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ΔΙΑΚΗΥΞΗ  

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΓΟΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') 
Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 58 
του  N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ.  
2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 186 και 191 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).   
3. Τισ διατάξεισ του ΡΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 τεφχοσ Αϋ): Ρερί κακοριςμοφ των 

οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι 
εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και κοινοτιτων. 
4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3, αρ. 206, Ν. 4555/2018 «Ρρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
6. Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α') Ρερί οικονομικισ διοίκθςθσ και 
λογιςτικοφ των Διμων και Κοινοτιτων. 
7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
8. Το Ρ.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α’) Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ. 

9. Τισ διατάξεισ των αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 και 2/26435/0026/14-6-
2017 εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικϊν. 
10. Τθν αρ. 7/24-4-2018 Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ 
Ραρακοίλων.  
11. Τθν αρ. 880/3-12-2018 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου: «Αγορά 
ακινήτου (παλαιά βιοτεχνική κλωςτοχφαντουργική μονάδα μετά κινητοφ μηχανολογικοφ 
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εξοπλιςμοφ) ςτην τοπική κοινότητα Παρακοίλων με ςκοπό τη δημιουργία Μουςείου-

εκθεςιακοφ χώρου Βιομηχανικήσ Υφαντουργίασ και Υφαντικήσ Τζχνησ». 
12. Τθν αρ. 967/27-12-2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ με τθν οποία 
κακορίςτθκαν οι όροι τθσ δθμοπραςίασ. 
13. Τθν αρ. 481/18-4-2019  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
δαπάνθ για τθν Αγορά παλαιοφ κλωςτοχφαντουργείου ςτα Παράκοιλα κλπ και διατζκθκε 
ςχετικι πίςτωςθ ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ Εξόδων του Διμου Λζςβου, οικ. ζτουσ 
2019 (ΚΑ 15.7122.0002).   
14. Τθν αρ. 108/28-2-2017 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου Συγκρότηςη 
τριμελοφσ Επιτροπήσ Καταμζτρηςησ και Εκτίμηςησ τησ αξίασ ακινήτου προσ εκποίηςη ή 
αγορά/ μίςθωςη και Καταλληλότητασ ακινήτου προσ αγορά/μίςθωςη με τη διαδικαςία τησ 
δημοπράτηςησ (παρ. 1 του αρθ. 7 του ΠΔ 270/81). 

 
ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ 

Δθμοπραςία μειοδοτικι για τθν αγορά ακινιτου: παλαιά βιοτεχνική κλωςτοχφαντουργική 
μονάδα μετά κινητοφ μηχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν τοπικι κοινότθτα Ραρακοίλων 
Λζςβου με ςκοπό τθ δθμιουργία Μουςείου - Εκκεςιακοφ χϊρου Βιομθχανικισ 
Υφαντουργίασ και Υφαντικισ Τζχνθσ και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να εκδθλϊςουν 
ενδιαφζρον ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν τελευταία δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτον Τφπο. 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο τθσ δθμοπραςίασ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ, φανερισ, προφορικισ και μειοδοτικισ δθμοπραςίασ αποτελεί 
θ αγορά ακινιτου (παλαιά βιοτεχνικι κλωςτοχφαντουργικι μονάδα μετά κινθτοφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ςτθν τοπικι κοινότθτα Ραρακοίλων Λζςβου με ςκοπό τθ 

δθμιουργία Μουςείου-εκκεςιακοφ χϊρου Βιομθχανικισ Υφαντουργίασ και Υφαντικισ 
Τζχνθσ. 
 

Άρκρο 2 
Ρεριγραφι του προσ αγορά ακινιτου 

 Το προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να βρίςκεται κατά προτίμθςθ εντόσ ορίων 
οικιςμοφ Ραρακοίλων Λζςβου και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν των 300 μζτρων 
από τα όρια του οικιςμοφ.  

