
ΘΕΜΑ : Αίτημα για διαβίβαση μελέτης με θέμα: «Εργασίες για λειτουργική, ενεργειακή αναβάθμιση, στατική
ενίσχυση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων (Τουριστικό
Περίπτερο Λευκάδας)προς το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.)

Σχετ. :
1. Η με αριθμ.:552.421/10-2-2022(με αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ:516.169/11-2-2022), υποβολή μελέτης, της ΚΟΛΟΒΟΣ Α. & ΣΙΑ

Ο.Ε.- Ανάπτυξη Οικοδομικών Σχεδίων, προς το Σ.Α. Λευκάδας για παροχή γνωμοδότησης.
2. Η με αριθμ.:625.159/17-5-2022(με αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ:618.027/16-6-2022), εκ νέου υποβολή μελέτης, της ΚΟΛΟΒΟΣ

Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.- Ανάπτυξη Οικοδομικών Σχεδίων προς το Σ.Α. Λευκάδας για παροχή γνωμοδότησης.
3. Το με αριθμ. Πρωτ. Σ.Α.: 35/24-6-2022 αίτημα των μελετητών για διαβίβαση της μελέτης στο ΚΕ.Σ.Α.
4. Το με αριθμό: 5/23-2-2022 Πρακτικό Σ.Α./Π.Ε. Λευκάδας.

5. Το με αριθμό: 17/29-6-2022 Πρακτικό Σ.Α./Π.Ε. Λευκάδας.

Το Σ.Α./Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ για την μελέτη του θέματος (σχετ.:1) έχει ήδη γνωμοδοτήσει και τοποθετηθεί με Αρνητική
Γνωμοδότηση, σύμφωνα με το: 5ο/23-2-2022 Πρακτικό του (σχετ.4)
Καθώς η μελέτη κατατέθηκε εκ νέου στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για το Σ.Α. Λευκάδας με Α/Α:625.159/17-5-2022
και αρίθμ.πρωτ.ΤΕΕ:618.027/16-6-2022 (σχετ.2) ορίστηκε νέα συνεδρίαση για την επανεξέταση του θέματος σύμφωνα με
την με αριθμ.πρωτ.Σ.Α.:34/20-6-2022 πρόσκληση συνεδρίασης, για την Τετάρτη 29-6-2022.
Ενόψει της συνεδρίασης, η πρόσκληση, προς ενημέρωση των μελετητών,προστέθηκε ως αρχείο, στον φάκελο της μελέτης
στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και απεστάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, στις 21-
6-2022.
Στις 24-6-202, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σ.Α., το Συμβούλιο έλαβε από τους μελετητές ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε./Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, αίτημα για διαβίβαση της μελέτης προς το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
επικαλούμενοι το άρθρο 7 παρ.1δ του Ν.4495/2017, και με την παρατήρηση ότι το Συμβούλιο μας οφείλει & υποχρεούται
να διαβιβάσει την μελέτη στο ΚΕ.Σ.Α. Το αίτημα έλαβε αριθμ. Πρωτ.Σ.Α.:35/24-6-2022(σχετ.3)

Tο Σ.Α. Λευκάδας συνεδρίασε στις 29-6-2022, και σύμφωνα με το 17ο/29-6-2022 Πρακτικό του (σχετ.5), αποφάσισε να
συντάξει την παρούσα επιστολή.
Σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 άρθρο 7 παρ.1δ :
«Το Σ.Α. είναι αρμόδιο για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις εξής περιπτώσεις:
δ) Για κάθε μελέτη διαμόρφωσης ή ανάπλασης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις
οποίες διενεργήθηκε δημόσιος πανελλήνιος ή διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Κατ' εξαίρεση για τις περιπτώσεις
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πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σημασίας, οι σχετικές μελέτες διαβιβάζονται από το Σ.Α. στο Κεντρικό
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) προς γνωμοδότηση.»
Σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017, άρθρο:14 παρ.1(β)
«1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
β) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 7, των μελετών διαμόρφωσης σε
περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σημασίας της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και των
περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α' 79), όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ή
από τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής».
Η περιοχή της παραλίας του Κάστρου με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, όντως αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο και
σημαντικό χώρο, αφενός γιατί βρίσκεται απέναντι από το Ενετικό Κάστρο της Αγ. Μαύρας, εντός ζώνης Α απολύτου
προστασίας, αδόμητη περιοχή και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αφετέρου γιατί είναι τοπόσημο και έχει
συνδεθεί άρρηκτα με την νεώτερη ιστορία και κοινωνική ζωή των κατοίκων της πόλης της Λευκάδας, όντας η κοντινότερη
παραλία στην πόλη, με θάλασσα και άμμο εξαιρετικής ποιότητας. Η ως άνω έκταση βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης
Λιμένος Λευκάδας.
Καθώς o χώρος αυτός (υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος) έκτασης 8.400 τμ, εκμισθώνεται και
παραχωρείτε σε ιδιώτη, για την επανάχρηση του, ως επιχείρηση μαζικής εστίασης, τίθεται υπό αμφισβήτηση η έννοια της
κοινοχρησίας, κυρίως του περιβάλλοντος χώρου. Οι επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, εκτείνονται στα όρια του και
ουσιαστικά τον φορτώνουν, περιορίζουν την ελευθερία του και τον οριοθετούν. Eν κατακλείδι, όλος ο χώρος
χρησιμοποιείται προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

Δηλαδή, δεν καλούμαστε να εξετάσουμε και να αποφανθούμε για μία μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου, (με την
έννοια του πεζόδρομου, του πάρκου, της πλατείας κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1δ του Ν.4495/2017, αλλά για μία
μελέτη διαμόρφωσης υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, παραχωρούμενων στο σύνολό
τους σε ιδιωτική επιχείρηση για χρήση μαζικής εστίασης με την δημιουργία εστιατορίου, κουζίνας, υπαίθριων bar,
στεγάστρων, νέων δαπέδων deck, ντουζ- wc- αποδυτηρίων κλπ.

