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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1130/2009 του Ramón Pena Bertolin, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Asociación de vecinos de Joan Prim» σχετικά με τα έργα που
εκτελούνται σε πάρκο στη Reus

Αναφορά 1243/2009 του Ramón Penya, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του συλλόγου κατοίκων «Asociación de Vecinos Joan Prim», σχετικά με τα 
κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιούνται σε ένα πάρκο στη Reus

1. Περίληψη της αναφοράς 1130/2009

Ο αναφέρων ζητεί να αποκατασταθούν οι ζημίες που υπέστησαν οι κατοικίες από τα 
κατασκευαστικά έργα στο Barranco de Escorial, οι οποίες, λόγω της ελαττωματικής 
κατασκευής, θίγονται από φρεάτια υδάτων.Ζητεί να σταματήσουν τα κατασκευαστικά έργα 
που εκτελούνται στο πάρκο του ποδηλατοδρομίου του Reus. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα 
εν λόγω κατασκευαστικά έργα εκτελούνται σε πάρκο το οποίο, προκειμένου για την 
υλοποίησή του, επωφελήθηκε από κονδύλια του ΕΤΠΑ.

Περίληψη της αναφοράς 1243/2009

Ο αναφέρων ζητεί να αποκατασταθούν οι ζημιές που υφίστανται οι κατοικίες από τα 
κατασκευαστικά έργα στο Barranco de Escorial, επισημαίνοντας ότι ως συνέπεια της 
ελαττωματικής κατασκευής αυτές οι κατοικίες πλήττονται από τα φρεάτια υδάτων.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1130/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009.
Η αναφορά 1243/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2009.
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Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Οι αναφορές

Η αναφορά αφορά σειρά έργων αστικής ανάπλασης, συγχρηματοδοτούμενων με πόρους της 
ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Barranco del Pedret. Ως αποτέλεσμα των 
συγκεκριμένων έργων ανάπλασης, που περιλάμβαναν τη μετατροπή μιας εγκαταλελειμμένης 
έκτασης σε χώρο πρασίνου, η περιοχή θα λάμβανε μεγάλη αξία.

Σύμφωνα με την αναφορά, αυτά τα έργα ανάπλασης είχαν ως στόχο να βελτιώσουν την 
ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Τελικά, ο δήμος πούλησε την αναβαθμισμένη 
έκταση σε ιδιώτη επενδυτή για την κατασκευή 350 νέων κατοικιών.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το σχέδιο αστικής ανάπτυξης βάσει του οποίου 
κατασκευάστηκαν αυτές οι κατοικίες παραβιάζει τους κανόνες διαχείρισης του Ταμείου 
Συνοχής, καθώς ένας ιδιώτης επενδυτής κατέληξε να επωφελείται από τις βελτιώσεις που 
επιτεύχθηκαν μέσω έργου συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής. Ισχυρίζεται 
επίσης ότι παραβιάστηκαν η πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία, πλήττοντας 700 
προϋπάρχουσες κατοικίες της περιοχής (Paseo Prim αριθ. 35, 37, 39, 41, 43 και Calle 
Borraful αριθ. 4, 6, και 8).

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων διατείνεται ότι δεν προβλέφθηκε αρκετός χώρος μεταξύ των νέων 
κατοικιών και των προϋπαρχουσών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η πρόσβαση των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις παλαιότερες κατοικίες. Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, τα θεμέλια των νέων κατοικιών είναι πολύ βαθιά και βρίσκονται κοντά στον 
υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, προκαλώντας ζημιές στις παλαιές κατοικίες (ρωγμές στους 
τοίχους και τα δάπεδα, καθώς και διόγκωση των αρμών).

Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι έχουν διαπραχθεί πολλές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ 
και της εθνικής νομοθεσίας, ζητεί να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την κατασκευή των 350 
κατοικιών σε χώρο που αναπλάστηκε μέσω έργου συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο 
Συνοχής. Ο αναφέρων ζητεί επίσης να λάβει αποζημίωση για τις βλάβες, να διακοπούν άμεσα 
οι εργασίες και να κατεδαφιστούν οι οικίες.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής 1994-1999, η Επιτροπή ενέκρινε, μέσω της απόφασης
C(1998) 1836, μια δέσμη έργων στον τομέα της αστικής ανάπτυξης στην Καταλονία. Η 
συνολική συνεισφορά της ΕΕ για την εν λόγω δέσμη έργων ήταν 3.170.911 ευρώ. Το έργο 
αριθ. 3 «Encauzamiento del barranco del Pedret en Reus» προέβλεπε την κατασκευή 
συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων και λυμάτων μεταξύ του αυτοκινητόδρομου Ruidoms
(T-310) και της εγκαταλελειμμένης έκτασης του El Escorial. Στόχος ήταν να καθαριστεί και 
να καλυφθεί οριστικά ένα μικρό ποτάμι προκειμένου να επιτραπεί η μελλοντική αστική 
ανάπτυξη της περιοχής και να μετατραπεί μέρος αυτής σε χώρο πρασίνου ή αστικό πάρκο.
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Η τελική έκθεση ελήφθη στις 2 Ιουλίου 2003, και ο δικαιούχος επιβεβαίωσε ότι οι στόχοι 
είχαν επιτευχθεί.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό για την αστική ανάπτυξη σε περιοχή που αναβαθμίστηκε με τη 
συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών ταμείων, οι ισπανικές αρχές δηλώνουν στην τελική έκθεση 
ότι οι εργασίες ήταν σύμμορφες προς τους στόχους και όλες τις προϋποθέσεις της απόφασης 
για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Η Επιτροπή εκταμίευσε τους πόρους βάσει των πληροφοριών 
που παρέχονταν σε όλα τα έγγραφα που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση (περιγραφή 
των εργασιών, ανάλυση κόστους, μέτρα δημοσιοποίησης, επιβεβαίωση της συμμόρφωσης 
των έργων προς την απόφαση χρηματοδότησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κ.λπ.).

Η συνολική ενίσχυση της ΕΕ για το έργο ήταν 377.836 ευρώ, τα οποία ελήφθησαν από τις 
δημοτικές αρχές στις 16 Σεπτεμβρίου 2003.

Σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών όσον αφορά την 
ασφάλεια και την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια 
να λάβει θέση. Η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να επιχειρήσει να ζητήσει απόδοση 
δικαιοσύνης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Σχετικά με την ενδεχόμενη παραβίαση των περιβαλλοντικών νόμων, ιδίως σχετικά με τη μη 
τήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των θεμελίων των κτιρίων και του υδροφόρου 
ορίζοντα, η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με τις 
αποστάσεις από τους υδροφόρους ορίζοντες. Συνεπώς, τυχόν παραβίαση της εθνικής 
νομοθεσίας επί του ζητήματος αυτού θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του αρμόδιου εθνικού ή 
περιφερειακού οργάνου.

Επιπλέον, ο αναφέρων υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η OLAF κατέληξε στο συμπέρασμα
(μέσω επιστολής της 22.12.2008) ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί απάτη ή παρατυπία. Ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ο οποίος περάτωσε την εξέταση του ζητήματος στις 9 Ιουνίου
2009) συμπέρανε ότι δεν υπήρχαν λόγοι να κινήσει έρευνα.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων και τα συμπεράσματα της
OLAF και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεραίνει ότι δεν 
διαπιστώνεται καμία παρατυπία.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως του κανονισμού 1164/94 για την ίδρυση του 
Ταμείου Συνοχής.