 Το προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να διακζτει καλι οδικι πρόςβαςθ τόςο για το 
κοινό όςο και για τθν προςζγγιςθ οχθμάτων ςτθν περίπτωςθ που απαιτθκοφν 
επιςκευαςτικζσ παρεμβάςεισ ι φορτοεκφόρτωςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

 Το προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να διακζτει ςτεγαςμζνο χϊρο (κτίςμα), νομίμωσ 

υφιςτάμενο (προ του 1977 για τον οικιςμό Ραρακοίλων) ι ανεγερμζνο με νόμιμθ 
οικοδομικι άδεια ι τακτοποιθμζνο με τουσ Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, Ν. 3843/10.  

 Το προςφερόμενο ακίνθτο (κτίςμα) κα πρζπει να είναι ςε κατά το δυνατόν καλι 
κατάςταςθ (τοιχοποιία, ςκεπι κλπ) και ςτατικι επάρκεια, ϊςτε να διαςφαλίηεται 
ότι οι τυχόν μελλοντικζσ επιςκευαςτικζσ παρεμβάςεισ και ενιςχφςεισ κα 
εκτελεςτοφν με τθν ανάλωςθ των ελάχιςτων δυνατϊν οικονομικϊν πόρων.  
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 Για τθ μελλοντικι δθμιουργία χϊρων υποδοχισ του κοινοφ, το προςφερόμενο 

ακίνθτο απαιτείται είτε να διακζτει αδόμθτο οικόπεδο με δυνατότθτα νόμιμθσ 
ανζγερςθσ προςκθκϊν είτε θ ωφζλιμθ επιφάνεια του ςτεγαςμζνου χϊρου να 
εξαςφαλίηει πζραν τθσ ανάπτυξθσ των εκκεμάτων και τθ δυνατότθτα εςωτερικϊν 
διαρρυκμίςεων για το ςκοπό τθσ υποδοχισ του κοινοφ.   

 Ο οικοπεδικόσ χϊροσ του προςφερόμενου ακινιτου μπορεί να είναι από 100 μζχρι 
700 τ.μ. και να είναι άρτιοσ και οικοδομιςιμοσ· το δε κτίςμα επ’ αυτοφ να είναι από 
100 τ.μ. ςε κάτοψθ και μζχρι 500 τ.μ ςυνολικισ δόμθςθσ.  

 Το προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να διατίκεται με τον παλαιό μθχανολογικό 
εξοπλιςμό βιοτεχνικισ μονάδασ κλωςτοχφαντουργίασ (λανάρια, κλϊςτριεσ, 
αργαλειοί, διάςτρεσ, μαςουρίςτρεσ, μπομπινουάρ, ραπτομθχανζσ κλπ). Τα παλαιά 
μθχανιματα δεν κα πρζπει να είναι κατεςτραμμζνα αλλά να βρίςκονται ςε καλι 
κατάςταςθ και να μποροφν να αναπαλαιωκοφν και να ςυντθρθκοφν εφκολα· κα 
πρζπει να είναι άρτια και οργανικά ςυνδεδεμζνα και όχι ςε εξαρτιματα αςφνδετα 

μεταξφ τουσ και μθ λειτουργικά. Ο προςφερόμενοσ παλαιόσ μθχανολογικόσ 
εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι πλιρθσ και να χαρακτθρίηεται από ενότθτα και 
ςυνοχι, ϊςτε να παρζχει κατά το δυνατόν ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ προϊόντων κλωςτοχφαντουργίασ από το αρχικό ςτάδιο τθσ 
επεξεργαςίασ των πρϊτων υλϊν μζχρι τα τελικά ςτάδια τθσ φφανςθσ, βαφισ, 
ραφισ κλπ. 

 
Άρκρο 3 

Κριτιριο για τθν αγορά του ακινιτου 
Κριτιριο για τθν επιλογι του προσ αγορά ακινιτου ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. 
 

