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Βέροια 21-06-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ-ΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.000Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση αγροτεμάχιου -ιων συνολικού
εμβαδού 1.000,00τ.μ., στο αγρόκτημα Αγίας Βαρβάρας, το μίσθιο θα αποτελεί τμήμα από τα
παρακείμενα αγροτεμάχια επί της αγροτικής οδού που συνδέει το υπ΄ αριθμ. 71 αγροτεμάχιο
ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας με την οδό Βέροιας–Άμμου. Στην εν λόγω δημοπρασία θα μπορούν
να λάβουν μέρος οι ιδιοκτήτες των παρακείμενων αγροτεμαχίων επί της αγροτικής οδού όπως
αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την λεπτομερή
διακήρυξη, επίσης θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα
της λεπτομερούς διακήρυξης. Η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με
την υπ' αριθ. 280/6-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος με τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δήμο σε σφραγισμένο φάκελο,
στο πρωτόκολλο της Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας στη διεύθυνση Βικέλα 4, 59132 Βέροια,
Υπόψη του τμήματος Περιουσίας του Δήμου Βέροιας, ο οποίος θα συνοδεύεται από αίτηση
συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Η Περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος Αγίας Βαρβάρας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
καταστήματος Βέροιας και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου http:// www.veria.gr.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και θα αναρτηθεί
στην Διαύγεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της περίληψης και της λεπτομερούς διακήρυξης από
το Γραφείο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βέροιας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στη Διεύθυνση Βικέλα 4 Βέροια, 3ο Όροφο, Τηλέφωνο: 23313 50589 578-598-621.
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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