
Λευκάδα 04.03.2021

Προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, Δ.Λ.Τ.Λ.

Θέμα: Επικαιροποίηση της αριθ. 10/2020 απόφασης ΔΣ, περί παραχώρησης χρήσης τουριστικού
περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλαζ Κάστρο» Λευκάδας 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 
η  αμμουδιά  του  Κάστρου  μπροστά  από  τα  κτίρια  του  τουριστικού  περιπτέρου  και  του

παλιού  εργοστασίου  του  ΤΑΟΛ,  είναι  η  παραλία  που  αποτελεί  αναπόσπαστη  προέκταση  της
πόλης  της  Λευκάδας,  κυρίαρχο  στοιχείο  της  καθημερινότητάς  των  κατοίκων  της  κατά  την
καλοκαιρινή  και  όχι  μόνο  περίοδο,  στοιχείο  αναφοράς,  αναμνήσεων  αλλά  και  μελλοντικών
σχεδίων, για τους πολίτες της. 

Ο ισχυρισμός ότι υπάρχει αμμουδιά πολλών χιλιομέτρων μεταξύ Κάστρου και Γύρας δεν
ευσταθεί,  γιατί  πολύ  απλά  όπως  γνωρίζουν  όσοι  μεγάλωσαν  στην  πόλη  της  Λευκάδας,  η
συγκεκριμένη ακτογραμμή είναι βραχώδης εντός της θαλάσσης, εξ ου και το γεγονός ότι ποτέ δεν
χρησιμοποιήθηκε από τους λουόμενους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας με απόφασή του κατά τη συνεδρίαση στις
12.02.2021, ζητά από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. που είναι ο αρμόδιος φορέας: 
1. Να  διασφαλίσει  τον  κοινόχρηστο  χαρακτήρα  της  παραλίας  μπροστά  από  το
παραχωρούμενα  κτίρια  του  τουριστικού  περιπτέρου  και  των  λουτρικών  εγκαταστάσεων,
περιορίζοντας  την  προς  χρήση  επιφάνεια  εκ  μέρους  του  επενδυτή,  σε  συγκεκριμένο
μέγιστο εμβαδόν επί της παραλίας. 
2. Να μην αλλάξει η χρήση των παραχωρούμενων κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης  και  των  όρων  10,  22,  25  της  υπ’  αριθ.  10/2020  απόφασης  του  Διοικητικού  σας
Συμβουλίου.

Η ανάγκη που οδήγησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας να απευθυνθεί στο
Διοικητικό σας Συμβούλιο, είναι:
1. Το γεγονός ότι προφανώς το αρμόδιο όργανο για τη διακήρυξη και τη σύμβαση είναι το
Διοικητικό σας Συμβούλιο και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας.
2. Το γεγονός ότι η παραχωρούμενη από την προηγούμενη διοίκηση του Δ.Λ.Τ.Λ. συνολική
έκταση  του  ακινήτου,  (αμμώδης  και  διαμορφωμένη),  επί  της  οποίας  βρίσκονται  οι  κτιριακές
εγκαταστάσεις είναι 8400 τ.μ., (κατά τη διακήρυξη 8900τ.μ), και η έμπροσθεν του συγκροτήματος
αμμουδιά υπολογίζεται περίπου στα 3000 τ.μ. έως 3500 τ.μ. μόνο.

Θα μπορούσε ενδεχομένως  η προηγούμενη διοίκηση του Δ.Λ.Τ.Λ. να παραχωρήσει
μέσω της διακηρύξεως μικρότερη έκταση από τα 8400 τ.μ., και να αποδώσει έτσι το υπόλοιπο
σε  ελεύθερη  χρήση.  Το  γεγονός  όμως  ότι  προχώρησε  στη  δέσμευση  του  συνόλου  των
τετραγωνικών,  καθιστά  εύλογη  την  αξίωση  να  μείνει  ελεύθερο  όσο  μεγαλύτερο  τμήμα  της
παραλίας γίνεται.
3. Γίνεται μια προσπάθεια να θεωρηθεί ο χώρος των λουτρικών εγκαταστάσεων, (καμπίνες),
ως  χώρος  διημέρευσης  κατά  το  παρελθόν.  Δηλαδή  χώρος  ανάπαυσης  και  χρήσης  τους  ως
καταλυμάτων. 

Όσοι  μεγαλώσαμε  και  ζήσαμε  στη  Λευκάδα  γνωρίζουμε  ότι  αυτό  δεν  ίσχυσε  ποτέ.
Αποδυτήρια ήταν, δηλαδή καμπίνες γύρω στα 4 με 5 τ.μ. η κάθε μια. Κάποιοι θέλησαν ειρωνικά να
μας προσάψουν ότι θεωρούμε τις καμπίνες «αλλαξιέρες» και όχι καταλύματα. 

Πληροφορώ τους απόντες από τη Λευκάδα κατά τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90, ότι
ναι οι καμπίνες των 4-5 τ.μ., πρωτολειτούργησαν ως  αποδυτήρια, δηλαδή «αλλαξιέρες». Υπήρχε
σε κάθε καμπίνα, εσωτερικό παράθυρο επικοινωνίας με τον κυρίως χώρο του κτιρίου στον οποίο
λειτουργούσε βεστιάριο, τουαλέτες και ντουζιέρες. Σε κάποιες καμπίνες υπάρχουν ακόμη αυτά τα
εσωτερικά παράθυρα, μέσω των οποίων ο επισκέπτης έδινε τα ρούχα του στο βεστιάριο, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των καμπινών από πολλαπλούς επισκέπτες. 

Το  ζήτημα  είναι  ότι  σύμφωνα  με  πρόσφατη  τοποθέτηση  του  κ.  Σ.  Καρβούνη,  η
προηγούμενη  διοίκηση  του  Δ.Λ.Τ.Λ.  έκανε  αποδεκτές  τις  προτάσεις  των  εν  δυνάμει
επενδυτών,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  είχε  αποτυπωθεί  στο  προτεινόμενο  σχέδιο  η



διαμόρφωση των ‘‘λουτρικών εγκαταστάσεων’’  σε καταλύματα. Μάλιστα ο προηγούμενος
προσωρινός ανάδοχος είχε σχεδιάσει και κρεβάτια. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τον όρο 10
της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Διοικητικού σας Συμβουλίου, περί μεταβολής του σκοπού ή
της χρήσης της παραχώρησης.

Είναι  ξεκάθαρο ότι  προσδοκούμε από σας,  να  συμβάλλετε  με  τις  αποφάσεις  σας  στην
προάσπιση  του  χαρακτήρα  και  της  φυσιογνωμίας  που  πρέπει  να  έχουν  τα  επενδυτικά  και
αναπτυξιακά εγχειρήματα στην πόλη μας και κατ’ επέκταση στα νησιά μας. 

Επιθυμούμε η ανάπτυξη στην περιοχή μας να συντελείται με σεβασμό προς το περιβάλλον,
τις παραδόσεις και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Με εκτίμηση

Θοδωρής Σολδάτος

 


