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ΣΥΜΒΑΣΗ No 143/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 31.12.2020, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1) Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, που εδρεύει στην Λ. Θηβών 196-198,  Άγιος Ιω-
άννης Ρέντης, με ΑΦΜ: 996797093, ΔΟΥ Α’ Αθηνών και νομίμως εκπροσωπείται για την υπο-
γραφή της παρούσας από την Υπηρεσιακή Γραμματέα, Κα Φωτεινή Τ. Κουλούρη, εφεξής κα-
λούμενο για συντομία «ΜΙΣΘΩTHΣ», 

2) Οι συνιδιοκτήτες 2.1) Νικόλαος Σάλτα του Αλεξάνδρου, κάτοικος Μόριας της Δημοτικής 
Ενότητας Μυτιλήνης, με Α.Φ.Μ. 040959958, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Τ 405312 ΑΔΤ, 2.2) Μυρ-
σίνη Σάλτα του Αλεξάνδρου, κάτοικος Παμφίλων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, με 
Α.Φ.Μ. 057502569, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ 429063 ΑΔΤ, 2.3) Νικόλαος Σάλτας του Πανα-
γιώτου, κάτοικος Μυτιλήνης (οδ. Παπαδιαμάντη 24), με Α.Φ.Μ. 059492567, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. ΑΕ 932456 ΑΔΤ, 2.4) Μυρσίνη Σάλτα του Παναγιώτου, κάτοικο Μυτιλήνης (οδ. Αρ-
γύρη Εφταλιώτη 13), με Α.Φ.Μ. 027392851, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ 428540 ΑΔΤ, 2.5) Ο-
ρέστης Κυριάκου του Παναγιώτου, κάτοικο Μυτιλήνης (οδ. Αργύρη Εφταλιώτη 13), με 
Α.Φ.Μ. 132944198, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΗ 929375 ΑΔΤ, 2.6) Νικόλαος Κυριάκου του 
Παναγιώτου, κάτοικος Μυτιλήνης (οδ. Αργύρη Εφταλιώτη 13), με Α.Φ.Μ. 132944186, κάτο-
χος του υπ’ αριθμ. ΑΖ 431917 ΑΔΤ, 2.7) Νικόλαος Σάλτας του Παναγιώτου, κάτοικος Μυτιλή-
νης (οδ. Παπαδιαμάντη 24), με Α.Φ.Μ. 059492567, και Παρασκευή Φακή του Σωκράτη, κά-
τοικος Μυτιλήνης (οδ. Σίμου Χοτζαίου 15), με Α.Φ.Μ. 056004245, με την ιδιότητα των συνα-
σκούντων τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους  Ιγνατίας Σάλτα, εφεξής καλού-
μενοι στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ως «ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ»,  

 

Αφού έλαβαν υπόψη, 

α. Ό,τι οι αφ’ ετέρου συμβαλλόμενοι «ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ»,  είναι συγκύριοι και συνεπώς νόμιμοι 
συγκάτοχοι κατά ποσοστό ο Νικόλαος Σάλτας του Αλεξάνδρου 22,23% εξ αδιαιρέτου, η Μυρ-
σίνη Σάλτα του Αλεξάνδρου 22,23% εξ αδιαιρέτου, ο Νικόλαος Σάλτας του Παναγιώτη: κατά 
ποσοστό 14,82%, η Μυρσίνη Σάλτα του Παναγιώτη 7,40% εξ αδιαιρέτου, ο Νικόλαος Κυριά-
κου του Παναγιώτη 7,40% εξ αδιαιρέτου, ο Ορέστης Κυριάκου του Παναγιώτη 7,40% εξ α-
διαιρέτου, και τέλος η Ιγνατία Σάλτα του Νικολάου Σάλτα και της Παρασκευής Φακή 7,41% 
εξ αδιαιρέτου, ενός γεωτεμαχίου, συνολικού εμβαδού 215.776,74 τ.μ. στην θέση «ΚΑΡΑ-
ΤΕΠΕ» του Δήμου Μυτιλήνης, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εφεξής καλούμενο 
το «ΜΙΣΘΙΟ». 
β. Tην αριθ. πρωτ. οικ. 15920/30.12.2020 Απόφαση απ’ ευθείας σύναψης σύμβασης μίσθω-
σης γεωτεμαχίου στην θέση «ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ» του Δήμου Μυτιλήνης, Π.Ε. Λέσβου, Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, για την εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (ΑΔΑ:ΨΠΕΕ46ΜΔΨΟ-Ν3Σ).   
 

