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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1527/2013, του Luis Maria Taboada Gonzalez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με πολεοδομικές παρατυπίες στην πόλη Ferrol

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά σχετίζεται με την υποβολή προτάσεων για την αστική ανάπλαση τμημάτων της 
πόλης Ferrol, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός 
ότι το δικαίωμα των κατοίκων να συμμετάσχουν και να τοποθετηθούν σχετικά με το εν λόγω 
έργο περιορίστηκε από τις αρχές σε μόλις μία ημέρα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαΐου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το δημαρχείο της Ferrol έλαβε συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους 8.003.513 ευρώ για 
την υλοποίηση ολοκληρωμένου αστικού έργου για την αποκατάσταση τριών ιστορικών 
συνοικιών της παραθαλάσσιας πόλης Ferrol.  

Τη διαχείριση κάθε έργου ασκεί ο δήμος μέσω ανάθεσης από τη διαχειριστική αρχή, δηλαδή 
το Υπουργείο Φορολογίας και Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον γενικό 
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συντονισμό και την παρακολούθηση των αστικών πρωτοβουλιών για την περίοδο 2007-2013. 

Όπως άλλες αστικές πρωτοβουλίες στην Ισπανία, το αστικό πρόγραμμα της Ferrol ακολουθεί 
μια διαδικασία για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων 
μερών. 

Καταρχάς, κατά την προπαρασκευαστική φάση, το έργο στηρίχθηκε από πολλές κοινωνικές 
οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών: τις κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
επιχειρηματικές ενώσεις, το εμπορικό επιμελητήριο της Ferrol, την ένωση ξενοδόχων, την 
τοπική ένωση εμπόρων, την τράπεζα «La Caixa», το πανεπιστήμιο της A Coruña, τις 
ενδιαφερόμενες ενώσεις γειτόνων, κ.λπ..

Δεύτερον, κατά την εκτελεστική φάση, πραγματοποιήθηκαν ετήσιες ενημερωτικές 
συνελεύσεις πολιτών για την παρακολούθηση της προόδου του έργου. Οι συνελεύσεις αυτές 
έλαβαν χώρα στις εξής ημερομηνίες: 29/06/2009, 30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 
22/03/2011 και 08/04/2013. Το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα αυτών των συνελεύσεων 
διατίθενται στο διαδίκτυο: www.ferrol.es/urban/. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 32 
τομεακές συνελεύσεις για να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των διαφορετικών επαγγελματικών 
κλάδων που θίγονται από το έργο: της υγείας, του τουρισμού, του εμπορίου, του 
κοινωνικοπολιτιστικού τομέα, της γειτνίασης, κ.λπ..

Τρίτον, υπάρχει δυνατότητα υποβολής συστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ιστοσελίδα του έργου. Οι συστάσεις των οργανώσεων λαμβάνονται υπόψη εφόσον 
θεωρούνται εφικτές. Για παράδειγμα, το έργο που αφορούσε το άνοιγμα του δημοτικού 
πάρκου Reina Sofia τροποποιήθηκε ριζικά μετά την υποβολή αναφοράς συνεταιρισμού 
πολιτών. 

Τέλος, υπάρχει γραφείο στο οποίο κάθε πολίτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με όλες τις 
πτυχές του έργου. Υπάρχει άμεση επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 35 
οργανώσεις πολιτών και το έργο προώθησε πρόγραμμα για την οικοδόμηση ικανοτήτων μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων, για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο έργο.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η διαχειριστική αρχή και οι τοπικές αρχές, το
συγκεκριμένο αστικό έργο συμμορφώνεται με την κοινή πρακτική για διασφάλιση και 
προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε αστικά έργα. Επιπλέον, κατά την 
εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, και με την επιφύλαξη της εξουσίας που διαθέτει η 
Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ εναπόκειται στις εθνικές 
αρχές, στο ενδεικνυόμενο εδαφικό επίπεδο, να διασφαλίσουν συμμόρφωση με τις εθνικές 
διαδικασίες, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που παρέχουν στους κάτοικους το δικαίωμα 
συμμετοχής και εκφοράς άποψης σχετικά με συγκεκριμένο έργο.


