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                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Τμήμα Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση      : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα 
Πληροφορίες : Κ. Φασουλά   
Τηλέφωνο       : 213 136 1217 
E-mail : k.fasoula@immigration.gov.gr  
 

                          Αθήνα, 29  Νοεμβρίου 2019 
 

Αριθ. Πρωτ.οικ. : 11126 

ΘΕΜΑ: Απόφαση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης διαμερισμάτων αποκλειστικά  για την 
αντιμετώπιση αναγκών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων 
χωρών και ανιθαγενών. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις: 
α. Του Ν.4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως ισχύει. 
β. Του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),  διατάξεις για την εργασία 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
γ. Του Ν. 4587/2018 (Α΄218) «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και άλλες διατάξεις». 
δ. Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’). 
ε. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής». 
στ. Του Π.Δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149 Α’). 
ζ. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄). 
η. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών , Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121Α΄) 
θ.  Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»(Φ.Ε.Κ. 123 Α΄). 
ι. Της αριθμ. 20/26-07-2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γεώργιο Κουμουτσάκο »(Φ.Ε.Κ. 3050 Β΄) 
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ια. Της αριθμ. 7337/29-07-2019 Κοινής Απόφασης  του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 
Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 498 Υ.Ο.Δ.Δ). 
ιβ. Της αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/445/27-08-2019 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου (ΦΕΚ 3363Β΄). 
2. Την  αριθ. 6183/31-08-2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Σύναψη 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και μισθώσεων ακινήτων σε ότι αφορά την προσωρινή διαμονή και 
φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών» (ΦΕΚ 3815  Β’).   
3. Την αριθ. οικ. 9170/29-11-2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 
Ω9Ζ2465ΧΘΕ-9ΘΩ), «Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση και εκτέλεση συμβάσεων 
μισθώσεως ακινήτων, ξενοδοχείων και διαμερισμάτων αποκλειστικά για την αντιμετώπιση αναγκών 
προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και 
ανιθαγενών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. Οικ. 6727/28.06.2019 όμοια (ΑΔΑ: 
ΨΞΗΦ465ΧΘΕ-Ε6Λ) 
4. Την αριθ. 23.1/8472/09-07-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) με τίτλο «Διερεύνηση διαθεσιμότητας ακινήτων με κατάλληλες υποδομές για 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης», καθώς και την από 03.10.2019 
όμοια προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
5. Τις αριθμ. 6840/21-09-2018 (ΑΔΑ: 96ΥΨ465ΧΘΕ-0ΕΓ) και 3886/22-04-2019 ( ΑΔΑ: ΩΕΥΑ465ΧΘΕ-
8ΚΨ) αποφάσεις μίσθωσης και τις από 27-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΣ9465ΧΘΕ-01Κ) και 22-04-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΨΠΠ465ΧΘΕ-6ΙΘ) αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης. 
6. Την με αριθμ. 10711/15-11-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής & Ασύλου περί έγκρισης πίστωσης στον ΑΛΕ 2440101001 του Ειδικού Φορέα 1049-202, 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ύψους τριακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι 

πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (307.125,30 €) και της με α/α 96432/15.11.2019 καταχώρησης στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας.            
7. Την με αριθμ: 11267/28-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής & Ασύλου, περί έγκρισης πίστωσης στον ΑΛΕ 2440101001 του Ειδικού Φορέα 1049-202, 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ύψους εξακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ  