Άρκρο 4 

Τρόποσ διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία διεξάγεται ςε δφο φάςεισ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται από το ΡΔ 270/81 
(άρκρο 5) ωσ εξισ:  
  
 Αϋ ΦΑΣΗ. Διακιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να 
εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν τελευταία 
δθμοςίευςθ ςτον τφπο τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, κατακζτοντασ τθν αίτθςθ και τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 
Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο, ο οποίοσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία (εκτόσ του 
φακζλου).  Η αίτθςθ ςυμμετοχισ και ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν κατατίκενται ςτο 
Ρρωτόκολλο του Διμου Λζςβου (Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ, ΤΚ 81100), υπόψθ 
Τμιματοσ Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ, προκειμζνου να λάβουν αρικμό 

πρωτοκόλλου. Εναλλακτικά, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ και ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν μπορεί 
να αποςταλοφν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ μζχρι το 
πζρασ τθσ ωσ άνω εικοςαιμερθσ προκεςμίασ· ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ θμερομθνία 
κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία κατάκεςθσ ςτο  ταχυδρομείο.  
Το Τμιμα Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ κα αποςτείλει τουσ φακζλουσ ςτθν αρμόδια 
Επιτροπι τθσ παρ. 1 του αρ. 7 του ΡΔ 270/81, θ οποία μετά από επιτόπια ζρευνα, κρίνει για 
τθν καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ακινιτων και περί του αν ταφτα πλθροφν τουσ 
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όρουσ τθσ οικείασ διακθρφξεωσ, ςυντάςςοντασ ςχετικι ζκκεςθ, εντόσ δζκα (10) ιμερων 

από τθσ λιψεωσ των προςφορϊν, οι δε  λόγοι αποκλειςμοφ κάποιου ακινιτου 
αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθ ζκκεςθ. Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, μαηί με τουσ φακζλουσ των 
ενδιαφερομζνων, αποςτζλλονται ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ, το οποίο 
τθν κοινοποιεί ςε κάκε ζναν που εκδιλωςε ενδιαφζρον.  
Το ζργο τθσ ανωτζρω Επιτροπισ ςυνεπικουρεί Μθχανικόσ του Διμου, ειδικότθτασ ΡΕ ι ΤΕ 
Μθχανολόγων Μθχανικϊν, οριςμζνοσ με Απόφαςθ του Δθμάρχου Λζςβου. Στθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία θ Επιτροπι αξιολογεί και κρίνει ωσ κατάλλθλα, με βάςθ τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, περιςςότερα του ενόσ ακίνθτα, δφναται να κατατάξει αυτά 
κλιμακωτά με ςειρά προτίμθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ το ςκοπό που πρόκειται να 
εξυπθρετιςει ο Διμοσ με τθν αγορά του ακινιτου.    
Βϋ ΦΑΣΗ: Διενζργεια δθμοπραςίασ. Πςων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα από τθν 
ανωτζρω Επιτροπι περνοφν ςτθν Βϋ φάςθ του διαγωνιςμοφ. Ο Διμαρχοσ ζχοντασ ορίςει 
τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ προφορικισ δθμοπραςίασ τθσ Βϋ φάςθσ, με ζγγραφθ 

πρόςκλθςθ του και αποδεικτικό επίδοςισ τθσ, ενθμερϊνει τουσ επιτυχόντεσ 
ενδιαφερόμενουσ για τον τόπο και το χρόνο του διαγωνιςμοφ. 
Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δθμοπραςία οι προςφζροντεσ, των οποίων τα ακίνθτα 
κρίκθκαν κατάλλθλα, κα πρζπει να παρευρεκοφν αυτοπροςϊπωσ, προςκομίηοντασ, 
εφόςον πρόκειται για φυςικά πρόςωπα, δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο ιςόκυρο 
ζγγραφο. Εφόςον, δε, πρόκειται για νομικά πρόςωπα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ και 
προκειμζνου για:  
(α) Ρροςωπικζσ εταιρείεσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ εταίροσ,  
(β) ΕΡΕ, εξουςιοδοτθμζνοσ διαχειριςτισ, 
(γ) Α.Ε. εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  
(δ) Κοιν.Σ.Επ του Ν.4019/2011, εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, εκτόσ 
εάν προκφπτει νόμιμθ εκπροςϊπθςθ από το ίδιο το καταςτατικό των εταιρειϊν.   

Αν κάποιοσ ςυμμετζχει για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι 
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ πριν τθν ζναρξθ του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το 
προσ τοφτο νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο (από ςυμβολαιογράφο).  
 

