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ΠΡΟΣ: 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

∆/νση Βυζαντινών και  

Μεταβυζαντινών Μνηµείων 

3
ης

 Σεπτεµβρίου  42 και 

Πολυτεχνείου  - ΑΘΗΝΑ 

E-mail: dbmm@culture.gr  

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Πολιτισµού  & 

Αθλητισµού 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας  & 

Λευκάδας 

E-mail: efaait@culture.gr 

2. Υπουργείο  Πολιτισµού  & 

Αθλητισµού 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & 

Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας,  

Πελ/σου  & Ν. Ιονίου 

E-mail: ynmtedepni@culture.gr  
  

 

ΘΕΜΑ : Μελέτη «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ)» µε κύριο του έργου το ∆ηµοτικό Λιµενικό 

Ταµείο Λευκάδος 

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθµ. 304777/30-6-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας που συνόδευε την εισήγηση της υπηρεσίας 

προς το Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. 

β) Το αριθµ. 237851/29-6-2021 γνωµοδοτικό σηµείωµα της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνηµείων & Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας, Πελ/σου & Ν. Ιονίου 

 

Στην περιοχή ευθύνης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας (Χερσαία Ζώνη 

Λιµένα Λευκάδας, ΦΕΚ 175∆/14-8-1970) έχει ανεγερθεί από την δεκαετία 1960-1970 ένα 

συγκρότηµα κτιρίων για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την εξυπηρέτηση του 

λουοµένων. Το συγκρότηµα αυτό προέβλεπε χώρο εστιατορίου και λουτρικές εγκαταστάσεις 

που υφίστανται και σήµερα ερειπωµένες, σε πολύ κακή κατάσταση και αποτελούν πλέον 

σηµείο επικινδυνότητας και µόλυνσης για τους χρήστες της περιοχής. 

 Βρίσκεται σε µια περιοχή που απέχει 1000 µέτρα από τη πόλη της Λευκάδας και 

αποτελούσε την πρώτη επιλογή των κατοίκων της πόλης για θαλάσσια λουτρά, όχι µόνο λόγω 

της άµεσης γειτονίας αλλά και της εξαιρετικής αµµουδιάς που διαθέτει.  

∆υστυχώς, τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω της εγκατάλειψής του, παρουσιάζει 

απαράδεκτη εικόνα.  Το ∆.Λ.Τ.Λ. το µόνο που έχει την δυνατότητα να κάνει είναι να 

φροντίζει για τον καθαρισµό του, χωρίς όµως αυτό να βελτιώνει στο ελάχιστο την εικόνα της 

περιοχής. 

Τα εν λόγω κτίρια βρίσκονται εντός περιοχής του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου 

του Φρουρίου της Αγίας Μαύρας (ΦΕΚ 1146Β/15-9-2000), η οποία έχει καθορισθεί ως 

αδόµητη ζώνη Α’, απολύτου προστασίας (ΦΕΚ 1061Β/27-7-2005). 



Το 2016 η διοίκηση του ∆.Λ.Τ.Λ. αποφάσισε την παραχώρηση, επισκευή και 

αξιοποίηση του κτιριακού αυτού συγκροτήµατος και του περιβάλλοντος χώρου, µέσω 

πλειοδοτικού διαγωνισµού. Μετά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

απευθυνθήκαµε στις αρµόδιες υπηρεσίες για λήψη των απαιτούµενων γνωµοδοτήσεων. Με την 

µε αριθµό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/328828/235965/3291/13-07-2018 απόφαση της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε µετά από την 

σχετική γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων (4/22-6-2018 συνεδρία), εγκρίθηκε το 

αίτηµά µας για παραχώρηση της χρήσης για την επαναλειτουργία του τουριστικού περιπτέρου 

και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην θέση «Πλαζ Κάστρο», µε την αιτιολογία ότι η 

σηµερινή κατάσταση του χώρου παρουσιάζει έντονη εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας 

αισθητική βλάβη στο ευρύτερο περιβάλλον του Κάστρου Αγίας Μαρίνας. Παράλληλα, έθεσε 

τους εξής όρους: «1. Πριν την έναρξη των εργασιών επισκευής του κτίσµατος, οι 

ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη αρχιτεκτονική µελέτη, όπου θα δηλώνονται όλες 

οι απαιτούµενες εργασίες για την επαναλειτουργία του περιπτέρου, οι οποίες θα διαβιβαστούν 

στο αρµόδιο Συµβούλιο Μνηµείων για την κατά Νόµο Γνωµοδότηση. 2. Θα επιτραπεί η 

συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, χωρίς ουδεµία 

επέκταση». 

  Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, ο πλειοδότης-παραχωρησιούχος υποχρεούται 

να αναλάβει µε δική του ευθύνη και δαπάνες την εκτέλεση την τεχνική µελέτη διαµόρφωσης 

και επισκευής του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων, συνεπώς η 

παραχωρησιούχος εταιρεία notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. εκπόνησε και υπέβαλε τις 

προβλεπόµενες µελέτες. Κατά το στάδιο λήψης των απαιτούµενων εγκρίσεων επί των µελετών, 

εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 9 Πρακτικό (Συνεδρίασης 21
ης

.10.2020) του Συµβουλίου 

Αρχιτεκτονικής Λευκάδας, µε το οποίο το Συµβούλιο γνωµοδότησε αρνητικά επί της στατικής 

µελέτης, η οποία είχε εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κατόπιν, το Συµβούλιο 

Αρχιτεκτονικής επί τροποποιηµένης µελέτης που υποβλήθηκε ξανά µε τον τίτλο «Εργασίες για 

λειτουργική, ενεργειακή αναβάθµιση, στατική ενίσχυση και διαµόρφωση του περιβάλλοντα 

χώρου υφιστάµενων τουριστικών εγκαταστάσεων» απείχε της έκδοσης γνωµοδότησης, διότι 

έκρινε ότι αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. 

Στις 30/6/2021 υποβλήθηκε η µελέτη στο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων Ιονίων Νήσων 

στην Κέρκυρα (ανωτέρω (α) και (β) σχετικά). Η προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Αιτ/νίας και Λευκάδας κα. Βικάτου και ο προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνηµείων κ. Παπανδρέου πραγµατοποίησαν αυτοψίες και είχαν ιδία αντίληψη της κατάστασης 

του κτιριακού συγκροτήµατος. 

Στις 29/7/2021 η µελέτη συζητήθηκε στο Τοπικό Συµβούλιο στην Κέρκυρα και 

αναµένουµε την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

Σχετικά µε τις διαµαρτυρίες συµπολιτών µας θέλουµε να σας διευκρινίσουµε τα 

παρακάτω: 

α) Πουθενά στη µελέτη δεν έχει σχεδιαστεί περίφραξη που θα αποτρέπει τους χρήστες 

της παραλίας να διέρχονται µέσα από το προς παραχώρηση χώρο για να πάνε στη θάλασσα. 

Παράλληλα έχει σχεδιαστεί πεζόδροµος πλάτους 3,00 µ. εντός του προς παραχώρηση χώρου 

και πριν των εγκαταστάσεων ώστε κάποιος χρήστης της παραλίας που δεν θέλει να διέλθει 

µέσα από τις εγκαταστάσεις να έχει άµεση πρόσβαση στη θάλασσα. 

 β) Σχετικά µε την τροποποίηση ή συµπλήρωση της στατικής µελέτης θέλουµε να σας 

πληροφορήσουµε ότι η υπάρχουσα στατική µελέτη, που εκπονήθηκε µε φροντίδα του 

Λιµενικού Ταµείου και αναφέρεται στη διακήρυξη, δεν είναι σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής 

δηλαδή δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµη. Η µελέτη αυτή σκοπό είχε να καταδείξει στους 

ενδιαφερόµενους το µέγεθος της αποκατάστασης που έπρεπε να λάβουν υπ’ όψη τους λόγω της 

πολύ κακής κατάστασης του συγκροτήµατος. Άλλωστε την ευθύνη της εκπόνησης µελέτης 

εφαρµογής αποκατάστασης της φέρουσας κατασκευής οπωσδήποτε την έχει ο 

παραχωρησιούχος και πρέπει να συνάδει µε τις όποιες παρατηρήσεις δοθούν από τις 

Υπηρεσίες που θα αδειοδοτηθεί. 