               

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

             Αθήνα, 31.12.2020 
             Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 16125 
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Κατόπιν τούτου τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται α-
μοιβαία τα κάτωθι: 

1. ΜΙΣΘΙΟ. Με το παρόν συμφωνητικό οι αφετέρου συμβαλλόμενοι «ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ», δηλώ-
νουν, ότι εκμισθώνουν, με ενιαία και αδιαίρετη μίσθωση και μίσθωμα, ένα γεωτεμάχιο, συ-
νολικού εμβαδού 215.776,74 τ.μ. στην θέση «ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ» του Δήμου Μυτιλήνης της Π.Ε. 
Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», όπως αυτό αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 66/24-2-1993 
και 1129/13-11-1998 δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Α-
γλαϊας Α. Παρασκευαϊδου – Καψή, την υπ’ αριθμ. 11291/16-5-2017 δήλωσης αποδοχής κλη-
ρονομιάς της Συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Χαριτούλας Σταυρίδου, και την υπ’ αριθμ. 
9651/16-10-2020 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Μυτιλήνης Μαρίας 
Τζαννίδου, για την εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
χωρών ή ανιθαγενών αιτούντων άσυλο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4375/2016,  προς το 
αφετέρου Υπουργείο, το οποίο, δια του ως άνω νομίμου εκπροσώπου του δηλώνει ότι απο-
δέχεται τη μίσθωση αυτή, υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους και συμφωνίες. 

2. ΜΙΣΘΩΜΑ. Το μηνιαίο μίσθωμα, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ορίζεται στο ποσό των 
εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) ανά στρέμμα και συνολικά στο ποσό των Ευρώ τριάντα οκτώ 
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (38.839,81€). 

Τα μηνιαία μισθώματα κάθε εξαμήνου θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου. 

Για την πληρωμή των ανωτέρω απαιτείται κάθε φορά η προσκόμιση του νόμιμου παραστα-
τικού από τους ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επιπροσθέτως, το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου (3,6%), εφόσον αυτό απαιτηθεί για συμβά-
σεις τέτοιου είδους, θα βαρύνει τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» καθότι το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσε-
ται εκ του νόμου. 

Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν το παραπάνω αναφερόμενο μίσθωμα δίκαιο, εύλογο και ανά-
λογο με τη μισθωτική αξία του γεωτεμαχίου και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα για αμφι-
σβήτηση του. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκεια της ανωτέρω μίσθωσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 
01.01.2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρεί 
το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της μίσθωσης, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες με το 
ίδιο μίσθωμα και τους ίδιους λοιπούς όρους, κατόπιν ενημέρωσής των συνεκμισθωτών δύο 
(2) μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης, και πάντως με σειρά τοιαύτων διαδοχικών παρατάσεων 
το αργότερο μέχρι και την 31-12-2025. 

4. ΧΡΗΣΗ. Το Μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την για την εγκατάσταση προσω-
ρινής δομής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016. 

Προς τούτο επιτρέπονται πάσης φύσεως μη μόνιμες εγκαταστάσεις στο ΜΙΣΘΙΟ με δαπάνες 
του ΜΙΣΘΩΤΗ που ήθελε κριθούν αναγκαίες για τη λειτουργία της δομής και οι οποίες με 
δαπάνες του ΜΙΣΘΩΤΗ θα αφαιρεθούν από το ΜΙΣΘΙΟ κατά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη-
λύση της μίσθωσης. 

Επίσης επιτρέπεται ρητά η ολική ή μερική περαιτέρω και με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης του Μισθίου σε τρίτους. Είναι δυνατή η περαιτέρω 
υπεκμίσθωση του Μισθίου από τον ΜΙΣΘΩΤΗ σε άλλο δημόσιο φορέα ή διεθνή οργανισμό 
και συνακόλουθα, η υπεισέλευση στη θέση του «ΜΙΣΘΩΤΗ» άλλου δημόσιου φορέα ή διεθνή 
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οργανισμού, εφόσον αυτό απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης, με τους ί-
διους όρους, τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα, έχοντας επιπλέον υποχρέωση να ενημε-
ρώσει άμεσα τους «ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ». Στην περίπτωση αυτή, ευθύνονται έναντι των 
ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ εις ολόκληρον ο αρχικός ΜΙΣΘΩΤΗΣ και ο νέος ΜΙΣΘΩΤΗΣ που τυχόν υπει-
σήλθε στη θέση του. 
 
