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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και 

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
2. Τις   διατάξεις   του  άρθρου   24  του  Π.Δ  142/2010  «Οργανισμός   της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας –Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΚΔΚ).
4. Τις διατάξεις του Ν.4430/16.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
6. Τις   αριθ.  74895/60/30-12-2010  και  5370/15/02-02-11  εγκυκλίους   του   Υπ. 

Εσωτ/κών, Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
7. Την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 56/18 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 

δήμου  Σαμοθράκης  αναφορικά  με  την  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Τοπικού Φορέα Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας  Οικονομίας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  του  Ν.  4430/2016  με  την 
επωνυμία  ¨ΚΟΙΣΝΕΠ  Βαράδες¨,  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  ήπιου  εναλλακτικού 
τουρισμού στην νήσο Σαμοθράκη μέσω αναβάθμισης υποδομών του κάμπινγκ και 
επέκτασης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  με  την  ανάπτυξη  δράσεων  που  θα 
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς  και  των  φυσικών  πόρων  και  στην  επέκταση  της  περιόδου 
επισκεψιμότητας του νησιού.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 του 28Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).
9. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Συντονιστή  της Α.Δ.Μ.Θ.
10. Την  αριθμ.  35748/30-05-2017  (ΦΕΚ  1971  τ΄β/07-06-2017)  απόφαση  του 

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  περί  “Ανάθεση 
άσκησης  αρμοδιοτήτων  σε  οργανικές  μονάδες  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας  -  Θράκης  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  πράξεων  και 
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»