 γ) Στη διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισµού: «Ο παραχωρούµενος χώρος του 

συγκροτήµατος του υπάρχοντος τουριστικού περιπτέρου µετά των γένει λουτρικών 



εγκαταστάσεων Πλάζ Λευκάδας απαρτίζεται από δύο κτίρια επιφάνειας 500 τ.µ. έκαστο, επί 

ακινήτου συνολικής έκτασης 8.900 τ.µ.». 

Ο περιβάλλων χώρος που περιβάλλει το κτιριακό συγκρότηµα, του οποίου τα κτίρια 

είναι σε απόσταση µεταξύ τους, πρέπει να διαµορφωθεί ώστε οργανικά να αποτελέσει ένα 

ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Επίσης οι λουτρικές εγκαταστάσεις, το ένα από τα δύο κτίρια του 

συγκροτήµατος, δεν έχει επαφή µε την οδό προσπέλασης αλλά µεσολαβεί µια απόσταση και  

σηµαντική υψοµετρική διαφορά. Συνεπώς πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλη πρόσβαση. Στη 

µελέτη, λόγω της υψοµετρικής διαφοράς  διαµορφώνεται εκτεταµένη πρόσβαση και για 

ΑΜΕΑ.  

Άλλωστε αυτές είναι και οι µόνες επεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, ο 

οποίος, ας σηµειωθεί, είναι ήδη διαστρωµένος σε µεγάλο ποσοστό µε επιφάνειες 

σκυροδέµατος και πλακοστρώσεις και κατά συνέπεια οι προτεινόµενες από την µελέτη 

διαµορφώσεις δεν δηµιουργούν νέα δεδοµένα, αφού µάλιστα πρόκειται για επιφανειακές 

κατασκευές, ενώ η µεγαλύτερη επιφάνεια της παραχωρούµενης έκτασης προτείνεται να 

καλύπτεται από συµπιεσµένο χώµα. 

 

δ) Η µελέτη που σας έχει υποβληθεί, όπως και εσείς θα διαπιστώσετε, δεν επιχειρεί 

καµία αλλοίωση της αρχικής κατάστασης των κτιρίων. Η χρήση τους παραµένει η ίδια µε την 

προβλεπόµενη από την αρχική µελέτη. Το ένα κτίριο είναι αποκλειστικά υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και το άλλο έχει χώρους αποδυτηρίων αποθηκών και ηµιυπαίθριο χώρο, 

ακριβώς όπως και η αρχική µελέτη. Η υποβληθείσα µελέτη σέβεται απόλυτα την 

αρχιτεκτονική των κτιρίων αλλά και την εν γένει διαµόρφωση της περιοχής και η προσπάθεια 

που γίνεται, και βρίσκει απόλυτα σύµφωνο το Λιµενικό Ταµείο, είναι να αναβαθµίσει τις 

εγκαταστάσεις και να αποτελέσουν σηµείο έλξης µιας περιοχής που σήµερα είναι σηµείο 

ντροπής για τη Λευκάδα.  

Ιδιαίτερα, σε ότι αφορά στο µνηµείο, ‘‘ΚΑΣΤΡΟ’’,  πιστεύουµε ότι µε την 

ολοκλήρωση των εργασιών διαµόρφωσης των εγκαταστάσεων, θα επέλθει σαφέστατη 

αναβάθµιση των συνθηκών επισκεψιµότητας αλλά και θέασής του. 

 

Ας σηµειωθεί ότι η αναβάθµιση της περιοχής µε την αξιοποίηση του συγκροτήµατος 

αυτού βρίσκει σύµφωνη στην συντριπτική του πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας. 

 

Τελειώνοντας θα θέλαµε να παρακαλέσουµε να επισπεύσετε όσο είναι δυνατό τις 

διαδικασίες. 

                                                                          

                                                                                           Ο Πρόεδρος           

  

 

                                                                                 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ    
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