
2016ko uztailaren 22a, ostirala  •  83 zk. 

1/2

2016-02618

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERAGOITIKO UDALA

Pobesen etxebizitza bat alokatzeko enkantea

Udal honek, 2016ko uztailaren 1ean egindako bilkuran, onartu zuen Pobes herriko 14 zen-
bakiko etxebizitza, albaitariaren etxea deiturikoa, errentan emateko arau izango diren klau-
sula ekonomiko-administratiboen agiria. Onartutako agiria jendaurrean egongo da 8 egunez, 
iragarkia ALHAOn argitara eman eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, interesa dutenek 
aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko. Hauek udalak ebatziko ditu eta, 
halakorik aurkezten ez baldin bada, agiria behin betiko onartuta geratuko da.

Aldi berean, lizitazioa iragartzen da. Dena den, lizitazioa atzeratu egingo da hala behar de-
nean, administrazio klausula berezien agiriaren aurka erreklamaziorik aurkeztuz gero.

1. ERAKUNDE ESLEITZAILEA.

a) Erakundea: Erriberagoitiko Udala.

2. KONTRATUAREN XEDEA.

a) Etxebizitza bat alokatzea

b) Kokalekua: Araba 14 – 01420 - Pobes

c) Alokairu aldia: 1 urte, baina luzatu daiteke.

3. IZAPIDETZEA, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO MODUA.

a) Izapidetzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko modua: enkantea.

4. ALOKAIRUAREN ZENBATEKOA

Gutxienez 300,00 eurotan ezarri da (BEZa, zergak eta gastuak barne hartu gabe)

5. BERMEAK.

a) Behin-behinekoa: ez da ezarri.

b) Behin betikoa: hileroko hiru alokairu

6. DOKUMENTAZIOA ETA ARGIBIDEAK ESKURATZEA.

a) Herria eta posta kodea:

Erriberagoitiko Udala

Araba 2 - 01420 Pobes

Telefonoa: 945 362021

Faxa: 945 362007

b) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte.

7. ESKAINTZEN AURKEZPENA.
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a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 15 egun, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera kontatuta. Eskaintzak aurkezteko azken eguna larunbata edo jaieguna izanez 
gero, hurrengo egun baliodunera atzeratuko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausulen agirian adierazitakoak.

c) Eskaintzak aurkezteko lekua:

Erriberagoitiko Udaletxea

Araba 2 -01420 - Pobes

8. ESKAINTZAK IREKITZEA.

Non: Erribergoitiko udaletxeko osoko bilkuren aretoa

Herria: Araba 14 – 01420 Pobes

Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea bukatzen denetik 10 egun igaro ondoren.

A gutun azala, jendeari itxitako bilkuran.

B gutun azala, hamargarren egunean, eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo 
egunetik kontatuta, 10:00etan. Larunbata edo egun baliogabea izatekotan, hurrengo egun 
baliodunera atzeratuko da.

9. IRAGARKI GASTUAK: esleipendunak ordainduko ditu.

Pobes, 2016ko uztailaren 4a

Alkatea
JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ
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