πεql[ oυγκqoτησεωζι αυγκληoεcυg, λειτουqγlαg

καi αqμοδιoτητrυν τcυν Mητqoπoλιτικδν Συμβoυλlcυν ηe 'Ιεqαs Aql1ιεπιoτcoπηe

καL τcιν 'Ιεqδν Mητqοπ6λεα'lν ηe 'EκκληoLαg τηe Kqητηe", λαμβανει την κατωθι

απ6φαotν:

6l\0. l\αβ6ν ilπ' 6ιpιν: α) Tην δπ αqιθμ . 21.442120-2-1981' Διαθηκη τηe Παναyκb-

ταζ χαζ 'Ι. Aνιτoακη, κατοLκoυ θν ζcοQ Xαν[ων, ο.υντα1θεΤoα καL δημοoιευθεioα

νoμoτυπωq. '"

β) T6 δπ' αqιθμ.1.65813-3-2Ο05 €γγqαφον ηs ΠεQΨ€qειαg Kqητηe _ Γεν' Δ/νση

Πεqιφ€qειαg.

γ) T6ν Aπoλoγιαμ6ν κα[ 'Ιooλογιαμ6ν οiκoνομικoσ €τουq 2020 τoυ Kληqoδoτη-

ματοζ Aνιταακη καΘtbeκαi.την &ναλυτιkην dκθεoιν αυτoδ.

δ) Tην γενομ€νην διαλoγικην αυζ4τηοrιν, δπ6 τδν μελιυν αυτoυ, θπi τoυ Aπολο-

γιαμοσ τoυ εlqημ€νου Kληqοδοηματoq, olκονομικoδ δτoυζ 2020.
' Aπο φ αsLζει 6ψoφcbν ι'l q

t. 'Eγκql[νει τ6ν Aπoλδγιαμ6ν τoυ Kληqoδοτηματoζ ηζ 'Ιεqαq Mητqοπ6-

λεc,lq Kυδcυνfαq καi Aπoκoραlνoυ Qπ6 ην iπα-tνυμ[αν "Kληqloδ6ημα ΓΙαναyκb-

ταζ χαζ Lc,lαν. Aνιτα&κη'' τo1) oLκον. €τoυq 2020 ψt γενικ6ν αjνολον io6δcυν

178.069,70 ευqlω, γενικ6ν oιiνολoν. θξ6δων 1ι9.438,43 εiqri καL δπ6λοιπον

158.631,27 ευqri. . '
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Mη δπdqχoντoζ €τ€qoυ Θ€ματog πQ6q αυζητηoιν η αυνεδqLα λνεται καL
ιiπογqαφεται η παqloδαα Πqαξιq δg tπεται.

Ο Πq6εδqoq
o Kυδα;ν [οιg καt Aποκoqlο-lνου

Δαμαoκην6q

Tα Mdλη
Πqlα-lτ.'E μ μανoυ ηλ T ζατζανηe
AQx,μ. A μφ Λ61ιo q ΓΙαπαγ ιαννακη C

o

κ.'Ιωαννηq Λιoνακηs
κ. AΘανdοιoq Mπανrιhζ
κ. Xqηατog Bαουλεiου

"o,τι ακqlιβig απ6oT(ασ μ'α

ολ ικoδ Συμβoυλioυ
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