
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σάπες 11 Νοεµβρίου 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ.176 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ 

Α΄/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                       ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ, ΦΑΝΕΡΩΝ, ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ , 

Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΙΖΑΡΙΟΥ, ΕΒΡΕΝΟΥ, ΙΑΣΙΟΥ, ΑΡΙΣΒΗΣ, ΑΜΦΙΩΝ, ΣΑΠΩΝ, 

ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ, ∆ΙΩΝΗΣ, ΣΤΡΥΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΩΝ ΤΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ 

 

                                  Ο Πρόεδρος της Α΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής 

                                             του ∆ήµου Μαρωνείας - Σαπών 

΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις όµοιες των 

άρθρων 240 & 243 του Ν. 3463/2006 

2. Την αριθ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/τ.Β΄/25-02-2011) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών περί του καθορισµού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκµίσθωση 

πραγµάτων των δήµων». 

 

4. Την αριθ. 18/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α΄/θµιας Σχολικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών (Α∆Α: Ω35ΖΟΞΩ8-ΗΑΑ), µε την οποία 

εγκρίθηκε η εκ νέου εκµίσθωση των σχολικών αγροτεµαχίων των οποίων λήγει ο 

συµβατικός χρόνος  µίσθωσης στις 30-11-2019 και καθορίστηκαν οι όροι 

δηµοπράτησής τους  

 

                                                         ∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι    
 

 Την διεξαγωγή πρόχειρων, φανερών και πλειοδοτικών δηµοπρασιών, ενώπιον της 

αρµόδιας επιτροπής της Α΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆. 

270/1981, για την εκµίσθωση σχολικών αγροτεµαχίων, σύµφωνα µε τους εξής 

όρους:  

 

΄Αθρο 1
ο
  

Οι ισάριθµες των εκµισθούµενων αγροτεµαχίων δηµοπρασίες, θα είναι φανερές, 

προφορικές και πλειοδοτικές και θα διεξαχθούν ως εξής:  

 

 



 

την Παρασκευή 22/11/2019 και από ώρα 10:30΄ κτίριο της πρώην ∆.Ο.Υ., επί της 

οδού Κερασούντος και Ειρήνης γωνία. στις Σάπες, για τα παρακάτω 

αγροτεµάχια: 

 

 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΣΑΝΤΑΣ 

1. Περιοχή Μαγούλι   4,500 στρ.  647-551-2582-201 
2. Περιοχή Βάρκος    13,000 στρ. 646-551-8262-

202 
3. Περιοχή Γραµµατόλακας   5,500 στρ. 646-552-6816-

011 
4. Περιοχή Μπατζεϊκα   5,502 στρ. 649-551-1696-105 
5. Περιοχή Άνω Αµπέλια   3,500 στρ. 648-552-2875-210 

6. Περιοχή ∆ηµοτικό Σχολείο  5,375 στρ. 647-551-5414-213 
7. Περιοχή Παλιά Αµπέλια    4,875 στρ. 647-554-4429-

201 
8. Περιοχή Άνω Αµπέλια   3,000 στρ. 649-552-0328-002 
9. Περιοχή Άνω Αµπέλια    2,938 στρ. 649-552-0328-

003 
10. Περιοχή Κάτω Αµπέλια   1,125 στρ.  646-551-3496-

010 

11. Περιοχή Αυλαγά    2,250 στρ. 649-551-5414-
204 

 (τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ξερικά) 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΖΑΡΙΟΥ 

1. Περιοχή Πετρότοπος   2,4 στρ. 647-546-9966-208 
2. Περιοχή Ασβεστότοπος  5,00 στρ. 644-545-0439-018 
3. Περιοχή Αυλαγάδα  2,2 στρ. 647-546-9196-003 
4. Περιοχή Κοτσάλοφος  4,00 στρ. 648-543-9938-200 
5. Περιοχή Αµπελότοπος  1,6 στρ. 648-547-9729-017 
6. Περιοχή Αλογότοπος  3,00στρ. 645-544-9939-202 
7. Περιοχή  Πλατανότοπος  3,00στρ. 647-547-6524-014 
8. Περιοχή Αυλαγές  2,00στρ. 648-546-5890-202 
9. Περιοχή Μαυρόχωµα  5,00 στρ. 648-547-0155-003 
10. Περιοχή Μαυρόχωµα  7,7 στρ. 647-547-6524-015 

