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Σχετ.  

 Επαναπροσδιορισμός φυσικού αντικειμένου για την ωρίμανση προκήρυξης της 
υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας 

Α) Το με αρ. πρωτ. 886/17-01-2018 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας 

  
Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΕΥΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ –  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

 

1. Με την υπ΄ αρ. πρωτ. Α/5/00/00/06/οικ.15189/27-3-2012 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε 

η διενέργεια του δημόσιου διεθνούς Διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για την 

«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: Υποθαλάσσια 

Ζεύξη Λευκάδας – Ν. Αιτωλοακαρνανίας», καθώς και το Τεύχος Δημοπράτησης του Διαγωνισμού 

«Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου/Α’ Φάση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προεπιλογή», στο οποίο 

ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η 26-6-2012. 

2. Με τις υπ΄ αρ. πρωτ. Α/5/00/00/06/15815/22-6-2012,  Α/5/00/00/06/οικ. 17323/29-10-2012,  

Α/5/00/00/06/οικ.18809/21-3-2013, Α/5/00/00/06/οικ.20827/5-11-2013, Α/5/00/00/06/οικ.23106/08-05-

2014 και Α/5/00/00/06/24886/26-09-2014 Αποφάσεις Υπουργού (η πρώτη) και Αναπληρωτή Υπουργού (η 

δεύτερη και η τρίτη) ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. (η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη), διαδοχικά και 

για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτές, εγκρίθηκαν μεταθέσεις της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και την 20-01-2015. 
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3. Με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΠΥΣΠ/Λ/οικ. 42/19.01.2015 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της Α’ Φάσης (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Προεπιλογή) του δηµόσιου διεθνούς 

∆ιαγωνισµού µε τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου µε σκοπό την ανάθεση Σύµβασης 

Παραχώρησης για την :  "Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση & εκµετάλλευση του 

έργου : Υποθαλάσσιας  ζεύξη Λευκάδας – Ν. Αιτωλοακαρνανίας".   

4. Με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΠΥΣΠ/Λ/οικ.502/31-05-2016 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., αποφασίστηκε  

Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ.  Α/5/00/00/06/οικ.15189/27-3-2012  απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ και 

Ακύρωση του δημόσιου διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με σκοπό την 

ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 

Εκμετάλλευση του Έργου: Υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας – Ν. Αιτωλοακαρνανίας». 

5. Στο αιτιολογικό της ανωτέρω (4) απόφασης αναφέρεται: 

« Επειδή 

1. Οι θεσμικοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας κατά τις συναντήσεις με την ηγεσία του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξέφρασαν την αντίρρησή τους τόσο στον σχεδιασμό του 

έργου όσο και στην υλοποίησή του ως έργο Παραχώρησης. 

2. Η επέλευση του καταστροφικού σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 απαιτεί την εκ νέου 

ιεράρχηση και σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων υποδομής…» 

6. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του Τεύχους Δημοπράτησης του Διαγωνισμού «Προκήρυξη 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου/Α’ Φάση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προεπιλογή»:  «Το Έργο 

Παραχώρησης της Ζεύξης Λευκάδας με τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας αφορά :  

Α. Ζεύξη, αποκλειστικά και μόνο υποθαλάσσια, δια δίιχνης οδού (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση) μήκους 3 χλμ περίπου (ενδεικτικό μήκος). Η αφετηρία της οδού θα βρίσκεται επί της 

Εθνικής Οδού 42 (Αμφιλοχία – Λευκάδα), νοτιοανατολικά του κάστρου Αγ. Μαύρας, και το πέρας 

θα βρίσκεται στον Περιφερειακό Δακτύλιο της πόλης της Λευκάδας. Η αφετηρία και το πέρας της 

οδού, οι τυχόν απαιτούμενοι κόμβοι αυτής, καθώς και το παράπλευρο και κάθετο τοπικό οδικό 

δίκτυο που τυχόν θα αναπτυχθεί, θα καθορισθούν κατά τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού 

Διαλόγου (Διαβούλευση), ο οποίος θα διεξαχθεί με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικο-

οικονομικά και περιβαλλοντικά, ασφαλούς και λειτουργικής σύνδεσης της νήσου Λευκάδας με τον 

Νομό Αιτωλοακαρνανίας.  

