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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0889/2011 της Stefania Giro, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή τουριστικού λιμένα στην πόλη Rovigo (Ιταλία) και τα ευρωπαϊκά 
ταμεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την κατάχρηση της υποτιθέμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
για την κατασκευή μαρίνας στην πόλη Rovigo. Το εν λόγω λιμάνι θα λέγαμε ότι είναι πλέον 
σχεδόν εγκαταλελειμμένο.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
(άρθρο 202, παράγραφος 6, του κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες ζήτησαν από την αρχή που διαχειρίζεται το πρόγραμμα της περιοχής Veneto 
την περίοδο 2000-2006 να επαληθεύσει την πραγματική κατάσταση του εν λόγω σχεδίου, 
καθώς και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Η διαχειριστική αρχή επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο εκτελέστηκε κανονικά σύμφωνα με το 
τελικό σχέδιο το οποίο επαληθεύθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι, συνεπώς, 
πιστοποιήθηκε εντός του προγράμματος της περιοχής Veneto για την περίοδο 2000-2006.

Με το πιστοποιητικό της 30ής Ιουνίου 2009, το τεχνικό γραφείο (Ufficio Tecnico del 
Comune) της κοινότητας του Rovigo χαρακτήρισε κατάλληλο προς χρήση το σύνολο του 
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εκτελεσθέντος έργου: ιδιαίτερα το τεχνικό γραφείο βεβαίωσε ότι οι αποβάθρες επιβίβασης, το 
κτίριο ονόματι «club house», καθώς και το υπόστεγο για την προστασία των πλοίων 
κατασκευάστηκαν κανονικά σύμφωνα με το εγκριθέν τελικό σχέδιο.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι:

Τα αμπάρια ρυμούλκησης των πλοίων δεν υλοποιήθηκαν, διότι η κατασκευή τους ήταν 
ασυμβίβαστη με την κλίση του εδάφους, στοιχείο που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στη φάση 
σύλληψης του έργου. Η αλλαγή αυτή επιδοκιμάστηκε με μία παραλλαγή του σχεδίου, που 
προβλέπει τη χρησιμοποίηση γερανού για αντικατάσταση των αμπαριών. Η αγορά του 
γερανού δεν είχε προβλεφθεί στο σχέδιο, διότι το κόστος δεν ήταν παραδεκτό στο πλαίσιο 
του DOCUP Veneto 2000-2006. Η κοινότητα του Rovigo ενημέρωσε τη διαχειριστική αρχή 
ότι ο γερανός αγοράστηκε απευθείας από το διαχειριστή της τοποθεσίας.

-Όσον αφορά το υπόστεγο: Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του σχεδίου (φάση 
προκαταρκτική και οριστική) είχε προβλεφθεί όντως σημαντική κεκαλυμμένη επιφάνεια.
Αυτό το σχέδιο ακυρώθηκε κατά την έγκριση του εκτελεστικού σχεδίου για τον περιορισμό 
του προϋπολογισμού.  

- Αναφορικά με τον αριθμό των αποβάθρων που κατασκευάστηκαν, αυτό συμπίπτει με το 
σχέδιο. Πράγματι μια μεταβολή του σχεδίου τροποποίησε το μέσο πρόσβασης στις 
αποβάθρες χρησιμοποιώντας μία μόνη πρόσβαση αντί των τριών που είχαν προβλεφθεί. 

- Κανένας δημόσιος φωτισμός δεν είχε περιληφθεί στο σχέδιο.

- Σε ό,τι αφορά την πύλη εισόδου: δεν εγκαταστάθηκε κατόπιν επίσημης αίτησης της 
κοινότητας, λόγω της πρόθεσης της εταιρίας Interporto de Rovigo να δημιουργήσει χώρο 
στάθμευσης στην περιοχή κοντά στην είσοδο.

Τέλος, αναφορικά με τη διαχείριση της δομής, η κοινότητα του Rovigo δημοσίευσε 
προκήρυξη στις 6 Ιουλίου 2009 για εκχώρηση της διαχείρισης της δομής. Λόγω έλλειψης 
προσφορών η κοινότητα ανέθεσε τη διαχείριση της περιοχής σε ένα μη κερδοσκοπικό 
σωματείο αθλητών κανό. Κατά τα τέλη του 2011 η κοινότητα αποφάσισε να εγκατασταθεί 
επίσης στο «Circolo Nautico Porta Mare» με σκοπό να αυξήσει την ικανότητα υποδοχής, 
αλλά και προσέλκυσης τουριστών, του υλοποιηθέντος σχεδίου.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών η Επιτροπή δε δύναται να δώσει συνέχεια στο αίτημα της 
αναφέρουσας.