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ξερικά) 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΒΡΕΝΟΥ 

1. Περιοχή Αµπέλια   0,9 στρ. 643-547-9462-212 
2. Περιοχή Αλώνια   1,3 στρ. 643-546-7071-207 
3. Περιοχή Αλώνια   2,5 στρ. 642-545-9293-214 
4. Περιοχή Λίµνη   2,6 στρ. 643-545-3288-219 
5. Περιοχή Αµυγδαλιές  4,1 στρ. 642-545-9293-213 
6. Περιοχή Λυγαριές  2,2 στρ. 644-547-5038-213 
7. Περιοχή Αµπέλια  1,6 στρ. 643-547-9462-211 
8. Περιοχή Λυγαριές  2,4 στρ. 644-547-9835-208 
9. Περιοχή Οδός Κίζαρι  2,1 στρ. 644-547-5038-002 
10. Περιοχή Μπέντι   1,4 στρ. 645-547-2738-016 
11. Περιοχή Νεκροταφεία  2,5 στρ. 642-547-6665-053 
12. Περιοχή Αποθήκη  2,8 στρ. 642-546-8283-007 

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ξερικά) 

 



ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΣΙΟΥ 

1. Περιοχή Πυροµαχικά    7,100 στρ. 
2. Περιοχή Πυροµαχικά    14,186 στρ. 
3. Περιοχή Αδύνατος τόπος   6,835 στρ. 
4. Περιοχή Κάτω χωριό    1,280 στρ. 

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ξερικά) 

 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ 

1. Περιοχή Ρυάκι-Πάσσος   2,7 στρ. 632-550-0232-023 
2. Περιοχή Ρυάκι-Πάσσος  8,3 στρ. 632-550-1249-019 
3. Περιοχή Κάµπος-Πάσσος 5,9 στρ. 631-550-7849-008 

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ποτιστικά) 
 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΩΝ 

1. περιοχή ∆ασόδροµος   12.00στρ. 
2. Περιοχή Πρώτη ρεµατιά 2.00 στρ.  

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ποτιστικά) 
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΦΙΩΝ 

1. 5 στρέµµατα  

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι ποτιστικά) 

 
 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ 

1. Περιοχή  ∆ρόµος Χαµηλού   13,0 στρ.  
2. Περιοχή Μπεϊλίκ Τσαϊρ   10,4 στρ. Αρ.τεµ. 1665 
3. Περιοχή Μπεϊλίκ Τσαϊρ   8,5 στρ.  Αρ.τεµ. 2289 
4. Περιοχή Μπεϊλίκ Τσαϊρ   3,3 στρ.  Αρ.τεµ. 2406 

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ξερικά) 
 

 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ 

1. Περιοχή        Αυλαγή                       στρέµµατα       5,5 
2. Περιοχή        Αετόλοφος                 στρέµµατα        2,0 
3. Περιοχή        Αετόλοφος                 στρέµµατα        7,0 
4. Περιοχή        Αετόλοφος                 στρέµµατα        7,5 
5. Περιοχή        Πουρούνια                 στρέµµατα        7,05 
6. Περιοχή        Μαυρόχωµα              στρέµµατα        10,5 
7. Περιοχή        Αετόλοφος                στρέµµατα         2,2 
8. Περιοχή        Αετόλοφος                στρέµµατα         2,9 

 
 (τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ξερικά) 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΙΩΝΗΣ 

1. Περιοχή Κάµπος   6,0 στρ. [ποτιστικό] 
2. Περιοχή Αετόλοφος  8,0 στρ. [ξερικό] 
3. Περιοχή Κοκκινόχωµα  8,0 στρ. [ξερικό] 
4. Περιοχή Αγίασµα  6,0 στρ. [ξερικό] 
5. Περιοχή Αµυγδαλώνα  2,0 στρ. [ξερικό] 
6. Περιοχή Αυλαγή   2,0 στρ. [ξερικό] 

 

 



ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΥΜΗΣ 

1. Περιοχή  Παλιάµπελα   8,9 στρ.  Αρ.τεµ. 349 [ποτιστικό] 
2. Περιοχή Αυλαγές  8,1 στρ.  Αρ.τεµ. 760 [ποτιστικό] 
3. Περιοχή Κοκκινόχωµα  9,3 στρ.  Αρ.τεµ. 524 [ξερικό] 
4. Περιοχή Αγίασµα  7,3 στρ.  Αρ.τεµ. 188 [ξερικό] 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΤΩΝ 

1. αρ.τεµ.228   4,1 στρ.  

