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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΤΑΧ. Δ/νση :28
ης

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50                                                                 Ορχομενός   27/12/2019 

Πληροφορίες: Παναγιώτης Μεργιάννης                                                   Αρ. Πρωτ.     10944                            

Τηλέφωνο: 22613-51109 

 

 

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

�  Το  άρθρο  72  παρ. ιε  του  Ν. 3852/2010,  

�  Το άρθρο 196 του ν. 4555/2018, το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

�  Το άρθρο 11 του 4555/2018,αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3852/2010,  

�  Την υπ΄αριθµ. 10584/17-12-2019 εισήγηση , 

�  Την αριθµ. 184/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  

�  Την αριθµ. 11/2019 Aπόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

�  Την αριθµ. 8/2019 Απόφαση της Κοινότητας Ορχοµενού,  

�  Την αρ. 1/2019 απόφαση  Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου, 

�  Την αριθµ.1/2019 απόφαση της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα 

�  Την αριθµ. 7/2019 απόφαση της Κοινότητας Παύλου,  

�  Την αρ  την αρ. πρωτ. 8881/4-11-2019 πρόταση της κοινότητας Πύργου,  

�  Την αρ. πρωτ. 9167/13-11-2019 πρόταση κοινότητας Καρυάς ,  

�  Την από 17-12-2019 γνωµοδότηση του δικηγόρου κ. Αχιλλέα Κοτσώνα, ύστερα από 

την 125/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και ύστερα  από  διαλογική  

συζήτηση. 

� Την υπ’ αριθµ 140/2019 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί καθορισµού των 

όρων δηµοπρασίας για την µίσθωση αγροτεµαχίων του ∆ήµου Ορχοµενού. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Φανερή, Πλειοδοτική και Προφορική ∆ηµοπρασία για την εκµίσθωση των 

παρακάτω αγροτεµαχίων του ∆ήµου Ορχοµενού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

(ΘΕΣΗ) 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΣΕ 

ΣΤΡΕΜ. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

∆ΗΜ/ΣΙΑΣ 

ΩΡΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΗΜ/ΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΒΟΙ∆ΟΛΙΒΑ∆Ο 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
75,00 9/01/2020 10:00-11:00 90,00 675,00 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 

ΒΟΙ∆ΟΛΙΒΑ∆Ο 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 

(εργοστασίου 

τοµατοπολτού) 

28,50 9/01/2020 10:00-11:00 90,00 256,50 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΠΙΣΩ 

 ΛΙΒΑ∆Ι 
100,00 9/01/2020 10:00-11:00 70,00 700,00 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

ΛΙΒΑ∆Ι 
81,50 9/01/2020 10:00-11:00 70,00 570,50 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

ΛΙΒΑ∆Ι 
40,00 9/01/2020 10:00-11:00 70,00 280,00 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
29,70 9/01/2020 10:00-11:00 60,00 178,20 

       

ΠΥΡΓΟΣ 
ΘΕΣΗ 

ΛΙΟΣΤΑΣΙ 
113,00 9/01/2020 11:00-12:00 30,00 339,00 

       

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΜΩΝΑΣ-

ΑΡ.ΤΕΜ 324 
81,296 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 447,13 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΜΩΝΑΣ-

ΑΡ.ΤΕΜ 784 
81,330 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 447,32 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΜΩΝΑΣ-

ΑΡ.ΤΕΜ 845 
60,081 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 330,45 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΜΩΝΑΣ-

ΑΡ.ΤΕΜ 308 
60,417 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 332,29 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΜΩΝΑΣ- 

ΑΡ.ΤΕΜ 857 
33,154 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 182,35 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΜΩΝΑΣ- 

ΑΡ.ΤΕΜ 311Α 
6,254 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 34,40 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΕΙΜΩΝΑΣ- 

ΑΡ.ΤΕΜ 311Β 
4,270 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 23,48 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 571 
2,00 10/01/2020 10:00-11:00 55,00 11,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

(ΘΕΣΗ) 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΣΕ 

ΣΤΡΕΜ. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

∆ΗΜ/ΣΙΑΣ 

ΩΡΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΗΜ/ΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 40 
21,469 10/01/2020 11:00-12:00 21,00 45,09 

ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 66 
15,080 10/01/2020 11:00-12:00 67,00 101,00 

ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 77 
8,453 10/01/2020 11:00-12:00 21,00 17,75 

ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 452 
3,040 10/01/2020 11:00-12:00 31,00 9,43 

ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 419 
5,170 10/01/2020 11:00-12:00 31,00 16,00 

       

ΚΑΡΥΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΘΧ10 
86,00 10/01/2020 12:00-13:00 60,00 516,00 

ΚΑΡΥΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΘΧ11 
50,00 10/01/2020 12:00-13:00 60,00 300,00 

ΚΑΡΥΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ 
3,639 10/01/2020 12:00-13:00 60,00 21,83 

       

ΠΑΥΛΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 
20,00 10/01/2020 13:00-14:00 40,00 80,00 

ΠΑΥΛΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΣΤΡΑΚΑ 
10,00 10/01/2020 13:00-14:00 30,00 30,00 

ΠΑΥΛΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΣΤΡΑΚΑ 
40,00 10/01/2020 13:00-14:00 20,00 80,00 
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Η ∆ηµοπρασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους: 

 

1α  ΑΡΓΟΤΕΜΑΧΙΑ:  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ -  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 
 
Η εκµίσθωση των άνω αγροτεµαχίων θα γίνει µε πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δηµοπρασία στην έδρα του ∆ήµου Ορχοµενού στις   9-1-2020  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα από 
10:00 π.µ. έως  11: 00 π.µ.  για τα αγροτεµάχια κοινότητας Ορχοµενού και 11:00 π.µ. 
έως  12η Μεσηµβρινή για τα αγροτεµάχια κοινότητας Πύργου , και ύστερα από διακήρυξη 
της  κ. ∆ηµάρχου που θα δηµοσιευτεί προ δέκα  (10) ηµερών στο συνήθη χώρο ανακοινώσεων 
και στα κεντρικότερα µέρη των κοινοτήτων του ∆ήµου Ορχοµενού και ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής που καθορίστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ 134/2019 απόφαση του και 
αποτελείται από τους:  Την ∆ήµαρχο κ. Καράλη Παρασκευή ως πρόεδρο , τον κ. 
Εµµανουηλίδη Πρόδροµο , αντιδήµαρχο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον κ. Βασίλειο 
Τσαγαλά, τον κ. Ζυγογιάννη Κωνσταντίνο , Αντιδήµαρχο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του 
τον κ. Ραµαντάνη ∆ηµήτριο.  

 
 1β  ΑΡΓΟΤΕΜΑΧΙΑ:  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ- ΚΑΡΥΑΣ- 
ΠΑΥΛΟΥ 

 
Η εκµίσθωση των άνω αγροτεµαχίων θα γίνει µε πλειοδοτική φανερή και προφορική 
δηµοπρασία στην έδρα του ∆ήµου Ορχοµενού στις   10-1-2020 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
από 10:00 π.µ. έως  11: 00 π.µ.  για τα αγροτεµάχια κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου και 
από  11:00 π.µ. έως  12η Μεσηµβρινή για τα αγροτεµάχια κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα , και  
 από 12η Μεσηµβρινή έως 1:00 µ.µ. για τα αγροτεµάχια κοινότητας Καρυάς και 
από 1:00 µ.µ. έως 2:00 µ.µ. για τα αγροτεµάχια κοινότητας Παύλου και ύστερα από 
διακήρυξη της  κ. ∆ηµάρχου που θα δηµοσιευτεί προ δέκα  (10) ηµερών στο συνήθη χώρο 
ανακοινώσεων και στα κεντρικότερα µέρη των κοινοτήτων του ∆ήµου Ορχοµενού και ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής που καθορίστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ 134/2019 
απόφαση του και αποτελείται από τους:  Την ∆ήµαρχο κ. Καράλη Παρασκευή ως πρόεδρο , 
τον κ. Εµµανουηλίδη Πρόδροµο , αντιδήµαρχο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον κ. 
Βασίλειο Τσαγαλά, τον κ. Ζυγογιάννη Κωνσταντίνο , Αντιδήµαρχο ως τακτικό µέλος µε 
αναπληρωτή του τον κ. Ραµαντάνη ∆ηµήτριο.  
 
2. Η διάρκεια της  µίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) καλλιεργητικά έτη, αρχόµενης από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης έως 31 Οκτωβρίου του τελευταίου δηλ. του 4ου 
καλλιεργητικού έτους. 

