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Θέμα: Αναφορά 0875/2012, του Óscar Manteca García, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή του Κέντρου Botín στην προκυμαία 
της Albareda στην πόλη Σανταντέρ (Κανταβρία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στη σχεδιαζόμενη κατασκευή κτιρίου, και συγκεκριμένα του 
Κέντρου Botín, στην προκυμαία Albareda στην πόλη Σανταντέρ της Κανταβρίας. Η εντολή 
για την κατασκευή του κτιρίου δόθηκε από το ίδρυμα Botin με σκοπό να φιλοξενηθεί ένα 
κέντρο τέχνης. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η κατασκευή του κτιρίου θα εισχωρήσει στη 
ζώνη του αιγιαλού και θα στερήσει από τους κατοίκους της πόλης την όμορφη θέα που 
απολαμβάνουν. Επιπλέον, ο αναφέρων καταγγέλλει την παραβίαση του άρθρου 142 του 
ισπανικού νόμου 30/2007 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, βάσει του οποίου οι 
διαγωνισμοί για τη σύναψη συμβάσεων που υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία πρέπει να 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναφέρων επισυνάπτει 
έκθεση της οργάνωσης DEBA, η οποία καταγγέλλει με τη σειρά της διάφορες παρατυπίες 
σχεδιασμού που διεπράχθησαν κατά την ανάθεση του κατασκευαστικού έργου. Η DEBA 
επισημαίνει κυρίως το γεγονός ότι δεν διεξάγονται δημόσιες διαβουλεύσεις και ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές τοποθεσίες που ενδείκνυνται για την κατασκευή του κτιρίου, δεδομένων 
ορισμένων τοπογραφικών συνθηκών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέχουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, το Ίδρυμα Botín 
είναι πρόσωπο νομικού δικαίου που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Υπό την έννοια αυτή δεν 
δύναται να θεωρηθεί ως «αναθέτουσα αρχή» κατά τον ορισμό του άρθρου 1, παράγραφος 9 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ1. Κατά συνέπεια, η σύμβαση έργου για την κατασκευή του 
«Κέντρου Botin» δεν αντιστοιχεί στον ορισμό της «δημόσιας σύμβασης» που ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 (α) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι οι σχετικές 
συμβάσεις συνάπτονται «μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή 
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών». Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η κατάσταση που 
περιγράφεται από τον αναφέροντα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και ως εκ τούτου δεν μπορούν να επιβληθούν στο 
πλαίσιο αυτό οι αντίστοιχες απαιτήσεις της ΕΕ. 

Τα λοιπά θέματα που ανακινεί ο αναφέρων σχετίζονται με την εθνική νομοθεσία στον τομέα 
της πολεοδομίας και τα συναφή εκτελεστικά μέτρα στην πόλη του Σντάντερ. Η νομοθεσία 
της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων δεν εισάγει ειδική απαίτηση σχετικά με το ανακινούμενο 
θέμα.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ που θα μπορούσε να ισχύει2, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σχέδιο αυτό (το κτήριο του 
Κέντρου Botin για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό) προβλέπεται στη μερική τροποποίηση του 
σχεδίου του Λιμένα του Σανταντέρ, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο περιόδων δημόσιας διαβούλευσης. 
Οι περιβαλλοντικές περιφερειακές αρχές έδωσαν τελικά ευνοϊκή γνώμη όσον αφορά το έργο 
αυτό, καθορίζοντας διάφορα μέτρα μέτρων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων 
επιπτώσεών του και την καλύτερη ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον.

Επιπλέον, φαίνεται ότι το έργο αυτό έχει αμφισβητηθεί από διάφορες ενώσεις ενώπιον της  
ισπανικής δικαιοσύνης (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria). Η υπόθεση εκκρεμεί και 
τα ισπανικά δικαστήρια θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν εάν το έργο αυτό 
συμβιβάζεται με την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία.

Συμπέρασμα
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση που περιγράφει ο 
αναφέρων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων 
συμβάσεων και ότι στο συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να γίνει επίκληση στις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Εν κατακλείδι, η Επιτορπή δεν προτίθεται να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα αυτό δεδομένου 
ότι αποτελεί αντικείμενο δικαστική διαδικασίας ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων.

                                               
1  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. ΕΕ ΕΕ L 134 
της 30.4.2004.
2  Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων (ΕΕ L 197, 21.07.2001). Οδηγία 2011/92/ΕΕ (ΕΕ L 26, 28.01.2012), κωδικοποιημένη έκδοση 
της οδηγίας 85/337ΙΕΟΚ σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών 
προγραμμάτων στο περιβάλλον, όπως αυτή τροποποιήθηκε.


