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ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού για µίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία 
µηχανήµατος θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 
 Με την υπ’ αριθ. 217/29.10.2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
µίσθωση αγροτεµαχίου στο οποίο θα τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει µηχάνηµα 
θρυµµατισµού κλαδιών  και µε την  υπ’ αριθ.373/24.11.2015 απόφαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α) οι όροι της δηµοπρασίας και β) η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6231.0001  του  προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµο.  
 
 Με την υπ’ αριθ. 2371/33663/30.11.2015  Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  η 
δηµοπρασία . 
 
  Στις 05/02/2016, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή του άρθρού 7 του 
Π∆ 270/1981 που συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 59/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, καθώς υπήρχε µία προσφορά και συνέταξε το Πρακτικό Νο1, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµφωνα  µε το οποίο : 
 
 
«…Η προσφορά του Ράπτη Γρηγορίου, µε αριθ. Πρωτ. 34496/08-12-2015, πληρεί τους 
όρους της διακήρυξης ως προς το στάδιο των δικαιολογητικών της συµµετοχής διότι ο 
φάκελος του είναι πλήρης.  
Η επιτροπή προέβη σε επιτόπια αυτοψία την Παρασκευή 05-02-02106 για να κρίνει περί 
της καταλληλότητας του ακινήτου και το αν πληρεί τους όρους της διακήρυξης. Και 
διαπιστώνει : 
1) Εντός του  εν λόγω ακίνητου υπάρχουν  έντονες κλίσεις 
2) Η είσοδος και η έξοδος  εντος του οικοπέδου των βαρέων οχηµάτων δεν είναι εφικτή  
3) Οι κλίσεις της διόδου που οδηγεί στο πλάτωµα µε τις µικρότερες κλίσεις ( εκεί που είναι 
ποιο εύκολο να δηµιουργηθεί ο χώρος των 5 στρεµµάτων ο οποίος προορίζετε για την 
εγκατάσταση τοποθέτησης  και λειτουργίας µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών) είναι 
έντονες και η ποιότητα κατασκευής του τάπητα της διόδου δεν είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές προκαλώντας την    διέλευση των βαρέων οχηµάτων  επικίνδυνη  
Ως εκ τούτου το ακίνητο δεν καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήµου για την  εύρυθµη 
λειτουργία τοποθέτησης µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών» 
 
   
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και 
του  Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 



 
1. η έγκριση του πρακτικού Νο1   της  Επιτροπής του άρθρού 7 του Π∆ 270/1981 

και  
2. η επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε ίδιους όρους.   

 
 
  
 
 

       Η Αντιδήµαρχος  
 
 
 

       Στέλλα- Σοφία Μαγγίνα 
 
 

 
Συνηµµένα: Το πρακτικά του εν λόγω διαγωνισµού. 
 

 
 
 
 
 

 

   

Κοινοποίηση: 
1)Γραφείο Προµηθειών 
 

  

   