Άρκρο 5 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθν Αϋ Φάςθ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να προςκομίςουν κατά τθν Αϋ φάςθ τθσ δθμοπραςίασ,  
 
Αίτθςθ ςυμμετοχισ του ιδιοκτιτθ - πωλθτι (ι/και των ςυνιδιοκτθτϊν) του ακινιτου 
πρωτοκολλθμζνθ ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου (εκτόσ φακζλου). 
 
Η αίτθςθ, κα ςυνοδεφεται με τον Κυρίωσ φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει: 
 

1. Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο ιςόκυρο ζγγραφο. 
2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ, ότι ο πωλητήσ ζλαβε γνώςη των όρων τησ διακήρυξησ, τουσ οποίουσ 
αποδζχεται πλήρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  

3.  Δθμοτικι ενθμερότθτα από το Διμο Λζςβου περί μθ οφειλισ, που να ιςχφει τθν 
θμζρα του διαγωνιςμοφ.  
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4. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, που να ιςχφουν τθν θμζρα του 

διαγωνιςμοφ. 
5. Υποφάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ, το περιεχόμενο του οποίου αναλφεται κατωτζρω. 

 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ επί του προςφερόμενου ακινιτου, τα 
ανωτζρω 1-4 δικαιολογθτικά κα πρζπει να υποβλθκοφν από όλουσ τουσ ςυγκφριουσ.  
 
Ο Υποφάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα περιλαμβάνει:  
 

 i. Τεχνικι Ζκκεςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 
ιδιοκτιτθ ι/και των ςυνιδιοκτθτϊν του προςφερόμενου ακινιτου και κα 
περιγράφεται λεπτομερϊσ το ακίνθτο (επιφάνεια, κζςθ, κατάςταςθ κλπ 
χαρακτθριςτικά) κακϊσ επίςθσ πλιρωσ, αναλυτικά και με κάκε δυνατι 
λεπτομζρεια ο προςφερόμενοσ παλαιόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ τθσ 

μονάδασ κλωςτοχφαντουργίασ και κάκε τυχόν άλλο ςτοιχείο 
τεκμθρίωςθσ (φωτογραφικό υλικό, ςτοιχεία ιςτορικά τθσ μονάδασ, 
ζγγραφα, βιβλία, παραγγελίεσ/ ςυναλλαγζσ, ςχζδια υφαντϊν, manuals 
των μθχανθμάτων κλπ), τα οποία κα αποτελζςουν τθ ςυλλογι για τθ 
μελλοντικι λειτουργία Μουςείου-εκκεςιακοφ χϊρου Βιομθχανικισ 
Υφαντουργίασ και Υφαντικισ Τζχνθσ και κα παραδοκοφν ςτον αγοραςτι 
Διμο μαηί με το ακίνθτο.  

 ii. Τίτλο ιδιοκτθςίασ του ακινιτου, φφλλο και απόςπαςμα κτθματολογικοφ 
διαγράμματοσ, εφόςον θ περιοχι είναι κτθματογραφθμζνθ και ςε 
διαφορετικι περίπτωςθ πρόςφατο πιςτοποιθτικό μεταγραφισ ςτα βιβλία 
του οικείου Υποκθκοφυλακείου, ςτθν περίπτωςθ, δε, που δεν υπάρχουν 
τίτλοι ιδιοκτθςίασ, υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) 

κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι δεν ζχει νόμιμο τίτλο κτήςησ 
κυριότητασ και θα αναφζρει περί του τρόπου κτήςησ τησ κυριότητάσ του.  

 iii. Αντίγραφα Ε9 τελευταίασ πενταετίασ, ςτα οποία να δθλϊνεται το προσ 
πϊλθςθ ακίνθτο. Σε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ επί του ακινιτου, 
αντίγραφα Ε9 κα πρζπει να υποβλθκοφν για όλουσ τουσ ςυγκφριουσ.  

