
 

     ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή του Υπουργείου με θέμα «Επαναπροσδιορισμός φυσικού 
αντικειμένου για την ωρίμανση προκήρυξης της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας».  

      ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. 886/17-1-2018 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας. 
                  β) Το με αρ. πρωτ. Δ16/ΛΕΥΚ/286 Σχετ. 114/28-2-2018 έγγραφο της Γ.Γ. Υποδομών. 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Στις 27-3-2012 εγκρίνεται η διενέργεια της Α’ φάσης του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Παραχώρησης τύπου Ανταγωνιστικού Διαλόγου ήτοι «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – 

Προεπιλογή» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων τρεις μήνες μετά, δηλαδή την 

26-6-2012. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

      ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ταχ. Δ/νση :   Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100, Λευκάδα 
Τηλέφωνα:     2645360511 
Fax:                2645360510 
e-mail:           info@lefkada.gov.gr 
                      kontra25514@gmail.com  
 

 

 

                   Λευκάδα   02 - 04 - 2018 
                   Αρ. Πρωτ. : 6279 
 
     ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
                   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
                   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
                   ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
                   Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
                   ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)  

                 Καρύστου 5    
                 Τ.Κ.: 11523   ΑΘΗΝΑ.  
 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ 
                 κ. Σπίρτζη Χρήστο 
                 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
                 Τ.Κ. 15669 Παπάγου.  
 
             2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών 
                 κ. Δέδε Γεώργιο 
                  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
                 Τ.Κ. 15669 Παπάγου.  
 
             3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
                 Γραφείο Περιφερειάρχη 
                 κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο 
                 Αλυκές Ποταμού  
                 Τ.Κ. 49100 
 
             4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
                 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 
                 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
                 κ. Χαλικιά Θεόδωρο                   
                Διοικητήριο – 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 
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 Στην αρχική προκήρυξη αναφέρονται με σαφήνεια τρία υποέργα : 1. Υποθαλάσσια, 2. 

Διαπλάτυνση του τμήματος του Διαύλου αντίστοιχα με τον υπόλοιπο και 3.  Κατασκευή 

προβλήτα κρουαζιερόπλοιων και αντίστοιχα τοπική διαμόρφωση για την εξασφάλιση ζώνης 

ελιγμού 230 – 250μ. Η κατασκευή Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών δεν ήταν δεσμευτική αλλά 

θα προέκυπτε σε επόμενη φάση λόγω χρηματοδοτικής αναγκαιότητας και μόνο αν ελάμβανε 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 Η ως άνω Α’ φάση παίρνει διαδοχικά έξι (6) παρατάσεις με καταληκτική ημερομηνία 20-1-

2015 (πέντε ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές). Η επιτροπή διαγωνισμού ορίζεται την 

αμέσως προηγούμενη 19-1-2015 και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο. Στην έκτη παράταση 

έχουν αλλάξει και οι προϋποθέσεις συμμετοχής κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων.  

 Στις 31-5-2016 ακυρώνεται ο διαγωνισμός λόγω: 1. Επέλευση σεισμού 2015. 2. Αντίρρησης 

των τοπικών θεσμικών παραγόντων… αλλά και 4. Αποδοχής των λόγων αντίρρησης από το 

Υπουργείο. 

       Φαίνεται από τα παραπάνω, πως το έργο δεν ήταν καλά προετοιμασμένο. Π.χ. για την 
υποβολή προσφορών, από 3 μήνες αρχικά, αυτές τελικά κατατίθενται δυο χρόνια και 10 μήνες 
αργότερα (δηλαδή 34 μήνες μετά) και αφού έχουν αλλάξει οι όροι συμμετοχής.  
       Σε καμία φάση δεν αναφέρεται κοστολόγιο – προϋπολογισμός έργου ούτε φυσικά ρητή 
δέσμευση κατασκευής Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών, παρά μόνο ως ενδεχόμενο, αν προκύψει. 
Κατά χρονική σειρά ο Διαγωνισμός έμελλε να εξελιχθεί σε τρεις (3) φάσεις: 
Α' Φάση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Προεπιλογή, 
Β' Φάση: Ανταγωνιστικός Διάλογος - Διαβούλευση, 
Γ' Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών και ανάδειξη Αναδόχου. 
κατά τις οποίες και ανάλογα με την διαμόρφωση του τελικού τεχνικού αντικειμένου έπρεπε να 
εξασφαλισθούν και οι αναγκαίες Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις. 
       Η μέχρι την ακύρωση της εξέλιξη, της εργολαβίας, αφορούσε μόνο το πρώτο στάδιο της 
επιλογής ενδιαφερομένων, χωρίς να έχει οριστεί το τελικό τεχνικό αντικείμενο, η περιβαλλοντική 
του αδειοδότηση και δεσμεύσεις, αντίστοιχα το τελικό κόστος, η ανάγκη χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης του με τυχόν παραχωρήσεις, κ.λπ.. 

