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Kunnanrakennusmestari Jarkko Saaranen 5.9.2018  § 9

Asia Kaluston myynti

Päätös ja sen

perustelut

(Mikäli asian

ratkaisu tapah-

tuu esittelystä, 

tähän merki-

tään myös esit-

telijän nimi ja

päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema

Allekirjoitus kunnanrakennusmestari

OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain (1995/365) 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

x Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite
viranomainen

Reisjärven kunta, Tekninen lautakunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
aika ja sen Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
alkaminen on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 5.9.2018

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi

tiedoksi-

antaminen tekninen ltk

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.

X Muulla tavoin, miten sähköpostilla

Teknisen toimi tyhjentää varastojaan ylimääräisestä käytöstä poistetusta 
tavarasta huutokauppapalvelun kautta. Kiertonet on huutokauppapalvelu, jossa 
julkinen sektori voi myydä omaisuuttaan ja tarjouksen voi tehdä kuka tahansa. 

Myynti-ilmoitukset luotiin 22.8.2018. Huutokaupat sulkeutuivat 31.8.2018 ja 
1.9.2018 klo 19.00-21.00. Alla koneet ja voittaneet tarjoushinnat. Hinnat 
alv.24%.

Avancia takareisilaite                 195€
Avancia etureisilaite                  145€
Rosteritaso altaalla                   60€
Rosteritaso kahdella altaalla          250€
Rosterilinjasto                        40€
Jonsered FR2213MA ruohonleikkuri       1400€
Jonsered FR2112MA ruohonleikkuri       1400€

Päätös: Päätän myydä julkisessa huutokaupassa olleet koneet ja laitteet 
tarjouskilpailun voittaneilla hinnoilla, paitsi rosterilinjaston tarjouksen 
hylkään alhaisena.