 iv.  Αντίγραφο τθσ οικοδομικισ άδειασ του ακινιτου κτίςματοσ κεωρθμζνο 
από τθν αρμόδια πολεοδομικι αρχι και ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ 
αδείασ, να είναι αυτό τακτοποιθμζνο με τουσ Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, Ν. 
3843/10. Στθν περίπτωςθ που το κτίςμα ι τμιματα αυτοφ είναι 
τακτοποιθμζνα, απαιτείται μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ από πολιτικό 
μθχανικό και βεβαίωςθ περί μθ αυκαιρζτου που κα ζχει ιςχφ ζωσ δφο (2) 
μινεσ.  

 v. Ριςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίου (ΡΕΑ) ςε ιςχφ, εφόςον από 

τθν κατθγορία του το ακίνθτο υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ΡΕΑ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του Ν. 4122/2013. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ ότι δεν υφίςταται υποχρζωςη ζκδοςησ ΠΕΑ λόγω τησ 
κατηγορίασ του ακινήτου.   

 vi. Τοπογραφικό Διάγραμμα του ακινιτου (οικοπζδου και κτιςμάτων) ςε 
ςυντεταγμζνεσ κατά ΕΓΣΑ 87 (κατόψεισ, τομζσ και όψεισ του κτίςματοσ). 
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 vii.  Ριςτοποιθτικά ΕΝΦΙΑ για τα ζτθ 2014-18, ςτα οποία κα πρζπει να 

αναγράφονται ςωςτά όλα τα ςτοιχεία (π.χ. εμβαδόν κτιςμάτων βάςει των 
τοπογραφικϊν και των ςυμβολαίων, ποςοςτό δικαιϊματοσ κυριότθτασ 
κλπ) ι υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι το δικαιολογητικό θα προςκομιςθεί εφόςον η 
δημοπραςία κατακυρωθεί επ’ ονόματι του ή των ςυμμετεχόντων ς’ αυτή 
και ςε κάθε περίπτωςη κατά την κατάρτιςη του Συμβολαίου 
Αγοραπωληςίασ, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ υποδείξεισ του οριςθζντοσ 
από το Δήμο Συμβολαιογράφου.  

 viii. Φφλλο υπολογιςμοφ τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου 
κεωρθμζνο από τθν Οικονομικι Εφορία ι από Συμβολαιογράφο κ.λ.π. 
Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται χριςιμο κατά τθ γνϊμθ του 
προςφζροντοσ για τον καλφτερο προςδιοριςμό ι τθν περιγραφι του 
προςφερόμενου ακινιτου κακϊσ και κάκε κριτιριο που επθρεάηει τθν 

αγοραςτικι του αξία (π.χ. ςυγκριτικά ςτοιχεία πωλιςεων ςτθν περιοχι 
που βρίςκεται το ακίνθτο). 

 ix. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ ότι εφόςον ο προςφζρων-πωλητήσ αναδειχθεί τελευταίοσ 
μειοδότησ από τη δημοπραςία, το αποτζλεςμα αυτήσ εγκριθεί από τα 
κατά νόμο αρμόδια όργανα και κληθεί από τον αγοραςτή Δήμο για τη 
ςφνταξη του Συμβολαίου Αγοραπωληςίασ θα προςκομίςει οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό απαιτείται ςε ανάλογεσ περιπτώςεισ, ςφμφωνα με 
τισ ειδικότερεσ υποδείξεισ του οριςθζντοσ από το Δήμο 
Συμβολαιογράφου.  

 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ επί του προςφερόμενου ακινιτου, οι 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που τυχόν υποβλθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν ατομικά τον κάκε 
ςυγκφριο. 
 

Άρκρο 6 
Τρόποσ ςφνταξθσ και επίδοςθσ δικαιολογθτικϊν 

Οι φάκελοι (ςυνοδευόμενοι από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία θ οποία κα 
βρίςκεται εκτόσ φακζλου) κα παραδοκοφν ςτο Ρρωτόκολλο του ∆ιµου Λζςβου, υπόψθ 
του Τµιµατοσ Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ, ςφραγιςµζνοι και κα γράφουν απ’ ζξω 
το ονοματεπϊνυμο ι τθν επωνυµία του διαγωνιηόµενου, τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ (π.χ. 
αντικείμενο, αρικμό πρωτοκόλλου) και τα ςτοιχεία του αποςτολζα.  
   Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει:  
α) Να µθν ζχουν ξυςίµατα, ςβθςίµατα, υποςθµειϊςεισ ι υςτερόγραφα, µεςόςτιχα, 
παρεµβολζσ, κενά, ςυγκοπζσ και ςυντµιςεισ, που µποροφν να κζςουν ςε αµφιβολία όρουσ, 