 
 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

      Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που τίθενται από το έγγραφό σας, θέλουμε να σας επισημάνουμε τα   
     εξής: 
                 ► Το πρώτο ερώτημα, με δυο σκέλη, αφορά στο :  

1. Aν ο Δήμος συμφωνεί το Έργο να υλοποιηθεί ως Έργο Παραχώρησης και  

2. Αν η Ζεύξη θα είναι αποκλειστικά υποθαλάσσια.  

1. Στην με αριθ. 109/9-4-2014 απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας, της προηγούμενης Δημοτικής 

Αρχής, ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται: «…To έργο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από 

δημόσιους πόρους και ευρωπαϊκά κονδύλια… Να μην επιβληθούν διόδια …».  

       Ένα χρόνο μετά, στην με αριθ. 54/9-3-2015 απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας, της σημερινής 

δημοτικής αρχής, ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται : «…Το έργο της νέας ζεύξης… προτείνουμε  



να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή ευρωπαϊκά προγράμματα 

και να μην επιβαρύνει τους πολίτες με διόδια …». 

       Ύστερα από τις παραπάνω αποφάσεις (από διαφορετικές Δημοτικές αρχές και μάλιστα 

άλλης πολιτικο-ιδεολογικής καταγωγής), ο Δήμος Λευκάδας εξακολουθεί να προκρίνει ως 

πλέον αποδεκτή λύση την χρηματοδότηση του έργου από το Π.Δ.Ε. ή ευρωπαϊκά 

προγράμματα, διότι, εκτός των άλλων, με αυτήν την πρόταση ικανοποιείται ένα πάγιο και 

διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας.  

       Αν όμως το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως Δημόσια Επένδυση ή να ενταχθεί 

σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λόγω στενότητας πόρων ή αδυναμίας ένταξης, είναι στην 

αρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομίας και Μεταφορών να αποφασίσουν την μορφή 

χρηματοδότησης και δημοπράτησης.   

       Σε κάθε περίπτωση, παραμένει ως αίτημα του Δήμου, ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ, να 

μην επιβαρυνθούν, εξ’ αιτίας των χρηματοδοτικών αναγκών του έργου, με διόδια οι 

πολίτες της Λευκάδας καθώς και οι εργαζόμενοι ή οι δραστηριοποιούμενοι επιχειρηματίες 

στη Λευκάδα από όμορους νομούς.    

       Στην ίδια Απόφαση 54/9-3-2015 του Δ.Σ. Λευκάδας για τον τύπο ζεύξης αναφέρεται:                

2. «…Ενδεικτικά, αναφέρουμε πρόταση που αφορά στην κατασκευή και δεύτερης 

ανοιγόμενης ή συρταρωτής γέφυρας στο σημείο εξόδου της υποθαλάσσιας ζεύξης…». 

       Για τον Δήμο αναγκαιότητες παραμένουν οι εξής τρεις:  

α) Το σημείο εισόδου της οδικής σύνδεσης, να παρακάμπτει τον υπερφορτισμένο αστικό 

ιστό της πόλης που ιδιαίτερα την περίοδο τουριστικής αιχμής παρουσιάζει τεράστιο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

β) Η όποια τεχνική λύση να αμβλύνει τις χρονικές αναμονές που προκύπτουν από την 

σύμπτωση των δύο μεταφορικών τύπων οδικού και θαλάσσιου.   

γ) Nα λαμβάνει υπ’ όψιν του το περιβαλλοντικά ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Με 

απλά λόγια, θα πρέπει να έχει τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην 

περιοχή, κάτι που για παράδειγμα η πρόταση για κατασκευή Τουριστικού Λιμένα 

(Μαρίνας) μεγάλων σκαφών καθώς και για προβλήτα κρουαζιερόπλοιου, όχι μόνο δεν 

διασφάλιζε αλλά αντιθέτως, είναι βέβαιο, ότι επέτεινε. 

       Στο ως άνω ερώτημα του Υπουργείου, αν δηλαδή η ζεύξη να είναι αποκλειστικά δίιχνη 

(μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) και υποθαλάσσια, ο Δήμος δεν έχει την τεχνική 

επάρκεια ούτε διαθέτει μελέτη που να εξετάζει πιθανές άλλες λύσεις. Είναι όμως έτοιμος να 

δεχθεί  οποιαδήποτε  τεχνική λύση (υποθαλάσσια, υπέργεια, κ.λπ.) που θα ικανοποιεί 

στον βέλτιστο βαθμό τις προαναφερθείσες αναγκαιότητες. Οι κατά καιρούς εναλλακτικοί 

τύποι ζεύξης που έχουν ονοματιστεί (δεύτερη πλωτή γέφυρα, συρταρωτή, υπέργεια, 

ανοιγόμενη, κ.λπ.) δεν ακολουθούνται από τεχνική μελέτη ή χωροθέτηση και η όποια μέχρι 

σήμερα αναφορά ήταν στην κατεύθυνση της αναζήτησης λύσης μικρότερης τεχνικής 

δυσκολίας και κατ’ επέκταση μικρότερου κόστους κατασκευής. 