2. αρ.τεµ.314   3,2 στρ.  
3. αρ.τεµ.456  2.0 στρ. 
4. αρ.τεµ 84   2.15 στρ. 

5. αρ.τεµ.167  6.875 στρ. 
6. αρ.τεµ 261   7.000 στρ 

(τα παραπάνω αγροτεµάχια είναι όλα ξερικά) 
 

Άρθρο 2ο. 

∆εκτοί στην κάθε δηµοπρασία θα γίνονται µόνο οι κάτοικοι και δηµότες της 

Τοπικής Κοινότητας εντός των ορίων της οποίας βρίσκονται τα δηµοπρατούµενα 

αγροτεµάχια, αντίστοιχα, στην περίπτωση όµως που δεν υπάρξει πλειοδότης για 

κάποιο ή κάποια από αυτά, στην επαναληπτική δηµοπρασία που θα διεξαχθεί 

µετά από δέκα µέρες, στις 4-12-2019, ηµέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, θα γίνονται 

δεκτοί όλοι οι δηµότες του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών.  

 

Άρθρο 3ο. 

Οι εκτάσεις που εκµισθώνονται είναι αποκλειστικά για αγροτική χρήση και τα 

αγροτεµάχια των ∆ηµοτικών Σχολείων θα βγούν στη δηµοπρασία το κάθε ένα 

χωριστά. 

 

Άρθρο 4ο. 

Η τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα δεκαπέντε (15) €/στρέµµα για τα 

αγροτεµάχια τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα άρδευσης (ξερικά) και εικοσιπέντε 

(25) €/στρέµµα για τα ποτιστικά αγροτεµάχια.  

 

Άρθρο 5ο. 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια, αρχίζει µε την 

υπογραφή του συµφωνητικού, λήγει τον Νοέµβριο του 2023. 

 

Άρθρο 6ο. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή 

διενέργειας της δηµοπρασίας: 

• ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακ/κών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή 

βεβαίωση του Ταµείου Παρακ/κών και ∆ανείων για κατάθεση σε αυτό, από αυτόν 

που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για 

λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού 

κοινής ωφέλειας, αναγνωρισµένων για εγγυοδοσίες, ποσού 15 ευρώ για κάθε 

ξερικό αγρόκτηµα και 25 ευρώ για κάθε ποτιστικό αγρόκτηµα, για κάθε 

διαγωνιζόµενο στη δηµοπρασία, η οποία αντικαθίσταται µετά την υπογραφή της 

σύµβασης µε άλλη όµοια, ποσού ίσου µε ποσοστό 1/10 (10%) επί του µισθώµατος 

που επιτεύχθηκε για τα τέσσερα (4) χρόνια.. 



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εγγυητικές συµµετοχής θα κατατίθενται από τον 

ενδιαφερόµενο χωριστά για κάθε αγροτεµάχιο που επιθυµεί να πλειοδοτήσει 

(ήτοι πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τόσες εγγυητικές όσες και οι δηµοπρασίες 

που επιθυµεί να λάβει µέρος) 

 Οι εγγυήσεις θα επιστραφούν στον µισθωτή µετά τη λήξη της µισθώσεως και 

την παράδοση του µισθίου στην εκµισθώτρια σχολική επιτροπή ως και την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του µισθωτή. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της 

δηµοπρασίας 

• Βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας από την οικονοµική υπηρεσία του 

∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών  του ίδιου και του εγγυητή του, καθώς και 

ενηµερότητα από την αρµόδια Σχολική Επιτροπή. 

•  

Άρθρο 7
ο
 

Αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στις ανωτέρω δηµοπρασίες όσοι έχουν 

οφειλές προς τη Σχολική Επιτροπή και τον ∆ήµο ή έχουν επιδείξει αντισυµβατική 

συµπεριφορά προς τα αυτά πρόσωπα, όπως επίσης αποκλείονται και οι σύζυγοι 

και οι συγγενείς α΄ βαθµού αυτών. 