(640.000,00 €) και της με α/α 100437/28.11.2019 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της υπηρεσίας μας.         
8. Την αριθ. 2/81487/ΔΠΓΚ/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΟΚΠΚΗ-ΞΒΡ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, 
περί έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης συνολικού ποσού (1.721.496,00) στον Ειδικό 
Φορέα 1047.203 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου», ΑΛΕ 
2440101001, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης 
για το έτος 2020. 
9. Την αριθ. 2/85336/ΔΠΓΚ/29-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΙΚΗ-Τ5Ξ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, 
περί έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.236.419,00 ευρώ στον Ειδικό 
Φορέα 1047.203 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου», ΑΛΕ 
2440101001, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης 
για το έτος 2020. 
10. Το άρθρο 3 της αριθ. 40/2019 σύμβασης μίσθωσης (ΑΔΑ: ΨΡΞΥ465ΧΘΕ-ΦΕΒ) σύμφωνα με το 
οποίο « Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται για επτά (7) μήνες, αρχόμενη την 01-05-2019  και 
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λήγουσα την 30-11-2019. Υφίσταται περαιτέρω δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης μόνο κατόπιν 
έγγραφης συμφωνίας αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Στην περίπτωση αυτή με την έγγραφη 
συμφωνία θα καθορίζονται το μίσθωμα και οι λοιποί όροι της σύμβασης. Η σιωπηρή ανανέωση ή 
παράταση της μίσθωσης αποκλείεται και ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούται να αποδώσει κατά τη λήξη 
της μίσθωσης το Μίσθιο στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». 
11. Την αριθ. 10937/20-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Υπουργείου μας για την αποδοχή της 
πρότασης παράτασης  της ισχύουσας  μίσθωσης, με τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή. 
12. Την  αριθ. 11126/26-11-2019 επιστολή της επιχείρησης «ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε.», με την οποία 
αποδέχεται την   πρόταση του Υπουργείου μας  και υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά. 
13. Το γεγονός ότι η άμεση αποσυμφόρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των Νήσων 
του  Βορείου – Ανατολικού Αιγαίου, καθίσταται απαραίτητη ώστε να δύναται να συνεχιστεί ομαλώς 
η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και 
ανιθαγενών και επομένως εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται 
αναγκαία η μίσθωση διαμερισμάτων για την φιλοξενία των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών 
και ανιθαγενών. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την παράταση της  σύμβασης  μίσθωσης, πενήντα έξι (56) δωματίων, συνολικά 112 κλινών στην 
περιοχή Πανοράματος του Νομού Γρεβενών για τη στέγαση των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης στις Νήσους Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο, νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων 
χωρών και ανιθαγενών ανηκόντων σε ευάλωτες ομάδες προσώπων, ώστε να επιτευχθεί η 
αποσυμφόρηση των προαναφερθέντων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η συνέχιση 
ομαλώς της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης των νεοεισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών 
και ανιθαγενών, στις ανωτέρου Νήσους του Βόρειου – Ανατολικού Αιγαίου,  για χρονικό διάστημα 
οκτώ (8) μηνών, ήτοι από 01/12/2019 έως 31/07/2020 αντί του ποσού των σαράντα χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι ευρώ μηνιαίως και συνολικά αντί του ποσού των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (322.560,00€), με το ξενοδοχείο «CASA LA MUNDI» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε. . 
2. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει νομίμου παραστατικού, στο όνομα της  
«ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε.» και το συνολικό μίσθωμα θα καταβληθεί από τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» ως ακολούθως: 

α. Προκαταβολή ύψους 40% του συνολικού μισθώματος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 

β. Το 30% του υπόλοιπου συνολικού μισθώματος εντός ενός (1) μήνα από το πέρας του πρώτου 
τριμήνου της μίσθωσης, 

γ. Το υπολειπόμενο ποσό του συνολικού μισθώματος θα εξοφληθεί εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη 
της μίσθωσης. 

3. Η παρακολούθηση και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης μίσθωσης ανατίθεται στην επιτροπή 
που συγκροτήθηκε με την αριθμ. οικ. 9170/29-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής (ΑΔΑ: Ω9Ζ2465ΧΘΕ-9ΘΩ) και τροποποιήθηκε με την αριθ.  Οικ. 6727/28.06.2019 όμοια 
(ΑΔΑ: ΨΞΗΦ465ΧΘΕ-Ε6Λ) 
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4. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας , παρακαλείται όπως προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση της παρούσας, στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικής 
Υποστήριξης & Προμηθειών (Ευαγγελιστρίας 2, Γραφείο 313, 3oς όροφος) για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης μίσθωσης. 

 
 Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου 
 

 
Πάτροκλος Γεωργιάδης 

 
 
Κοινοποίηση :  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε.  
Μουριζιά Πανοράματος Γρεβενών, 51100 
 
 
Εωτερική Διανομή    
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής  Πολιτικής,  

Υποδοχής & Ασύλου. 
4.  Γενική Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Υ.ΜΕ.ΠΟ. 
5. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
6. Δ/νση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 
7. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
8. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
9. Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και Προμηθειών 
10. Ορισμένα  μέλη της Επιτροπής: 
       α) Κτιστάκη Ευαγγελία  
       β) Βιτσεντζάτο Αθανάσιο  
       γ) Δημητρέα Σπυρίδωνα  
       δ) Κοσμίδη Μιχαήλ  
       ε) Κορομηλά Χρυσούλα  
       στ) Ράλλη Κωνσταντίνο  
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