τιµζσ ι τθν ταυτότθτα των διαγωνιηομζνων. 
β) Να αναγράφουν τα ακριβι ςτοιχεία των διαγωνιηομζνων. 
γ) Να είναι ςαφι και πλιρθ. 
δ) Να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   
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Άρκρο 7 

Τρόποσ Διενζργειασ τθσ Β’ Φάςθσ του διαγωνιςμοφ 
Η δθμοπραςία είναι φανερι, προφορικι και μειοδοτικι, διεξάγεται δε κατά τθν οριςκείςα 
θμζρα και ϊρα. Η δθμοπραςία δφναται να ςυνεχίηεται και πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθν 
απόφαςθ του Δθμάρχου ϊρασ, εφ’ όςον εξακολουκοφν άνευ διακοπισ οι προςφορζσ. Για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ αποφαςίηει ι οικεία 
Επιτροπι, θ απόφαςθ τθσ οποίασ καταχωρείται ςτα πρακτικά. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα δθλϊνουν, ενϊπιον τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ διενζργειασ τθσ 
δθμοπραςίασ, τθν οικονομικι προςφορά προφορικά κατ' αλφαβθτικι ςειρά εκφωνιςεωσ 
και κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε μειοδότθ. Η δζςμευςθ, δε, αυτι 
μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκωσ και επιβαρφνει οριςτικά 
τον τελευταίο μειοδότθ.  
 

Οι προςφορζσ των μειοδοτϊν αναγράφονται ςτο Ρρακτικό του διαγωνιςμοφ, κατά ςειρά 
τθσ ωσ άνω εκφωνιςεωσ, με το ονοματεπϊνυμό τουσ και υπογράφονται από αυτοφσ. 
Μετά τθν λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα πρακτικά υπογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ και τον τελευταίο μειοδότθ. 
 
Η προςφορά του κάκε ςυμμετζχοντα ςτθ δθμοπραςία είναι ενιαία για το προσ πϊλθςθ 
ακίνθτο (παλαιά βιοτεχνικι κλωςτοχφαντουργικι μονάδα) και για τον κινθτό 
μθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ.  
 

Άρκρο 8 
Εκτίμθςθ τθσ αξίασ του προσ αγορά ακινιτου 

Για τθν περίπτωςθ αγοράσ από το Διμο ακινιτου εισ τρίτουσ, θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 του αρ. 

7 του ΡΔ 270/81 ενεργεί καταμζτρθςθ και εκτίμθςθ τθσ αξίασ του ακινιτου ι των ακινιτων, 
που τζκθκαν ςε δθμοπραςία, πριν από τθ λιψθ απόφαςθσ του αρμοδίου επί του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ οργάνου.  Στθν περίπτωςιν κατά τθν οποία δεν είναι 
δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ ςυγκεκριμζνου ακινιτου, θ άξια προςδιορίηεται κατά 
περιοχι ι ηϊνθ. Η ανωτζρω Επιτροπι, μετά από επιτόπια ζρευνα, ςυντάςςει προσ τοφτο 
αιτιολογθμζνθ Ζκκεςθ Εκτιμιςεωσ, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει (άρ. 8, ΡΔ 270/81): α) 
το διμο ι τθν κοινότθτα, όπου κείται το ακίνθτο, β) το είδοσ, τθ κζςθ, τα όρια και εν γζνει 
λεπτομερι περιγραφι τοφτου, γ) το εμβαδόν και τισ διαςτάςεισ τοφτου δ) τθν τρζχουςα 
αξία κατά ςτρζμμα ι τετραγωνικό μζτρο και ςυνολικά του ακίνθτου, κακϊσ και των επ' 
αυτοφ φυτειϊν και καταςκευϊν.  
 