 
3. Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και πλειοδοτική µε  προτεινόµενη πρώτη προσφορά (τιµή 
εκκίνησης)  όπως αναγράφεται στον παραπάνω Πίνακα Καλλιεργήσιµων Εκτάσεων για 
Εκµίσθωση. 
 

4. Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί κάτοικοι του ∆ήµου Ορχοµενού, και συγκεκριµένα και 
αποκλειστικά οι κάτοικοι των Κοινοτήτων, στην Περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι αγροί 
που θα µισθωθούν, δηλ. αποκλείονται οι κάτοικοι των άλλων Κοινοτήτων του ∆ήµου 
Ορχοµενού. 
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Εάν κατά την πρώτη δηµοπρασία δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, η δηµοπρασία θα 
επαναληφθεί  για την  Κοινότητα Ορχοµενού και Κοινότητα Πύργου στις   16 του µηνός 
Ιανουαρίου  2020 , ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ την ίδια ώρα και µε τους ίδιους όρους , για τις  
κοινότητες  Αγίου ∆ηµητρίου , Αγίου Σπυρίδωνα , Καρυάς , Παύλου  στις  17  του µηνός 
Ιανουαρίου 2020, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ την ίδια ώρα και µε τους ίδιους όρους και µπορούν να 
πλειοδοτήσουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, ανεξαρτήτου Κοινότητας  του ∆ήµου Ορχοµενού.  
 
Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα νοµικά πρόσωπα που τυχόν λάβουν µέρος στην δηµοπρασία. 
∆ηλ. στην πρώτη δηµοπρασία θα πρέπει να έχουν έδρα στην συγκεκριµένη κοινότητα και σε 
τυχόν δεύτερη επαναληπτική δηµοπρασία να έχουν έδρα σε οποιαδήποτε κοινότητα του 
∆ήµου Ορχοµενού. 
Η κατοικία των συµµετεχόντων, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα θα αποδεικνύεται µε την 
προσκοµιδή σχετικού πιστοποιητικού από τον ∆ήµο Ορχοµενού, και όσον αφορά τα νοµικά 
πρόσωπα µε αντίγραφο του καταστατικού, συνοδευόµενο από βεβαίωση είτε από το ΓΕΜΗ 
είτε από το Πρωτοδικείο, ότι δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση. 

 
5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας εγγύηση ίση µε το 10% της αρχικής προσφοράς ανά στρέµµα, σε 
εγγυητική επιστολή τραπέζης ή σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Επίσης ∆ελτίο Ταυτότητας, αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο 
και για συµµετοχή σε δηµοπρασία, ∆ηµοτική ενηµερότητα ότι δεν οφείλει στον ∆ήµο και 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
6. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή 
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για 
τον σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρηµένη µε το γνήσιο της 
υπογραφής. 

 
7. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

 
8. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον 
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, ως πρωτοφειλέτης, 
παραιτούµενος ρητά από την ένσταση δίζησης και από τα δικαιώµατα που του παρέχουν τα 
άρθρα 862 και 863 του Αστικού Κώδικα. 
Ο εγγυητής θα προσκοµίσει και τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

 
9. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των 
πρακτικών δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 

 
10. Το µίσθωµα, για το πρώτο µισθωτικό έτος, θα καταβληθεί εντός  10 ηµερών από την 
έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας, από την οικονοµική επιτροπή και µετά την καταβολή 
θα υπογραφεί το σχετικό συµφωνητικό. Για τα επόµενα µισθωτικά έτη, το µίσθωµα θα 
προκαταβάλλεται, από 1 έως 10 Ιανουαρίου εκάστου έτους.  

 
11. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση σε 
αυτόν της απόφασης από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 
να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η 
εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Ορχοµενού χωρίς δικαστική παρέµβαση. 
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12. Σε περίπτωση µη καταβολής του ετήσιου µισθώµατος από τον µισθωτή στις ως άνω 
καθορισµένες ηµεροµηνίες, συνεπάγεται έξωση του µισθωτή από το µίσθιο και την κατάπτωση 
της κατατιθέµενης εγγύησης υπέρ του ∆ήµου, το δε µισθωτήριο παύει να ισχύει και η παύση – 
λήξη αυτού, κοινοποιείται αρµοδίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ∆.Ο.Υ., κλπ.  
Επίσης ο εκµισθωτής δήµος δύναται να προβεί σε κάθε νόµιµο µέσο για την απόδοση της 
χρήσης του µισθίου και την είσπραξη των οφειλοµένων. 
Για κάθε µήνα, παραµονής του µισθωτή στο µίσθιο, συµφωνείται ποινική ρήτρα υπέρ του  
∆ήµου 300 ευρώ ανά στρέµµα. 

