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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, maiatzak 10. Asteazkena88. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bermeoko Udala

Panteioak eta hilobiak eraikitzeko udal hilerriko lursailen emakida

Enkante sistema bidez, panteoiak eta hilobiak eraikitzeko Mendiluz Udal Hilerriko 
lursailen emakidaren esleipena egiteko Baldintza Pleguak onartu dauz 2017ko otsailaren 
23an Osoko Bilkurak, eta hilabeteko epean jendaurrean jartzen dira egokiak litzatekezen 
erreklamazinoak egin ahal izateko. Hilabeteko epe hori iragarki hau Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da zenbatzen.

Era berean, enkantearen deialdia iragartzen da, etenda geratu leikena, baldintza 
pleguen aurkako erreklamazinorik aurkeztuko balitz.

Emakidaren xedea: 35 hilobi eta panteoi 1 eraikitzeko lursailen emakida, enkante 
bidez.

Emakidaren iraupena: 75 urteko iraupena izango du emakidak.
Lizitazino tipoa: Honela ezartzen da:
—  Panteoia eraikitzeko lurra: 60.000 euro.
—  Hilobia eraikitzeko lurra: 6.500 euro.
Pleguak aztertzeko leku eta epea: Baldintza agiriak Berhaz bulegoan egongo dira ikusgai 

(Ertzilla kalea, 6-8), astelehenetik zapatura, eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte, bulego 
ordutegi honetan: astelehenetik barikura08:30-14:30. Martitzenatan eta eguenatan 16:30 - 
19:00. Larunbatetan 10:00 - 13:00. *Udan arratsaldeetan itxita egongo da bulegoa.

Behin behineko fidantza: Lizitazio motaren %3a. 1.800 euro panteoiaren kasuan eta 
195 euro hilobien kasuan.

Eskaintzak aurkezteko tokia eta epea: Berhaz bulegoan, iragarki hau Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epe barruan.

Eskaintzak aurkezteko beheran agertzen dan Proposamen eradua erabili beharko da.
Eskaintzen zabaltzea: Proposamenak onartzeko epea amaitu eta hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita, bosgarren lan egunean zabalduko dira eskaintzak, Gizarte eta Kultura 
Etxeko Gaztelekuan, eguerdiko 12:00etan izango dan ekitaldi publikoan.

«PROPOSAMENA

……………… jaun/andreak, NAN ……………… zenbakiduna, ………………ko  
………………kaleko ……………… zenbakian bizi dana, bere izenean (edo ……………… 
jaun/andre edo enpresaren izenean, askietsi legez aitortutako ahalmena izanik, erantsita 
aurkezten dana), panteoiak eta hilobiak eraikitzeko, Mendiluz Udal Hilerriko lursailen 
emakidarako enkantearen Baldintza Pleguen eduki osoa ezaguturik, ………………euro 
eskaintzen deutsoz Bermeoko Udalari (letraz eta zenbakiz jarri diru kopurua) ……………… 
emakidagaitik (panteoia edo hilobia dan jarri), eta baldintza plegu horreetan emakidadun 
esleipendunarentzat jartzen diran betebehar guztiak onartzen dauz.

(Tokia, data eta sinadura) 
 

Bermeon, 2017ko ………………aren …an».
Bermeon, 2017ko maiatzaren 2an.—Alkatea
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