Για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ ακινιτων ι ςφςταςθσ επ' 
αυτϊν  εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόςον ςυμβάλλεται ο Διμοσ, απαιτείται επιπλζον 

εκτίμθςθ τθσ  αγοραίασ αξίασ από Ριςτοποιθμζνο Εκτιμθτι, εγγεγραμμζνο ςτο Μθτρϊο 
Ριςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν (Ν.4152/13), ςτθν περίπτωςθ που θ αξία αυτι υπερβαίνει το 
ποςό των 58.649,06 ευρϊ. 
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Άρκρο 9 

Κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ 
Το πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ εγκρίνεται και το αποτζλεςμα αυτισ κατακυρϊνεται από 
τθν Οικονομικι Επιτροπι, θ οποία αποφαςίηει αν το προςφερόμενο τίμθμα είναι ςυμφζρον 
ι όχι λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ Εκκζςεισ Καταλλθλότθτασ και Εκτιμιςεωσ τθσ Επιτροπισ 
τθσ παρ. 1 του αρ. 7 του ΡΔ 270/81 ι/και τθν Εκτίμθςθ τθσ Αγοραίασ Αξίασ του ακινιτου 
από τον Ριςτοποιθμζνο Εκτιμθτι, όπου αυτι απαιτείται. Η απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ κα κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ-ςυμμετζχοντεσ ςτθ Β’ φάςθ του διαγωνιςμοφ και κα αποςταλεί 
υποχρεωτικά για ζλεγχο νομιμότθτασ προσ το Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Αιγαίου.  
 

Άρκρο 10 
Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

Ο αναδειχκείσ μειοδότθσ ουδεμία αξίωςθ αποκτά ι δικαίωμα για αποηθμίωςθ από τθ μθ 
ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου ι τθν 
εποπτεφουςα Αρχι.  
 

Άρκρο 11 
Σφμβαςθ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του ακινιτου 

Αμζςωσ μόλισ κατακυρωκεί το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ και δοκοφν οι εγκρίςεισ από 
τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ι διοικθτικζσ Αρχζσ ο αναδειχκείσ μειοδότθσ-πωλθτισ του 
ακινιτου κα κλθκεί εγγράφωσ από το Διμο, όπωσ εντόσ ευλόγου διαςτιματοσ, που δεν κα 
υπερβαίνει το διάςτθμα του ενόσ (1) μθνόσ, απευκυνκεί ςτον οριςκζντα από το Διμο 
Συμβολαιογράφο και προςκομίςει τα υπ’ αυτοφ υποδειχκζντα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, 
που απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ του Συμβολαίου Αγοραπωλθςίασ.  

 
Τα ςυμβολαιογραφικά ζξοδα και τα ζξοδα μεταγραφισ του ςυμβολαίου ςτο οικείο 
υποκθκοφυλακείο κα βαρφνουν τον Διμο Λζςβου. 
 
Στο ςυμβόλαιο αγοραπωλθςίασ δφναται να περιλθφκεί όροσ, ςφμφωνα με τον οποίο θ 
κυριότθτα του ακινιτου κα επιςτρζφει αυτοδικαίωσ ςτον πωλθτι ςτθν περίπτωςθ κατά 
τθν οποία ο αγοραςτισ Διμοσ δεν καταβάλλει για οποιοδιποτε λόγο το ςυμφωνθκζν 
τίμθμα μζχρι τθν εκπνοι τθσ ταχκείςασ ςτο ςυμβόλαιο προκεςμίασ (διαλυτικι αίρεςθ) 
χωρίσ καμία άλλθ αξίωςθ ι απαίτθςθ για αποηθμίωςθ του πωλθτι.  
 
Στο ςυμβόλαιο αγοραπωλθςίασ δφναται επίςθσ να περιλθφκεί όροσ για τμθματικι 
καταβολι του τιμιματοσ (δόςεισ).  
 