 
13. Ο ∆ήµος επίσης δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή 
µείωση µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου, για µέρος του µισθίου 
ή για ολόκληρο το µίσθιο, όσον αφορά τρεις αγρούς της Κοινότητας Ορχοµενού και 
συγκεκριµένα αγρό στη θέση «Βοϊδολίβαδο» ανατολικά, έκτασης 75 στρεµµάτων, αγρό στην 
θέση «Βοϊδολίβαδο» ανατολικά του εργοστασίου τοµατοπολτού 28,5 στρεµµάτων και αγρό 
στην θέση «Πίσω Λιβάδι» 100 στρεµµάτων. 
Για τους αγρούς αυτούς συγκεκριµένα, για το σύνολο ή µέρος της έκτασής τους, ο ∆ήµος 
Ορχοµενού θα πρέπει να ενηµερώσει τον µισθωτή µέχρι την 31 Μαΐου κάθε έτους και η λύση 
της µίσθωσης εν όλο ή µερικά, θα επέρχεται 31 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. 

 
14. Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος 
από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και την υπογραφή του συµφωνητικού 

 
15. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα 
όρια, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το µίσθιο σε καλή 
κατάσταση , διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 
16. Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση 
που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Για οποιαδήποτε παρέµβαση επί 
του µισθίου πλην της καλλιέργειας, ο µισθωτής θα πρέπει να έχει την γραπτή σύµφωνη γνώµη 
του  ∆ήµου και για οποιεσδήποτε δαπάνες γίνουν µε τον παραπάνω τρόπο, αυτές θα 
παραµείνουν σε όφελος του µισθίου, χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης του µισθωτή. 

 
17. Τον ενοικιαστή βαρύνει το χαρτόσηµο, η εισφορά υπέρ ΟΓΑ, τα τέλη έργων και τα τέλη 
άρδευσης σε οποιονδήποτε και εάν οφείλονται αυτά, και ότι άλλο έξοδο σχετικό µε την 
µίσθωση και την καλλιέργεια των αγροτεµαχίων. 

 
18. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση των µισθίων 
εκτός των περιπτώσεων της Κοινότητας Ορχοµενού και συγκεκριµένα  για τα αγροτεµάχια 
στην θέση Βοϊδολίβαδο ανατολικά, έκτασης  75,00 στρεµµάτων και Βοϊδολίβαδο ανατολικά του 
εργοστασίου τοµατοπολτού , έκτασης 28,50 στρεµµάτων για τα οποία επιτρέπεται η 
υπεκµίσθωση αυτών, µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες, ευθύνονται δε εις ολόκληρο έναντι 
του ∆ήµου τόσο ο µισθωτής, όσο και ο υποµισθωτής. 

 
19. Τα µισθωµένα αγροτεµάχια θα σπαρθούν µε οποιαδήποτε καλλιέργεια επιθυµούν οι 
ενοικιαστές, πλην των αγροτεµαχίων της Κοινότητας Ορχοµενού, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 18 του παρόντος και για τα οποία ρητά, θα συµφωνηθεί, ότι θα καλλιεργούνται 
µόνο µε µονοετή καλλιέργεια.   

 
20.  Όσον αφορά επίσης τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 18 του παρόντος, αγροτικά 
ακίνητα, δικαίωµα να λάβει µέρος στην δηµοπρασία έχει µόνο νοµικό πρόσωπο, που εδρεύει 
στον Ορχοµενό και µόνο σε περίπτωση που η δηµοπρασία επαναληφθεί, για τα ανωτέρω 
ακίνητα, θα έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος σε αυτή, οι αναγραφόµενοι στην παράγραφο 4, 
περίπτωση 2, αναφερόµενοι, δηλ. νοµικά και φυσικά πρόσωπα.  
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ηµαρχείο 
Ορχοµενού κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στον κύριο Μεργιάννη Παναγιώτη καθώς και 
στο τηλέφωνο 22613 51109 
  

 

     H ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 


