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Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο 
 
 
1.Μέθοδος προσέγγισης του προβλήματος 
 
Προκειμένου να απαντήσουμε στο ζήτημα Αξιοποίησης των Μητροπολιτικών 
Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
της Κρήτης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί η λειτουργική προσέγγιση 
έναντι της θεσμικής. 
 
Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση στο ερώτημα θα δοθεί διερευνώντας τις 
λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν τα Μητροπολιτικά Δίκτυα 
Οπτικών Ινών. Στη συνέχεια θα επιλεγεί η νομική ή οι νομικές μορφές που θα 
λάβει η συγκεκριμένη συνεργασία. 
 
Αυτό σημαίνει ότι η φόρμα, οι θεσμικές δηλαδή ρυθμίσεις θα υποταχθούν στις 
λειτουργίες που θα αποφασίσουν οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Κρήτης να επιτελέσουν τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών. 
 
2.Πρόταση 
 
Με βάση τις ανάγκες αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών 
Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης 
προτείνεται το παρακάτω σχήμα: 
 
2.1.Οι βασικοί παίκτες που συμμετέχουν σήμερα, ήτοι η Περιφέρεια, οι Δήμοι, 
η ΤΕΔΚ και τα Εκπαιδευτικά-Ερευνητικά Ιδρύματα θα συνάψουν 
προγραμματική σύμβαση κατά τα κατωτέρω αναλυτικότερα. 
 
Από πλευράς δομής η προγραμματική σύμβαση θα προβλέπει την 
θεσμοθέτηση μιας Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης στην 
οποία θα εκπροσωπούνται οι συμβαλλόμενοι όπως και τη θεσμοθέτηση 
Τεχνικής Επιτροπής. 
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2.2.Όλοι οι παραπάνω, πλην της Περιφέρειας θα δημιουργήσουν μια 
Ανώνυμη Εταιρία κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του 
Εμπορικού Δικαίου. 
 
2.3.Η εν λόγω ανώνυμη εταιρία  θα δημιουργεί κοινοπραξίες ανάλογα με το 
υπό εξέταση έργο με αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες ή εταιρίες λαϊκής βάσης 
προκειμένου είτε να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της 
τεχνολογικής ανάπτυξης είτε να διασφαλιστεί η συμμετοχή από κοινού σε 
διάφορα έργα τα οποία θα προκηρύσσονται. 
 
 
3.Ειδικότερη ανάλυση της πρότασης. 
 
3.1.Προγραμματική σύμβαση. 
 
1) Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα είναι η υλοποίηση της 
δράσης «Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών 
(Ευρυζωνικά Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης». 
 
2) Η προγραμματική σύμβαση θα διέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 
 
3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων θα περιγράφονται 
αναλυτικά στην προγραμματική σύμβαση. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται 
συγκεκριμένος καταμερισμός έργου και κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα 
αναλαμβάνει  την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων. 
 
4)Θα προβλέπονται σε ειδικό άρθρο της προγραμματικής σύμβασης τα ποσά 
και οι πόροι χρηματοδότησης του έργου, όπως επίσης και το πρόγραμμα 
πληρωμών. 
 
5) Σε άλλο άρθρο θα προβλέπεται η διάρκεια της σύμβασης και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης., όπως επίσης και ο φορέας 
διαχείρισης του έργου. 
 
6) Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της προγραμματικής 
σύμβασης  θα αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. 
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα είναι η τήρηση των 
όρων της προγραμματικής σύμβασης η πιστοποίηση υλοποίησης και 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης 
του αντικειμένου της σύμβασης, η αιτιολογημένη τροποποίηση του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση των διαφορών των συμβαλλομένων 
μερών σχετικά με την ερμηνεία των όρων ή του τρόπου εφαρμογής της, ο 
καθορισμός του στρατηγικού πλαισίου δράσης και των προτεραιοτήτων του 
αντικειμένου της σύμβασης κλπ. 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα προεδρεύεται από Πρόεδρο ο οποίος 
θα εκλεγεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα συγκαλείται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της με βάση 
συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. 
Η Κοινή Επιτροπή θα πλαισιώνεται από ειδικό προσωπικό που θα έχει γνώση 
του αντικειμένου της σύμβασης . 
 
7) Η Τεχνική Επιτροπή θα εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά 
θέματα αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. 
 
8) Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού 
από τον ένα φορέα στον άλλο προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης.  
 
 
3.2. Ανώνυμη Εταιρία  
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία θα λειτουργεί  με βάση τις κείμενες διατάξεις και θα έχει 
νομική προσωπικότητα. 
 
Θα της χορηγηθεί ΑΦΜ και θα ενεργεί τις απαραίτητες πράξεις για την 
υλοποίηση του έργου. 
 
Εταίροι θα είναι οι συμβαλλόμενοι στην Προγραμματική Σύμβαση πλην της 
Περιφέρειας την οποία θα μπορεί ενδεχόμενα να υποκαταστήσει το 
Περιφερειακό Ταμείο.  
 
 
3.3.Ad hoc κοινοπραξίες μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας και των 
εταιρειών του ιδιωτικού τομέα η εταιριών λαϊκής βάσης. 
 
Οι εν λόγω κοινοπραξίες δύναται να αναλαμβάνουν την εκτέλεση διαφόρων 
εξειδικευμένων έργων. 
 
Οι κοινοπραξίες αυτές νομικά θα έχουν την αντιμετώπιση των κοινοπραξιών 
που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων και συμβάσεων. Για τη 
νομική φύση των εν λόγω κοινοπραξιών και τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους υπάρχει πλούσια νομολογία και βιβλιογραφία.  
 
 
4.Σύνοψη 
 
Με το προτεινόμενο σχήμα επιτυγχάνονται οι βασικοί στόχοι της διαφάνειας, 
της εγγύτητας, της λογοδοσίας και της ανάληψης στρατηγικών επιλογών  για 
την αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά 
Δίκτυα) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης. 
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Με την Α.Ε. δίνεται η δυνατότητα αυτόνομης ανάληψης εκτέλεσης έργων ή σε 
συνεργασία με άλλους φορείς. 
 
Με τις κοινοπραξίες το όλο σχήμα αποκτά ευελιξία, εμπλέκει τον ιδιωτικό 
τομέα και την κοινωνία των πολιτών στην εκτέλεση του έργου και στην 
ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών. 
 
 
 
Σχήμα 1. Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (Ευρυζωνικά Δίκτυα) 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης 
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