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Προκηρύσσει δημοπρασία,  μειοδοτική,  φανερή και προφορική,  για την  αγορά  ακινήτου: παλαιά
βιοτεχνική  κλωστοϋφαντουργική  μονάδα  μετά  κινητού  μηχανολογικού  εξοπλισμού  στην  τοπική
κοινότητα  Παρακοίλων Λέσβου με  σκοπό  τη  δημιουργία  Μουσείου  -  Εκθεσιακού  χώρου
Βιομηχανικής Υφαντουργίας και Υφαντικής Τέχνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την
αριθμ. 967/27-12-2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τα εξής:
 Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  βρίσκεται  κατά  προτίμηση  εντός  ορίων  οικισμού

Παρακοίλων Λέσβου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 300 μέτρων από τα όρια του
οικισμού. 

 Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει καλή οδική πρόσβαση τόσο για το κοινό όσο
και  για  την  προσέγγιση  οχημάτων  στην  περίπτωση  που  απαιτηθούν  επισκευαστικές
παρεμβάσεις ή φορτοεκφόρτωση του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  διαθέτει  στεγασμένο  χώρο  (κτίσμα),  νομίμως
υφιστάμενο  (προ  του  1977  για  τον  οικισμό  Παρακοίλων)  ή  ανεγερμένο  με  νόμιμη
οικοδομική άδεια ή τακτοποιημένο με τους Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, Ν. 3843/10. 

 Το προσφερόμενο ακίνητο (κτίσμα) θα πρέπει να είναι σε κατά το δυνατόν καλή κατάσταση
(τοιχοποιία,  σκεπή  κλπ)  και  στατική  επάρκεια,  ώστε  να  διασφαλίζεται  ότι  οι  τυχόν
μελλοντικές επισκευαστικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις θα εκτελεστούν με την ανάλωση
των ελάχιστων δυνατών οικονομικών πόρων. 

 Για  τη  μελλοντική  δημιουργία  χώρων  υποδοχής  του  κοινού,  το  προσφερόμενο  ακίνητο
απαιτείται  είτε  να  διαθέτει  αδόμητο  οικόπεδο  με  δυνατότητα  νόμιμης  ανέγερσης
προσθηκών είτε η ωφέλιμη επιφάνεια του στεγασμένου χώρου να εξασφαλίζει πέραν της
ανάπτυξης των εκθεμάτων και τη δυνατότητα εσωτερικών διαρρυθμίσεων για το σκοπό της
υποδοχής του κοινού.  

 Ο οικοπεδικός χώρος του προσφερόμενου ακινήτου μπορεί να είναι από 100 μέχρι 700 τ.μ.
και να είναι άρτιος και οικοδομήσιμος· το δε κτίσμα επ’ αυτού να είναι από 100 τ.μ. σε
κάτοψη και μέχρι 500 τ.μ συνολικής δόμησης. 

 Το προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να διατίθεται  με  τον  παλαιό  μηχανολογικό εξοπλισμό
βιοτεχνικής  μονάδας  κλωστοϋφαντουργίας  (λανάρια,  κλώστριες,  αργαλειοί,  διάστρες,
μασουρίστρες, μπομπινουάρ, ραπτομηχανές κλπ). Τα παλαιά μηχανήματα δεν θα πρέπει να
είναι  κατεστραμμένα  αλλά  να  βρίσκονται  σε  καλή  κατάσταση  και  να  μπορούν  να
αναπαλαιωθούν  και  να  συντηρηθούν  εύκολα·  θα  πρέπει  να  είναι  άρτια  και  οργανικά
συνδεδεμένα  και  όχι  σε  εξαρτήματα  ασύνδετα  μεταξύ  τους  και  μη  λειτουργικά.  Ο
προσφερόμενος  παλαιός  μηχανολογικός  εξοπλισμός  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρης  και  να
χαρακτηρίζεται από ενότητα και συνοχή, ώστε να παρέχει κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη
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εικόνα της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας από το αρχικό στάδιο
της επεξεργασίας των πρώτων υλών μέχρι τα τελικά στάδια της ύφανσης, βαφής, ραφής κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο, καταθέτοντας την αίτηση και τα οριζόμενα
στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  των  ενδιαφερόμενων  κατατίθενται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο
οποίος  συνοδεύεται  από  αίτηση  συμμετοχής  στη  δημοπρασία  (εκτός  του  φακέλου).   Η  αίτηση
συμμετοχής και ο φάκελος δικαιολογητικών κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ.
Βενιζέλου  13-17,  Μυτιλήνη,  ΤΚ  81100),  υπόψη  Τμήματος  Διαχείρισης  Δημοτικής  Περιουσίας,
προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Εναλλακτικά, η αίτηση συμμετοχής και ο φάκελος
δικαιολογητικών  μπορεί  να  αποσταλούν  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  στην  ανωτέρω
διεύθυνση  μέχρι  το  πέρας  της  ως  άνω  εικοσαήμερης  προθεσμίας·  στην  περίπτωση  αυτή  ως
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης στο  ταχυδρομείο. 

Στη  συνέχεια  το  Τμήμα  Διαχείρισης  Δημοτικής  Περιουσίας  θα  αποστείλει  τους  φακέλους  στην
αρμόδια Επιτροπή της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ 270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει
για την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους
της οικείας διακηρύξεως, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ήμερων από της λήψεως
των προσφορών, οι δε  λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στη έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των ενδιαφερομένων, αποστέλλονται στο Τμήμα
Διαχείρισης  Δημοτικής  Περιουσίας,  το  οποίο  την  κοινοποιεί  σε  κάθε  έναν,  που  εκδήλωσε
ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τους όρους,  τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της
δημοπρασίας  παρέχονται  από  το  Τμήμα Διαχείρισης  Δημοτικής  Περιουσίας  του  Δήμου Λέσβου
(διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, τηλ: 2251350515, -579,  fax: 2251350538) καθώς και
από τις  αποκεντρωμένες υπηρεσίες  του Δήμου στην Καλλονή (τηλ:  2253350209, -210)  κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η πλήρης διακήρυξη είναι, επίσης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λέσβου στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis/.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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