Β. Διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας, στο τμήμα από το τεχνικό έργο της υποθαλάσσιας 

σήραγγας μέχρι το κάστρο Αγ. Μαύρας, με βάση καταρχήν τα προβλεπόμενα έργα από τις μελέτες 

λιμενικών έργων διαπλάτυνσης του Διαύλου Λευκάδας, από τα οποία εκτιμάται ότι θα εξαιρεθούν 

τα κρηπιδώματα του λιμένα Λευκάδας. 

Επίσης, κατά τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και στα πλαίσια διασφάλισης βιώσιμης 

χρηματοοικονομικά λύσης, θα εξετασθεί :  

 Η ένταξη και οριστικοποίηση, εφόσον ενταχθεί στο Έργο Παραχώρησης της κατασκευής 

Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) σκαφών μεγάλου μήκους στην περιοχή του Διαύλου, 

βορειοανατολικά του υφιστάμενoυ και υπό λειτουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής 

(μαρίνα) Λευκάδας, εφόσον αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Εκτιμάται ότι, εφόσον η 

Μαρίνα ενταχθεί στο Έργο Παραχώρησης, θα απαιτηθεί γραμμική ανάπτυξή της, προκειμένου 

να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη λιμνοθάλασσα Αυλαίμων.  



  Η λειτουργία της υπάρχουσας ζεύξης της Λευκάδας με την ηπειρωτική Ελλάδα».  

7.  Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβανόταν 

υποχρεωτικά η υποθαλάσσια ζεύξη και η διαπλάτυνση του διαύλου και, υπό την αίρεση της 

συμπερίληψης στις προτάσεις των ενδιαφερομένων και την θετική συνεισφορά στην 

χρηματοοικονομική ισορροπία του έργου, ο Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) σκαφών μεγάλου μήκους 

στην περιοχή του Διαύλου και η λειτουργία της υπάρχουσας και λειτουργούσας σήμερα ζεύξης. 

8. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης και το κατασκευαστικό κόστος δεν έχουν αναφερθεί 

στην προκήρυξη του έργου και τα λοιπά τεύχη. 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Για τη δρομολόγηση της επανεκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης κατά τις 

προβλέψεις των διατάξεων του ν. 4413/2016, θα πρέπει να καθοριστούν εξαρχής ορισμένα βασικά 

θέματα. Οι απόψεις σας, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές στη διαμόρφωση του Βασικού Σχεδιασμού 

του Έργου, η οριστικοποίηση του οποίου έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα ολοκληρωθεί, με τα στοιχεία 

που διαθέτουμε στην παρούσα φάση, στη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 

παραχώρησης και πάντως πριν την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση ακύρωσης του αρχικού Διαγωνισμού οι θεσμικοί εκπρόσωποι της 

τοπικής κοινωνίας εξέφρασαν την αντίρρησή τους τόσο στον σχεδιασμό του έργου όσο και στην 

υλοποίησή του ως έργο Παραχώρησης. Προς διευκόλυνση της συναντίληψης στο σχεδιασμό του έργου 

παρακαλούμε καταρχήν για τις απόψεις σας επί των κατωτέρω: 

 Το πρώτο υποχρεωτικό αντικείμενο αφορούσε: «Α. Ζεύξη, αποκλειστικά και μόνο 

υποθαλάσσια, δια δίιχνης οδού (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) μήκους 3 χλμ 

περίπου (ενδεικτικό μήκος). Η αφετηρία της οδού θα βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού 42 

(Αμφιλοχία – Λευκάδα), νοτιοανατολικά του κάστρου Αγ. Μαύρας, και το πέρας θα βρίσκεται 

στον Περιφερειακό Δακτύλιο της πόλης της Λευκάδας. Η αφετηρία και το πέρας της οδού, οι 

