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Με την υπ’ αριθ. 120/09.05.2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας, στο οποίο θα 
τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει µηχάνηµα θρυµµατισµού κλαδιών. 
 Με την υπ αριθ. 1097/17276/21.06.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός καλώντας τους ενδιαφερόµενους εντός 20 ηµερών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
 
 Στις 26.09.2016 η Επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆.270/1981  συγκροτήθηκε και  
συνέταξε το πρακτικό για την καταλληλότητα των ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους 
της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:  
 
« ……. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία σε συνδυασµό µε  
την διακήρυξη δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου µε αρ.πρωτ. 17276/21-6-2016 η επιτροπή 
συνεδρίασε και προέβη στο άνοιγµα των κάτωθι φακέλων:  

1) Ζαγάρη ∆ηµητρίου µε αρ.πρωτ.: 20354/18-7-2016 
2) Μπερµπάντη Γεωργίου µε αρ. πρωτ.: 20307/18-7-2016 
3) Ράπτη Γρηγορίου µε αρ.πρωτ.: 19020/6-7-2016 
 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι:  
 

1) Για τον φάκελο του Ζαγάρη ∆ηµητρίου  
α) δεν έχουν κατατεθεί το σύνολο των δικαιολογητικών συµµετοχής.  

2)    Για τον φάκελο του Ράπτη Γρηγορίου  
α) δεν έχουν κατατεθεί το σύνολο των δικαιολογητικών συµµετοχής.  

3)    Για τον φάκελο του Μπερµπάντη Γεωργίου  
α) δεν έχουν κατατεθεί το σύνολο των δικαιολογητικών συµµετοχής.  
 

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη σε επιτόπιο αυτοψία για να κρίνει περί της καταλληλότητας των ακινήτων 
ως προς την πρόσβαση σε κεντρική οδό  του ∆ήµου και διαπίστωσε τα εξής για τα ακίνητα του 
φακέλου:  
 

1) Του Ζαγάρη ∆ηµητρίου η πρόσβαση βαρέων οχηµάτων στο ακίνητο είναι πολύ καλή µε ήπιες 
κλίσεις. 

2) Του Ράπτη Γρηγορίου η πρόσβαση βαρέων οχηµάτων στο ακίνητο δεν είναι κατάλληλη λόγω 
έντονων κλίσεων και ασφάλειας διόδου και εξόδου στο ακίνητο. 

3) Του Μπερµπάντη Γεωργίου η πρόσβαση βαρέων οχηµάτων στο ακίνητο είναι πολύ καλή µε 
ήπιες κλίσεις. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών που αφορά την µίσθωση ακινήτου για την 
τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών. 
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Ως εκ τούτου:  
 

Α) Η προσφορά του Ράπτη Γρηγορίου δεν γίνεται δεκτή λόγω ακαταλληλότητας του χώρου. 
 
Β) η προσφορά των φακέλων 1) του Ζαγάρη ∆ηµητρίου και 2) του Μπερµπάντη Γεωργίου γίνονται 
δεκτές εκκρεµούν όµως µέρος των δικαιολογητικών.  
 
Τα προσφερόµενα αγροτεµάχια βάση των τίτλων ιδιοκτησίας που προσκοµίστηκαν αποτελούν 
κληροτεµάχια.  
Οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν βεβαίωση ότι τα εν λόγω κληροτεµάχια δεν εµπίπτουν στις 
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας..» 

 
Σε συνέχεια της διαδικασίας δηµοπρασίας η Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.∆.270/81 
προσκάλεσε τους συµµετέχοντες που πληρούσαν τα κριτήρια και στις 24/10/2016 συνέταξε 
πρακτικό για τον έλεγχο της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς που δόθηκε, σύµφωνα µε το 
οποίο η προσφερόµενη τιµή ορίστηκε στο ποσό των 159,09 ευρώ ανά στρέµµα και ανά µήνα 
και αφορά συνολικά προσφερόµενη έκταση έντεκα στρεµµάτων, βρισκόµενα στη θέση 
<<Αχλαδούλα>> στον Άγιο Στέφανο Αττικής.  
  

   Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα πρακτικά διενέργειας της 
δηµοπρασίας,  τις διατάξεις του Π∆ 270/81 και του Ν.3852/2010  , προτείνεται : 

 
   1.-Η έγκριση των δύο πρακτικών που συνέταξαν οι Επιτροπές των άρθρων 1 & 7 του  
Π∆.270/1981 
   2.-Η κατακύρωση της δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου εκτάσεως (11) έντεκα 
στρεµµάτων που θα χρησιµοποιηθεί για την τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος 
θρυµµατισµού κλαδιών του ∆ήµου ∆ιονύσου στην περιοχή <<Αχλαδούλα>> Αγίου Στεφάνου 
Αττικής, του Μπερµπάντη Γεωργίου ο οποίος προσέφερε το ποσό των 159,09€/στρέµµα για 
κάθε µήνα. Η διαρκεία της µίσθωσης θα είναι για έξι προσεχή χρόνια αρχόµενα από την 
υπογραφή της σύµβασης.   
   3.-Η ανάθεση στον ∆ήµαρχο των περαιτέρω ενεργειών , για την υπογραφή της 
σύµβασης.   . 
 

 
    Η Αντιδήµαρχος  

    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 

    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 

Συνηµµένα: 

1.Τα πρακτικά που συνέταξαν οι Επιτροπές των άρθρων 1 & 7 του  Π∆.270/1981 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