5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ. Αρμόδιο όργανο για την παραλαβή του μισθίου είναι η Επιτροπή 
παρακολούθησης και εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία ορίστηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 
15920/30.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΠΕΕ46ΜΔΨΟ-Ν3Σ) Απόφαση απ’ ευθείας σύναψης σύμβασης μί-
σθωσης γεωτεμαχίου στη θέση «Μαυροβούνι – ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ» του Δήμου Μυτιλήνης, Π.Ε. Λέ-
σβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για την εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας πο-
λιτών τρίτων χωρών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016». 

 Oι ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως υποδείξουν τα ακριβή όρια του 
ΜΙΣΘΙΟΥ και σε περίπτωση αμφισβήτησης αυτών από όμορους νομείς ουδεμία ευθύνη φέρει 
ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ. 

6. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ. Μετά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης 
ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούται να αποδώσει το Μίσθιο στους «ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ», όπως αυτό ορί-
ζεται στην παρ. 2 της παρούσας σύμβασης. 

7. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ. Κάθε παραχώρηση δικαιώματος επί του Μισθίου, θα γίνεται υπό 
τον όρο ότι ο νέος κτήτορας δικαιούχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη παρεμποδίζει 
ούτε κατ’ ελάχιστον την υφιστάμενη μίσθωση. Οι ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ υποχρεούνται να διαφυλά-
ξουν τα δικαιώματα του ΜΙΣΘΩΤΗ από τη παρούσα μίσθωση έναντι των νέων κτητόρων, ε-
νημερώνοντάς τους και θέτοντας στα οικεία συμβόλαια μεταβίβασης ή σύστασης δικαιώμα-
τος τρίτου στο Μίσθιο ειδικό όρο, με τον οποίο ο νέος κτήτορας και κάθε διάδοχος του θα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεχθεί όλους τους όρους της παρούσας μίσθωσης και 
να προσχωρήσει σε αυτή, ευθυνόμενος, στην αντίθετη περίπτωση στην πλήρη αποζημίωση 
του ΜΙΣΘΩΤΗ. 

8. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Η παρούσα μίσθωση καταγγέλλεται από οιονδήποτε των συμ-
βαλλομένων, μόνο για σπουδαίο λόγο, με έγγραφη καταγγελία, η οποία επιδίδεται στον α-
ντισυμβαλλόμενο και έχει άμεση ισχύ από την επομένη της επιδόσεως της. Σπουδαίο λόγο 
συνιστά ιδίως η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού ή του 
Νόμου, καθώς και η μη εμπρόθεσμη καταβολή από τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» του μισθώματος, κάθε 
φύσεως δαπανών, λογαριασμών που αφορούν το Μίσθιο και κάθε άλλης πρόσθετης υπο-
χρέωσης του «ΜΙΣΘΩΤΗ», η οποία παρέχει στους «ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ» το δικαίωμα να καταγγεί-
λουν και να λύσουν μονομερώς την παρούσα μίσθωση, να αποβάλλουν τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» από 
το Μίσθιο κατά τη σχετική νόμιμη διαδικασία και να ζητήσουν αποζημίωση για κάθε ζημία 
που υπέστησαν. 

Ο Μισθωτής δύναται να καταγγείλει, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» 30 
ημέρες πριν, και αζημίως οποτεδήποτε την εν λόγω μίσθωση. 

9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Άπαντες οι όροι του παρόντος κηρύσσονται ουσιώδεις. Κάθε 
τυχόν τροποποίηση των όρων αυτού του συμφωνητικού θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και 
μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους του 
παρόντος και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν τα 
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Δικαστήρια των Αθηνών αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιοσδήποτε διαφοράς ή-
θελε ανακύψει από την παρούσα μίσθωση. 

Το παρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη 
από αυτούς σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. Οι 
«ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ» υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα πληροφοριακά στοιχεία της μί-
σθωσης. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 
 

          Δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ Τ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ  

ΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ  

1. Νικόλαος Σάλτας του Αλεξάνδρου 

 

2. Μυρσίνη Σάλτα του Αλεξάνδρου 

 

3. Νικόλαος Σάλτας του Παναγιώτη 

 

4. Μυρσίνη Σάλτα του Παναγιώτη 

 

5. Νικόλαος Κυριάκου του Πανα-
γιώτη 

 

6. Ορέστης Κυριάκου του Παναγιώτη 

 

7. Νικόλαος Σάλτας του Παναγιώτη  
 (ως συνασκών την γονική μέριμνα της  
ανήλικης θυγατέρας της Ιγνατίας Σάλτα). 
 
 
 

8. Παρασκευή Φακή του Σωκράτη 
(ως συνασκών την γονική μέριμνα της  
ανήλικης θυγατέρας της Ιγνατίας Σάλτα). 
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