τυχόν απαιτούμενοι κόμβοι αυτής, καθώς και το παράπλευρο και κάθετο τοπικό οδικό δίκτυο 

που τυχόν θα αναπτυχθεί, θα καθορισθούν κατά τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 

(Διαβούλευση), ο οποίος θα διεξαχθεί με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά 

και περιβαλλοντικά, ασφαλούς και λειτουργικής σύνδεσης της νήσου Λευκάδας με τον Νομό 

Αιτωλοακαρνανίας». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

από αυτή της υφιστάμενης αναγνωριστικής μελέτης που αποτελεί το σημείο εκκίνησης που θα 

τεθεί υπόψη των υποψηφίων ενδιαφερομένων στη διαδικασία ανάθεσης, ειδικότερα δε για 

την όδευση της οδού όπως έχει καταρχήν θεωρηθεί στην αναγνωριστική αυτή μελέτη, τη θέση 

της υποθαλάσσιας σήραγγας και τη σύνδεση με το οδικό δίκτυο του νησιού. 

 Για το δεύτερο υποχρεωτικό αντικείμενο ήτοι: «Διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας, στο 

τμήμα από το τεχνικό έργο της υποθαλάσσιας σήραγγας μέχρι το κάστρο Αγ. Μαύρας, με βάση 

καταρχήν τα προβλεπόμενα έργα από τις μελέτες λιμενικών έργων διαπλάτυνσης του Διαύλου 

Λευκάδας, από τα οποία εκτιμάται ότι θα εξαιρεθούν τα κρηπιδώματα του λιμένα Λευκάδας», 

επισημαίνουμε ότι η πρόβλεψη του Τεύχους της Προκήρυξης ανέφερε: 

«1.7 Λιμενικό έργο διαπλάτυνσης διαύλου Λευκάδας  

Στο έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης της Λευκάδας συμπεριλαμβάνεται και η διαπλάτυνση του 

διαύλου της Λευκάδας, από το τεχνικό έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης μέχρι το κάστρο Αγ. 

Μαύρας.  

Για τη διαπλάτυνση του διαύλου ναυσιπλοΐας της Λευκάδας έχει συνταχθεί και εγκριθεί 

Προμελέτη Λιμενικών Έργων. Από την εν λόγω μελέτη προβλέπεται εκβάθυνση και 



διαπλάτυνση του διαύλου μέχρι τη στάθμη -6,00μ. από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας (βάθος 

6,00μ.). Η διατομή της διαπλάτυνσης του διαύλου στο μεγαλύτερο τμήμα της είναι 

τραπεζοειδής, με πλάτος στον πυθμένα 70μ. Το βάθος των 6,00μ. προβλέπεται σε όλο το μήκος 

του διαύλου, ενώ το πλάτος του περιορίζεται τοπικά στην περιοχή βόρεια της υφιστάμενης 

πλωτής γέφυρας στα 42μ. (από 70μ.), για λόγους προστασίας του Κάστρου της Αγ. Μαύρας. 

Κατά την εκπόνηση της εν λόγω Προμελέτης Λιμενικών Έργων διασφαλίσθηκε η συμβατότητα 

αυτής με τον (στο χρόνο εκείνο) σχεδιασμό της υποθαλάσσιας ζεύξης της Λευκάδας, δεδομένου 

ότι τα δύο έργα γειτνιάζουν και εμπλέκονται άμεσα.  

Η ανατολική πλευρά του διαύλου νότια της πλωτής γέφυρας και μέχρι το νότιο άκρο της 

θαλάσσιας περιοχής της Μαρίνας Λευκάδας, διαχωρίζεται σήμερα από τη λιμνοθάλασσα 

«Αυλαίμων» με σειρά επιμήκων νησίδων και λιθόκτιστα φράγματα (ξερολιθιές). Το 

προβλεπόμενο επίχωμα της νέας οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα, 

διαμέσου υποθαλάσσιας ζεύξης, θα οριοθετήσει στην περιοχή αυτή το νέο όριο της 

λιμνοθάλασσας. Στα δυτικά του επιχώματος προβλέπεται η διαπλάτυνση του διαύλου και η 

διαμόρφωση προβλήτα για τον ελλιμενισμό μικρού κρουαζιερόπλοιου, καθώς και η οδική 

σύνδεση του προβλήτα αυτού με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Από τη Χ.Θ. 16+900 έως τη Χ.Θ. 