Ενημερωτικά σας επισημαίνουμε ότι: Η μελέτη, για μία τόσο ιδιαίτερης σημασίας χώρο, παρουσιάζει βασικές ελλείψεις,
τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην αποτύπωση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την λειτουργία της
επιχείρησης (π.χ. απεικόνιση του εύρους της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων που απαιτούνται για την λειτουργία
της). Το δεδομένο, της ιδιαίτερης σημασίας του χώρου, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπ όψη, όσο αφορά και στο επίπεδο
της μελέτης και όχι μόνο στο συλλογικό όργανο που θα την εξετάσει.
Για τους λόγους αυτούς, δεν προέκυψε για το Συμβούλιο μας, η «υποχρέωση» διαβίβασης στο ΚΕ.Σ.Α. της μελέτης του
θέματος σύμφωνα με τα παραπάνω προαναφερόμενα άρθρα του Ν.4495/2017 και το σκεπτικό που ακολούθησε.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή το Σ.Α. Λευκάδας, δεν διαθέτει, ως μέλος, νομικό σύμβουλο, για την

αποσαφήνιση του θέματος που αφορά στα όρια των αρμοδιοτήτων των δύο Συλλογικών οργάνων, παρακαλούμε όπως
αποφανθείτε, με τα δεδομένα που παραπάνω αναλύθηκαν, εάν εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας ή όχι, η εξέταση
του θέματος και η παροχή γνωμοδότησης.

Μέχρι τότε, η αριθμ.:625.159/17-5-2022(με αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ:618.027/16-6-2022), εκ νέου υποβολή μελέτης, της
ΚΟΛΟΒΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.- Ανάπτυξη Οικοδομικών Σχεδίων προς το Σ.Α. Λευκάδας για παροχή γνωμοδότησης, θα
παραμείνει σε κατάσταση εκκρεμότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για το Σ.Α./Π.Ε. Λευκάδας.
Σας ενημερώνουμε ότι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου μας για την μελέτη (σχετ.1), όπως αυτή αναφέρετε στο 5ο/23-2-
2022 Πρακτικό, ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία και δεν υπήρχαν προβλήματα ως προς την κατανόηση της και απορίες,
πλην του γεγονότος: ότι η υποβληθείσα στο Σ.Α., θεωρημένη μελέτη(Α) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας &
Λευκάδας (Α.Π.:οικ28583/ΥΠΠΟΑ/24-1-2022), δεν συμφωνούσε με τους όρους : 3, 4 & 6 της με αριθμ. πρωτ.: 587897/3-
12-2021 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού μετά την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) η οποία προηγήθηκε της δικής μας γνωμοδότησης και αφορούσε: α) στην διατήρηση
της μορφής της πλάκας οροφής του κυκλικού κτιρίου (Τουριστικό Περίπτερο) β)στην διατήρηση του πλαισίου από
οπλισμένο σκυρόδεμα που όριζε την κύρια είσοδο στις εγκαταστάσεις και γ) στον περιορισμό των ραμπών στις περιοχές
που είναι ήδη διαμορφωμένες με σκυρόδεμα.
Σας αποστέλλουμε με την παρούσα επιστολή :



Α) Σε ηλεκτρονική μορφή,τα αρχεία της μελέτης, όπως αυτή κατατέθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για το
Σ.Α./Π.Ε. Λευκάδας, με Α/Α:552.421/10-2-2022 και αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ:516.169/11-2-2022 και η οποία έλαβε Αρνητική
Γνωμοδότηση με το 5ο/23-2-2022 Πρακτικό Σ.Α. Λευκάδας.
Β) Σε ηλεκτρονική μορφή, τα αρχεία της μελέτης, όπως αυτή υποβλήθηκε ξανά στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για το
Σ.Α./Π.Ε. Λευκάδας, με Α/Α:625.159/17-5-2022 και αριθμ. πρωτ.ΤΕΕ:618.027/16-6-2022, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση
εκκρεμότητας και για την οποία θα γνωμοδοτήσετε, εάν η μελέτη εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας.
Γ) Αντίγραφο του αιτήματος των μελετητών για διαβίβαση της από 17-5-2022 μελέτης στο ΚΕ.ΣΑ (αρ.πρωτ.Σ.Α.:35/24-6-
2022).
Δ) Αντίγραφό του 2ου/28-1-2021 Πρακτικού Σ.Α. Λευκάδας, στο οποίο καταθέτονται οι απόψεις του Σ.Α. χωρίς παροχή
γνωμοδότησης.
Ε) Αντίγραφο του 5ου/23-2-2022 Πρακτικού Σ.Α. Λευκάδας με το οποίο η μελέτη (Α) έλαβε Αρνητική Γνωμοδότηση.

ΣΤ) Αντίγραφο του 17ου/29-6-2022 Πρακτικού Σ.Α. Λευκάδας- Αποστολή εγγράφου στο ΚΕ.Σ.Α

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για την απόφασή σας και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εσωτ. Διανομή:
1.Αρχείο Σ.Α
2. Ηλεκτρονικός φάκελος έργου (625.159/17-5-2022)

Για το Σ.Α./Π.Ε. Λευκάδας

Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠH
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄


