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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                               

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρ. 6/2016 

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ρεθύµνης  

 

 

Αρ. Απόφασης  18/2016 

 

 

 

 

 

 

Στον Αθάνατο και  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής  Ενότητας Νικηφόρου 

Φωκά, σήµερα την 16  του µήνα Σεπτεµβρίου     του έτους 2016 ηµέρα της 

εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 13:30  συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση η Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Ρεθύµνης, που ορίστηκε µε την υπ΄ αρ. 

518/24-9-2014  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνης, κατόπιν της υπ΄αρ. 

πρ. 50/25-8-2016   προσκλήσεως του προέδρου αυτής που επιδόθηκε νόµιµα στα 

µέλη της.  

   

 Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν οι παρακάτω: 

 

 1. Μοτάκης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ο οποίος και προήδρευσε 

 2. Πεδιαδίτης Αλέξανδρος, ως µέλος 

 3. Σκούληκας Πέτρος, ως µέλος 

 4. Λιονή Βασιλική, ως µέλος 

 5. Παπαλεξάκης Ελευθέριος, ως µέλος 

 6. Μαυράκη ∆έσποινα, µέλος 

 

 Απόντες από τα τακτικά µέλη  οι  κ.κ  Μαθιουδάκης Ξενοφώντας, Παλαφούτης 

Εµµανουήλ,  Τσουπάκη Ελευθερία,    Ρωµανίδης Συµεών, Κασπίρη Ανδροµάχη. 

 

Επίσης παρεβρέθηκε ο ∆/ντής του ∆ηµοτικού Σχολείου Γερανίου κος Κουτάντος 

Ιωάννης.   

 

  Ο  Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάνοντας εισήγηση στο 
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 θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι  το Σεπτέµβριο 2016 το ∆ηµοτικό 

Σχολείο Γερανίου, µετεγκαταστάθηκε σε νεόδµητο κτίριο.  Οι ανάγκες σε εξοπλισµό 

είναι πάρα πολλές,  στις οποίες το αρµόδιο υπουργείο αδυνατεί να ανταποκριθεί 

µέχρι σήµερα. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργίας του, τα Φροντιστήρια 

Γείτονα, που εδρεύουν στο Κορωπί Αττικής, προέβησαν στη   δωρεά 25 ατοµικών 

θρανίων, 25 καρεκλών και µίας έδρας για τον πλήρες εξοπλισµό µίας διδακτικής 

αίθουσας. Τα στελέχη της εταιρίας κ. Βρόντος Παναγιώτης, Φιλόλογος  και κα 

Μόλαρη  Βικτωρία, Νοµικός Σύµβουλος, προώθησαν τις απαραίτητες ενέργειες για 

να υλοποιηθεί αυτή  η δωρεά. 

 

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 εδάφιο δ)  της υπ΄ αρ. 8440/24-2-2011 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκ, & Ηλ. ∆ιακ, ΦΕΚ 318/25-2-2011 τ. Β΄ 

«Καθορισµός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθµιση θεµάτων αυτών», τα 

έσοδα των σχολικών επιτροπών προέχονται και από κάθε είδους  εισφορές, δωρεές, 

κληρονοµιές και  κληροδοσίες». Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούµε τη γενόµενη δωρεά γιατί 

Περίληψη 

Αποδοχή δωρεάς εξοπλισµού (επίπλων) από τα 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε. , για την 

αντιµετώπιση αναγκών του ∆ηµοτικού Σχολείου 

Γερανίου. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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θα επιφέρει ένα επιπλέον έσοδο στην  σχολική µας επιτροπή, και θα βοηθήσει στην απόκτηση 

απαραίτητου εξοπλισµού για τη λειτουργία του σχολείου.  

 

Ο ∆/ντής του Σχολείου κ. Κουτάντος Ιωάννης ανέφερε ότι η ποιότητα του εξοπλισµού είναι 

εξαιρετική και ότι  η αίθουσα που εξοπλίστηκε έγινε πολύ ωραία και λειτουργική. Τέλος 

εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη του µε την αποδοχή της δωρεάς.   

 

   Ακολούθως ο αντιπρόεδρος πρότεινε στο σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

   Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, µετά την οποία η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  

α) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006, 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 εδάφ. δ) της υπ΄αρ. 8440/24-2-2011 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκ, & Ηλ. ∆ιακ «Καθορισµός λειτουργίας των 

σχολικών επιτροπών και ρύθµιση θεµάτων αυτών» και  

γ)  την  παραπάνω εισήγηση, 

 

Αποφασίζει (οµόφωνα) 

 

1.  Αποδέχεται τη δωρεά σε είδος για τον εξοπλισµό µίας διδακτικής αίθουσας στο 

νεόδµητο ∆ηµοτικό Σχολείο Γερανίου του ∆ήµου Ρεθύµνης,  από την  εταιρεία  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε., µε έδρα Στερνίζες Κορωπίου και 

Α.Φ.Μ.: 094392629, ήτοι: 25   ατοµικών θρανίων, 25 καρεκλών και µίας έδρας. 

 

2. Ευχαριστεί θερµά τον Πρόεδρο και  Γενικό ∆ιευθυντή  της  δωρήτριας εταιρείας κο Ελευθέριο 

Γείτονα καθώς και τα στελέχη αυτής κ. Βρόντο Παναγιώτη, φιλόλογο και  κα Μόλαρη 

Βικτωρία, Νοµικό Σύµβουλο,   για την προσφορά τους, η οποία θα βοηθήσει σηµαντικά  στη 

λειτουργία του νέου σχολείου. 

 

3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη δωρήτρια. 

                                                     

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 18/2016 

 

                                            

 

 

 
 

Ο ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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