  

Άρθρο 8
ο
 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος 

θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια το συµφωνητικό, 

καθιστάµενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος µετ΄ αυτού, για την 

εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.  

 

Άρθρο 9ο 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 

Επιτροπή της δηµοπρασίας, πριν την έναρξη της διαδικασίας και να παρουσιάσει 

για τον σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο. 

 

Άρθρο 10ο 

Η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας έγκειται στην κρίση της Σχολικής 

Επιτροπής Α/θµιας Εκπ/σης και στη συνέχεια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά δικαίωµα πριν την 

οριστική έγκριση των πρακτικών δηµοπρασίας και την υπογραφή του 

συµφωνητικού. 

 

Άρθρο 11ο. 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση 

σ’ αυτόν της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να 

περάσει µε τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συµφωνητικού, αλλιώς 

κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού 

και του εγγυητή του. Επιπροσθέτως, όποιος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τα 

ανωτέρω, δεν δικαιούται τόσο ο ίδιος όσο και ο /η σύζυγος και οι συγγενείς α’ 

βαθµού αυτού , να συµµετάσχουν σε παρόµοιες δηµοπρασίες που τυχόν 

διενεργήσει η Σχολική Επιτροπή για τα επόµενα πέντε (5) έτη. 



Στην περίπτωση που στην νέα δηµοπρασία θα επιτευχθεί µικρότερο µίσθωµα, ο 

τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στην 

Σχολική Επιτροπή, για την κάλυψη της διαφοράς.. 

 

Άρθρο 12ο. 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από τον µισθωτή σε ετήσια βάση µέχρι 30 

Νοεµβρίου εκάστου έτους στον εκάστοτε Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

Α/θµιας Εκπ/σης. 

Σε περίπτωση δε καθυστέρησης οποιασδήποτε ετήσιας καταβολής παρά του 

µισθωτή, η Σχολική Επιτροπή δύναται να κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο της 

µίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του 

αναπλειστηριασµό, ενεχοµένων αµφοτέρων για την επί έλαττον προκύψασα 

διαφορά του νέου µισθώµατος, από το της προτέρας δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 13ο. 

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση του 

µισθίου από τον µισθωτή. 

 

Άρθρο 14ο. 

Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από την Σχολική Επιτροπή για 

βλάβη του αγρού ή των προϊόντων από θεοµηνία, πυρκαγιά, πληµµύρα κ.λ.π. 

 

Άρθρο 15ο. 

Η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης δεν έχει καµία υποχρέωση να φυλάει τα 

σύνορα των αγρών, υποχρέωση την οποία αναλαµβάνει ο τελευταίος πλειοδότης 

δικαίωµα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση µε κάθε νόµιµο 

µέσο. 

Η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου 

πλειοδότη για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόµενη 

έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης. 

 

Άρθρο 16ο. 

Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας 

Εκπ/σης µε αιτιολογηµένη απόφασή της µπορεί να κηρύξει τον µισθωτή έκπτωτο 

χωρίς την παρέµβαση των δικαστηρίων. 
 

Άρθρο 17ο. 

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου της Σχολικής 

Επιτροπής Α/θµιας Εκπ/σης τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια 

της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σαπών, καθώς και στα δηµοσιότερα 

µέρη των Τοπικών Κοινοτήτων Ν. Σάντας, Κιζαρίου, Εβρένου, Ιασίου, 

Αρίσβης, Αµφίων, Σαπών, Αετολόφου, ∆ιώνης, Στρύµης και Ασκητών, 

αντίστοιχα, ενώ τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης θα µπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόµενοι από:  

α) την έδρα της δηµοτικής ενότητας Σαπών, στις Σάπες, από την υπάλληλο κα. 

Μιχαλούδη Νόνα , τηλ. 2532350145 

β) τα καφενεία (όπου υπάρχουν) των τοπικών κοινοτήτων Ν. Σάντας, Κιζαρίου, 

Εβρένου, Ιασίου, Αρίσβης, Αµφίων, Σαπών, Αετολόφου, ∆ιώνης, Στρύµης και 

Ασκητών 



Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 

 

 

 

 

ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 

  

 