17+550, το οδικό έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης σχεδόν εφάπτεται στον προβλήτα 

κρουαζιερόπλοιου και στην οδική σύνδεσή του με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  

Για το έργο της διαπλάτυνσης του διαύλου της Λευκάδας, με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του, η οποία εξέτασε την Προμελέτη των έργων του, εγκρίθηκαν Περιβαλλοντικοί 

Όροι με την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. Οικ.102921/7-4-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με βάση τον Περιβαλλοντικό Όρο (38) της 

παραγράφου (δ), ο οποίος ετέθη μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του 

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, «στο τμήμα του διαύλου από την πλωτή γέφυρα μέχρι 

τη Μαρίνα Λευκάδας, τα προτεινόμενα έργα (συμπεριλαμβανομένου του προβλήτα 

Κρουαζιερόπλοιου) θα πραγματοποιηθούν σε επόμενη φάση, ύστερα από συναξιολόγησή τους 

με το σχεδιαζόμενο έργο της νέας οδικής σύνδεσης της Λευκάδας». Σε εφαρμογή της υπόψη 

απαίτησης των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ολοκλήρωσε και ενέκρινε την Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων 

και τα Τεύχη Δημοπράτησης για τα υπολειπόμενα τμήματα του διαύλου, δηλαδή για το τμήμα 

που βρίσκεται νότια της Μαρίνας και για το τμήμα που βρίσκεται βόρεια της πλωτής γέφυρας 

(που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έργο Παραχώρησης), ενώ ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες 

διαδικασίες για την Δημοπράτηση του έργου. Τα προβλεπόμενα έργα του τμήματος του 

διαύλου από την πλωτή γέφυρα μέχρι το τεχνικό της υποθαλάσσιας ζεύξης (νότια της Μαρίνας 

Λευκάδας) θα συναξιολογηθούν κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από 

κοινού με το υπόλοιπο έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας». 

Παρακαλούμε για τις απόψεις σας επί του ανωτέρω αναφερόμενου σχεδιασμού του έργου της 

διαπλάτυνσης του διαύλου και ειδικότερα: 

 Την επιβεβαίωση αποδοχής των προβλέψεων της Προμελέτης Λιμενικών Έργων 

Διαπλάτυνσης Διαύλου Λευκάδας (βάθος 6 μέτρα, πλάτος πυθμένα 70 μέτρα,  

πρόβλεψη προβλήτα και θέσης ελλιμενισμού κρουαζιεροπλοίου) 

  Την επιβεβαίωση αποδοχής ότι «το προβλεπόμενο επίχωμα της νέας οδικής σύνδεσης 

της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα, διαμέσου υποθαλάσσιας ζεύξης, θα 

οριοθετήσει στην περιοχή αυτή το νέο όριο της λιμνοθάλασσας», υπό την αίρεση 

φυσικά των περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν με τη σχετική ΑΕΠΟ. 



 Παρακαλούμε να συγκεκριμενοποιήσετε πιθανά προτεινόμενα από σας συνοδά έργα τα οποία 

θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην χρηματοοικονομική ισορροπία και 

βιωσιμότητα του έργου.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία 

 

Συν. Οριζοντιογραφία όδευσης της χάραξης 

 

Ε. Δ Ο Γενικός  Δ/ντής Συγκ. Υποδομών 

1.Δ16  

2. Τμήμα Α Διονύσιος Μακρής 

2.Χρον. Αρχείο 

 

ΠΕ Μηχ. με Α΄ β. 

 

 Ακριβές Aντίγραφο 

H Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος 

 

 Ευαγγελία Γαλανάκη 
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