Στο ςυμβόλαιο αγοραπωλθςίασ κα πρζπει να αναφζρεται αναλυτικά ο κινθτόσ, παλαιόσ 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ κλωςτοχφαντουργίασ και κάκε τυχόν άλλο 
μεταβιβαηόμενο ςτο Διμο κινθτό πράγμα (φωτογραφικό υλικό, ςτοιχεία ιςτορικά τθσ 
μονάδασ, ζγγραφα, βιβλία, παραγγελίεσ/ ςυναλλαγζσ, ςχζδια υφαντϊν, manuals των 
μθχανθμάτων κλπ), τα οποία κα ζχει αναφζρει προθγουμζνωσ ο πωλθτισ του ακινιτου 
ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ του φακζλου ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία και κα ζχουν 
καταμετριςει και επιβεβαιϊςει τα αρμόδια όργανα του Διμου. Εναλλακτικά και ςε 
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περίπτωςθ που αυτό δεν κακίςταται εφικτό για λόγουσ που δεν ανάγονται ςτθ βοφλθςθ 

των ςυμβαλλομζνων, θ μεταβίβαςθ των κινθτϊν πραγμάτων τθσ μονάδασ 
κλωςτοχφαντουργίασ κα ςυντελεςτεί χωρίσ αντάλλαγμα προσ το Διμο με ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό.     
 

Άρκρο 12 
Τίμθμα αγοραπωλθςίασ 

Το τίμθμα για τθν αγορά του ακινιτου, που κα κακοριςκεί, ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ 
δθμοπραςίασ, τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και το ςυμβόλαιο αγοραπωλθςίασ 
κα καταβλθκεί ςτον πωλθτι από το Ταμείο του Διμου Λζςβου, μετά από τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν και τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από το Λογιςτιριο του 
Διμου. 
 

Άρκρο 13 

Επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται από τον Διμαρχο, ςε περίπτωςθ όπου δεν παρουςιαςκεί 
μειοδότθσ ( άρκρο 6, παρ.1 του Ρ.Δ. 270/81).  
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όταν 
ςυντρζχουν οι λόγοι που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 6, παρ.2 του Ρ.Δ. 
270/81, ιτοι:  
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο ι τθν αρμόδια Διοικθτικι αρχι λόγω αςφμφορου του επιτευχκζντοσ 
αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ ςτθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ 
β) μετά τθ δθμοπραςία, ο τελευταίοσ μειοδότθσ αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά 
κακϊσ και όταν, μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο μειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του 
αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ, δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν 

ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (β) θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου μειοδότθ, 
ωσ ανϊτατο δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ’ ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν, 
δυνάμενο να αυξθκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου, 
αναφερομζνθ ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιευόμενθ, πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν θμζρα τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγεται δε 
ςφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν. 
Η επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται επί τθ βάςει τθσ δοκείςασ τελευταίασ 
προςφοράσ κατά τθν προθγοφμενθ δθμοπραςία.  
 

Άρκρο 14 
Λοιπζσ διατάξεισ 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται:  
α) τθν κιρυξθ του μειοδότθ ζκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαςθ του αρμοδίου 
Οργάνου.  
β) τθν ςε βάροσ του επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ.  
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Άρκρο 15 

Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ 
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί με φροντίδα του Δθμάρχου ςε μια θμεριςια 
εφθμερίδα τθσ Λζςβου κακϊσ και ςε μία θμεριςια εφθμερίδα των Ακθνϊν, µε 
τοιχοκόλλθςθ αντιγράφου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κεντρικοφ δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ του Διμου Λζςβου επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου 13-17 ςτθν Μυτιλινθ και του 
καταςτιματοσ των αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν του Διμου, ςτθν Καλλονι,  επίςθσ κα 
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Λζςβου και ςτον ιςτότοπο του Ρρογράμματοσ 
Διαφγεια. 
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον τφπο βαρφνουν το Διμο. 
 

Άρκρο 16 
Ρλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Ρλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία κακϊσ και αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από το 

Τμιμα Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριοφςιασ του Διµου Λζςβου (Ελ. Βενιηζλου 13,17 
Μυτιλινθ, 1οσ όροφοσ, τθλ.2251350515, -579) κακϊσ και από τισ αποκεντρωμζνεσ 
υπθρεςίεσ του Διμου ςτθν Καλλονι (2253350209, 210) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ. 
Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα 
από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ. 

 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

ΣΡΥΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 