    
           επειδή, 
     Στις  διατάξεις  του  100  του  Ν.  3852/2010 όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν 
προβλέπεται ότι  “1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης  
μιας περιοχής, καθώς και  για την παροχή υπηρεσιών και  την υλοποίηση προμηθειών  
κάθε  είδους,  οι  Δήμοι,  οι  Περιφέρειες,  οι  σύνδεσμοι  Δήμων,  τα  δίκτυα  Δήμων  και  
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Περιφερειών  του  άρθρου  101,  οι  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων,  η  Κεντρική  Ένωση  
Δήμων Ελλάδας και  η  Ένωση Περιφερειών,  τα  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  τα  
οποία  συνιστούν  ή  στα  οποία  συμμετέχουν  οι  προαναφερόμενοι  φορείς,  καθώς  και  
Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η  
Ένωση Περιφερειών,  οι  δημοτικές  επιχειρήσεις  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  η  Ένωση  
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),  οι  επιχειρήσεις  Ο.Τ.Α.,  
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και  
κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα  
οποία  περιλαμβάνονται  και  τα  τεχνολογικά  εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  μπορούν  να  
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του  
δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού.  
Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και  
από  τον  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  στην  οποία  εκτελείται  η  
προγραμματική  σύμβαση.»  .  Οι  ανωτέρω  συμβάσεις  υπόκεινται  στον  προσυμβατικό  
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.»....  
2.α. Στις Προγραμματικές Συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης,  
ο  σκοπός  και  το  περιεχόμενο  των  μελετών,  των  έργων,  των  προγραμμάτων  ή  των  
υπηρεσιών,  ο  προϋπολογισμός  τους,  τα  δικαιώματα  και  οι  υποχρεώσεις  των  
συμβαλλομένων,  το  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  οι  πόροι  από  τους  
οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της  
σύμβασης.  Επίσης  ορίζεται  το  όργανο  παρακολούθησης  της  εφαρμογής  της  και  οι  
αρμοδιότητες του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους  
όρους  της  προγραμματικής  σύμβασης.  β.  Με  την  προγραμματική  σύμβαση  επίσης  
ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση  
και  συντήρηση  των  έργων  του  προγράμματος  μετά  την  ολοκλήρωση  του,  εφόσον  
προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. ”.
      Στις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν.  4430/16 προβλέπεται  ότι  “1.  Οι  Φορείς  
Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας  Οικονομίας  μπορούν  να  συνάπτουν  προγραμματικές  
συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και  προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας 
που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς τους με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο  
ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού....”.
        Στις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06 προβλέπεται 
ότι  “2.  Ομοίως  με  απόφαση του δημοτικού  ή κοινοτικού  συμβουλίου,  επιτρέπεται  να  
παραχωρείται  δωρεάν  η  χρήση  ακινήτων  σε  άλλα  νομικά  πρόσωπα,  που  ασκούν  
αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  
συμφέροντα.”. 
        Στις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 περιλαμβάνονται τα περί καθορισμού των οργάνων, 
της  διαδικασίας  και  των  όρων  διενέργειας  δημοπρασιών  δι΄  εκποίησιν  η  εκμίσθωσιν 
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων. 
        Στο Α) αποφασιστικό μέρος της σε ορθή επανάληψη αριθμ. 56/2018 απόφασης του  
δημοτικού συμβουλίου Σαμοθράκης αναφέρεται ότι “Το Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο  
της διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας και ασκώντας το ίδιο την διαχείριση αυτή να  
παραχωρήσει νομίμως και προσηκόντως και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του  
άρθρου 185 του Ν.3462/2006 με τις οποίες επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση  
ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η  
οποία  είναι  κοινωφελής  ή προάγει  τοπικά συμφέροντα στην  ως κάτωθι  αναφερόμενη  
συνεταιριστική οργάνωση ΒΑΡΑΔΕΣ με    κοινωφελή σκοπό και αντικείμενο, ώστε αυτή να  
ασκήσει και να αναπτύξει την δραστηριότητά της....”        
    Στο άρθρο 4 της υπό κρίσης προγραμματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στην σε 
ορθή  επανάληψη   αριθμ.  56/2018  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  Σαμοθράκης  
περιγράφονται  οι  υποχρεώσεις     και     τα  δικαιώματα  των  συμβαλλόμενων  και  
αναφέρεται  ότι  “Ο  πρώτος  εκ  των  συμβαλλόμενων,  Δήμος  Σαμοθράκης  (α’  
συμβαλλόμενος),  αναλαμβάνει  να  παραχωρήσει  στο  πλαίσιο  της  άσκησης  της  
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διαχείρισης της περιουσίας του, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής  
και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΒΑΡΑΔΕΣ» το κάτωθι δημοτικό  
ακίνητο με τις υπάρχουσες υποδομές και τον εξοπλισμό του το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  
αποκλειστικά  για  την υλοποίηση  του αντικειμένου της  παρούσας:   Δημοτική  έκταση  
13.271,06  τετραγωνικών  μέτρων  που  περιλαμβάνει  το  δημοτικό  κάμπινγκ  Βαράδες  
αδειοδοτημένο με ειδικό σήμα λειτουργίας ..... δυναμικότητας 105 θέσεων & 315 ατόμων  
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σύστημα πυρασφάλειας Ο λοιπός εξοπλισμός   
και υποδομές που βρίσκονται εντός του παραχωρούμενου ακινήτου, θα καταγραφούν από  
αρμόδια  επιτροπή  για  την  παρακολούθηση  της  προγραμματικής  του  άρθρου  6  της  
παρούσας και θα  παραδοθούν με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης στα μέλη του  
συμβαλλόμενου  φορέα  κατά  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης,  και  θα  
αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της.....  Ο  δεύτερος  των  συμβαλλομένων  η  Κοινωνική  
Συνεταιριστική  Επιχείρηση  Συλλογικής  και  Κοινωνικής  Ωφέλειας  με  την  επωνυμία  
«ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.ΒΑΡΑΔΕΣ»  (β’  συμβαλλόμενος)  Οφείλει  να  :  •.....•  Αναλαμβάνει  κατ΄  
αποκλειστικότητα  την καλή λειτουργία και συντήρηση του παραχωρούμενου χώρου και  
των υποδομών....• Να μεριμνήσει για την έναρξη και λήξη της λειτουργία του κάμπινγκ  
Βαράδες  για  την  περίοδο  τουλάχιστον  από  την  1  Ιουνίου  έως  15  Σεπτεμβρίου  • 
Απαγορεύεται ρητά η μίσθωση ή οποιαδήποτε μορφή παραχώρησης του χώρου σε τρίτο  
φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον β΄  συμβαλλόμενο..... • Να προσφέρει το 60% των  
κερδών  σε  δράσεις  κοινωφελούς  χαρακτήρα  που  θα  επιλέγονται  από  το  Δημοτικό  
Συμβούλιο σύμφωνα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες.....”.
      Στο άρθρο 3 της υπό κρίσης προγραμματικής σύμβασης που περιλαμβάνεται στην σε  
ορθή  επανάληψη   αριθμ.  56/2018  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  Σαμοθράκης  
περιγράφεται  η  διάρκεια  της  σύμβασης  και  αναφέρεται  “Η  διάρκεια  της  σύμβασης  
καθορίζεται ως εξής: Εφόσον εντός διαστήματος πέντε (5)ετών από την υπογραφή της  
παρούσας προγραμματικής σύμβασης ολοκληρωθεί πλήρως το επενδυτικό Α σκέλος του  
αντικειμένου της παρούσας, η προγραμματική σύμβαση κατόπιν εισήγησης της επιτροπής  
παρακολούθησης και έγκρισης από το δημοτικό συμβούλιο θα έχει διάρκεια έως δέκα  
(10)  ετών.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  η  προγραμματική  σύμβαση  θα  διακοπεί  στην  
πενταετία.....”.
           Από την παρ. 2 του  άρθρο 1 του καταστατικού της Κοινωνικής Συνεταιριστικής  
Επιχείρησης  Συλλογικής  και  Κοινωνικής  Ωφέλειας  με  την  επωνυμία  «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  
ΒΑΡΑΔΕΣ» προκύπτει ότι “Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν. Σ. Επ. είναι νομικό πρόσωπο  
ιδιωτικού  δικαίου  με  περιορισμένη  ευθύνη  των  μελών  του,  εμπορική  ιδιότητα  και  
κερδοσκοπικό χαρακτήρα.”. 
      Οι  προγραμματικές συμβάσεις  είναι  συμφωνίες  που σκοπό έχουν τη σύμπραξη  
δημόσιων  φορέων  για  την  εκτέλεση  έργων  και  παροχή  υπηρεσιών  με  αναπτυξιακό  
χαρακτήρα,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  σκοπός  των  υπηρεσιών  δεν  είναι  δυνατό  να  
επιτευχθεί με άλλο μέσο, ώστε να μη μετατρέπεται ο θεσμός σε εργαλείο παράκαμψης  
των κειμένων διατάξεων (ΕΣ Τμ. VI 4141, 26/2013, 1380, 289, 28/2012). Στο πλαίσιο  
αυτό οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει  
οι οποίες αλληλοσυμπληρούμενες τελούν σε αναλογία μεταξύ τους (ΕΣ Τμ. Μείζ. Επτ.  
Σύνθ.  2769,  2770/2011,  Τμ.  VI  607/2012),  συνεπώς  εκκινούν  από  κοινή  αφετηρία  
συμπράττοντας  κατά  το  δυνατό  ισόρροπα  για  την  υλοποίηση  του  συμβατικού  
αντικειμένου, χωρίς η χρηματική μετακίνηση από τον ένα φορέα στον άλλο να έχει το  
χαρακτήρα  ανταλλάγματος,  όπως  στις  από  επαχθή  αιτία  αμφοτεροβαρείς  δημόσιες  
συμβάσεις,  αφού  οι  περιουσιακές  μετακινήσεις  περιορίζονται  στην  κάλυψη  των  
απαραίτητων  δαπανών  για  την  υλοποίηση  του  συμβατικού  αντικειμένου  (ΕΣ  Ζ΄Κλ.  2,  
3/2014, 207, 165/2013). 
       Από  το  περιεχόμενο  των  προαναφερθεισών  διατάξεων  του  άρθρου  185  του  
ν.3463/06 προκύπτει ότι προϋπόθεση για τη χρήση δωρεάν παραχώρησης δημοτικών ή  
κοινοτικών  ακινήτων  σε  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  είναι  αυτά  να  ασκούν  
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μοναδικώς και κατ’ αποκλειστικότητα, δραστηριότητα που, είτε είναι κοινωφελής, 
είτε προάγει τα τοπικά συμφέροντα δωρεάν.
      Από  το  καταστατικό  της  “ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  ΒΑΡΑΔΕΣ”  και  τα  οριζόμενα  στην  
προγραμματική  σύμβαση   προκύπτει  ότι  η  εν  λόγω  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  έχει  εμπορικό  και  
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα  κέρδη από την εκμετάλλευση του δημοτικού Καμπινγκ  
διανέμονται κατ΄ ουσίαν στους δυο συμβαλλόμενους με την μορφή ειδικού χρηματικού  
ανταλλάγματος, ήτοι  το 60% σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που επιλέγονται από  
τον δήμο και το υπόλοιπο  40%   παραμένει στην  “ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΒΑΡΑΔΕΣ” .
         Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι με την σε ορθή επανάληψη αριθμ.  
56/18 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιχειρείται  απευθείας ανάθεση, σε Φορέα 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα,  της  
χρήσης και της εκμετάλλευσης του  δημοτικού κάμπινγκ “Βαράδες” μεσώ της εν λόγω  
προγραμματικής  και όχι δια των διαγωνιστικών διαδικασιών του Π.Δ. 270/81 που έχουν  
εφαρμογή για την παρούσα σύμβαση.
         Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με το προαναφερόμενο αντικείμενο είναι  
μη νόμιμη διότι δεν άφορα εκτέλεση προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας αλλά αποτελεί  
κατ'  ορθό  νομικό  χαρακτηρισμό  σύμβαση  εκμίσθωσης  δημοτικής  περιουσίας  με  
παράκαμψη  και  μη  εφαρμογή  των  κείμενων  διατάξεων  του  Π.Δ.  270/81  περί  
εκμισθώσεων πραγμάτων των δήμων. 

Αποφασίζουμε

Ακυρώνουμε  την  σε  ορθή  επανάληψη  αριθμ.  56/18  απόφαση  του  δημοτικού 
συμβουλίου του δήμου Σαμοθράκης αναφορικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Σαμοθράκης  και  του  Τοπικού  Φορέα  Κοινωνικής  και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4430/2016 με την επωνυμία 
¨ΚΟΙΣΝΕΠ Βαράδες¨, με σκοπό την ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού στην νήσο 
Σαμοθράκη μέσω αναβάθμισης υποδομών του κάμπινγκ και επέκτασης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών  με  την  ανάπτυξη  δράσεων  που  θα  συμβάλλουν  στην  προστασία  του 
περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων και 
στην  επέκταση  της  περιόδου  επισκεψιμότητας  του  νησιού, για  τους  λόγους  που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός  από την 
κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου  152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει 
στην οδό Παρασίου 4 Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.  

Ο Ο Συντονιστής
          Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

 Μακεδονίας - Θράκης 

 

Δρ. Ιωάννης Σάββας
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