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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
          Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία η εκμίσθωση δύο 
(2) τμημάτων από το υπ΄ αριθ. 1147ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας μόνο για εγκατάσταση 
σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, Α) Τμήμα 500τ.μ. από τη συνολική έκταση όπως αυτό 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του  Πολιτικού Μηχανικού Ν.Νικολάου και Β) Τμήμα 
500τ.μ. από τη συνολική έκταση όπως αυτό αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 
Πολιτικού Μηχανικού Ν. Μαλάνο. 
Η δημοπρασία θα γίνει στις 23  Οκτωβρίου 2020,   ημέρα Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βεροίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με 
την αριθ. 8/2020 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τους όρους  που καταρτίσθηκαν με την αριθ. 
182/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου τις παρακάτω ώρες:  
1. 11:00-12:00  το τμήμα εμβαδού 500 τ.μ, που αποτελεί το μίσθιο Α (με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, 

Ζ, Α, τοπογραφικό του Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ).  
2. 12:05-13:00  το τμήμα εμβαδού 500 τ.μ, που αποτελεί το μίσθιο Β (με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α, 

του τοπογραφικού διαγράμματος του Ν.ΜΑΛΑΝΟ).  
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος και για τα δύο (2) τμήματα ορίστηκε στο 
ποσό των 3.500,00 €. 
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής 
μορφής καθώς και κοινοπραξίες. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που 
μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς διακήρυξης και Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  
προς το Δήμο Βέροιας ποσού 350,00 €.  
Η Εγγυητική μπορεί να εκδοθεί από αναγνωρισμένη τράπεζα, ή γραμμάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 
εννέα (9) χρόνια. 
          Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες  και 
μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν 

στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου Βέροιας και  στο κατάστημα της Κοινότητας Πατρίδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της περίληψης και λεπτομερούς διακήρυξης και από το τμήμα Αξιοποίησης 
Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 
2331350589-50598-621  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί 
στις 6 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες με περιληπτική 
διακήρυξη του Δημάρχου  με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης. Η Επαναληπτική 

Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δ. Βέροιας και  στο κατάστημα της Κοινότητας Πατρίδας. 
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