 
 
 
 



             ►  Το  δεύτερο  ερώτημα,  αφορά,  στο  αν  ο  Δήμος  συμφωνεί  να  κατασκευαστεί 
                    προβλήτα πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων.  

 

       Για τον Δήμο, η αναγκαιότητα κατασκευής προβλήτας σύνδεσης κρουαζιερόπλοιου 

παραμένει.  

       Στον πιο ενδελεχή έλεγχο της αρχικής πρότασης του έργου, κατά την οποία η 

χωροθέτηση της προβλήτας προκαλούσε την αναγκαιότητα σοβαρής επέμβασης στην 

λιμνοθάλασσα "Αυλαίμων" λόγω της διαπλάτυνσης του Διαύλου για την εξασφάλιση του 

πεδίου ελιγμών του κρουαζιερόπλοιου, ο Δήμος εκφράζει κατ’ αρχήν αντίρρηση στην 

προτεινόμενη λύση. Η περεταίρω περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής από την 

παράλληλη χωροθέτηση της προβλήτας θεωρούμε πως δεν είναι ανεκτή για την περιοχή, 

δεδομένου πως ο Δήμος προτίθεται να εκμεταλλευτεί την λιμνοθάλασσα προς παραγωγική 

και ευρύτερα οικολογική αξιοποίηση, όταν συγκεκριμενοποιηθεί η οριστική τεχνική λύση της 

ζεύξης.     

       Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι η μη κατασκευή της από το εν λόγω έργο, το απαλύνει και 

οικονομικά.  

       Όσον αφορά στην θέση της προβλήτας, προκρίνουμε ως βέλτιστο σημείο για πρόσδεση 

μικρού και μεγάλου κρουαζιερόπλοιου για την κατασκευή της την περιοχή «Φανάρι» στα 

βόρεια του διαύλου.  

       Τέλος δε, το έργο οφείλει να περιλάβει σε κάθε περίπτωση την εκβάθυνση του βορείου 

τμήματος του Διαύλου, σε συνέχεια των τεχνικών χαρακτηριστικών της διαπλάτυνσης των 

λοιπών τμημάτων του από το αντίστοιχο, υλοποιημένο ήδη, έργο της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων. 

      

          ► Το τρίτο ερώτημα, αφορά, στο να προτείνει ο Δήμος συνωδά έργα που θα μπορούσαν 
               να συνεισφέρουν στην χρηματοοικονομική ισορροπία και βιωσιμότητα του έργου.  

 

       Στην μέχρι τώρα δημόσια συζήτηση για το έργο, η κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης 

είχε συνδεθεί με την κατασκευή Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών. Αν ορθώς καταλαβαίνουμε, η 

αναγκαιότητα σύνδεσης του έργου με συμπληρωματικό έργο εκμετάλλευσης που να 

ικανοποιεί την χρηματοδοτική του ισορροπία μέλει να προσδιοριστεί σε επόμενη φάση.  

       Έτσι κι αλλιώς, ο Δήμος ως τέτοια έργα – παραχωρήσεις που θα βελτιώνουν την 

οικονομική ελκυστικότητα του έργου (σε όποια φάση εξέλιξης και αν συζητηθούν) έχει να 

προτείνει: 

1. Την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση Μαρίνας Τουριστικών σκαφών στον όρμο 

του Βλυχού.  

2. Την παραχώρηση του parking, δίπλα από το Δημαρχείο, προς κατασκευή διώροφου (με 

υπόγειο) προς εκμετάλλευση σταθμού αυτοκίνητων. Το parking ανήκει στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας. 

       Ανεξαρτήτως των ανωτέρω προτάσεων, ο Δήμος Λευκάδας είναι ανοικτός στο να 
συζητήσει και άλλες προτάσεις που ενδεχομένως θα κατατεθούν στο τραπέζι των 
συζητήσεων. 



       Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας επαναλάβουμε την μεγάλη αναγκαιότητα υλοποίησης, το 
ταχύτερο δυνατό, του έργου, το οποίο εδώ και χρόνια επίμονα προτάσσουμε ως καθοριστικό 
στοιχείο στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου μας. 
       Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
βοήθεια, θεωρώντας εκ των προτέρων ότι η δέσμευση του πρωθυπουργού στο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο των Ιονίων Νήσων τον Δεκέμβριο του 2017, λαμβάνει «σάρκα και οστά». 

 

                                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 
 
                                                                                                        ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


