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Αθήνα,   22 -02-2023

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)

Αριθ. πρωτ:

Προς:

Δ16/ΛΕΥΚ/59420

κ. Χρήστο Τσιλιγιάννη
e-mail: anion@otenet.gr

Δ/νση: Καρύστου 5
Τ.Κ.: 11523 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο:
Ε-mail:

Ευγενία Καλοφωλιά 
2106992298
dpysp@ggde.gr 

ΘΕΜΑ: Αίτηση για εξέταση εναλλακτικών λύσεων όδευσης σύνδεσης και ζεύξης Λευκάδας-

Ακαρνανίας και πρόταση για νέα βελτιωμένη χάραξη σύνδεσης και ζεύξης.

Σχετ. : Η από 20-02-2023 αίτηση πολιτών Λευκάδας

Επί των θεμάτων που αναφέρονται στην αίτηση του θέματος,  σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων οδικής σύνδεσης της νήσου Λευκάδας με 

Στερεά Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε αρχικά μία γενικότερη εκτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη τεκμηρίωση προτάσεων βιώσιμων 

τεχνικών λύσεων.

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η σύνδεση της νήσου Λευκάδας με το Εθνικό Δίκτυο της 

ηπειρωτικής χώρας πραγματοποιείται με μεταλλική, αρθρωτή ως προς τον προβλήτα, γέφυρα 

στη θέση του φρουρίου της Αγίας Μαύρας. Η υπόψη γέφυρα είναι χαμηλού ύψους (μέγιστο 

3,50μ) και για τον λόγο αυτό είναι περιστρεφόμενη και πλαγιοδετεί για την απελευθέρωση του 

διαύλου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διακόπτοντας την οδική κυκλοφορία. Η σύνδεση αυτή 

δημιουργεί ουρές αναμονής οχημάτων και σκαφών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εξίσου 

σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η υποχρεωτική διέλευση των οχημάτων που εισέρχονται και 

εξέρχονται του νησιού από τον αστικό ιστό της πόλης της Λευκάδας. Μάλιστα, η τοπική 

κυκλοφορία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στον αστικό ιστό της πόλης είναι ιδιαιτέρως υψηλή, 

με αποτέλεσμα τη συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση και κατ’ επέκταση την επιβάρυνση του 

ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος του ιστορικού κέντρου της Λευκάδας. 

Επιπροσθέτως, η επισκευή και συντήρηση της πλωτής γέφυρας περιλαμβάνει εργασίες που 

παρουσιάζονται συχνά, καθώς και επιθεωρήσεις για την διατήρηση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου 

Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.).
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2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των υπό εξέταση υποδομών είναι η μόνιμη οδική σύνδεση της 

Λευκάδας με το κύριο οδικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, με βάση την ως άνω υφιστάμενη 

κατάσταση και τα προβλήματά της, επιλέχθηκε η διερεύνηση λύσεων οδικής σύνδεσης σε άλλη 

θέση από την σημερινή, τόσο για την όσο το δυνατόν αρτιότερη οδική σύνδεση του νησιού, όσο 

ταυτόχρονα και για την ανεμπόδιστη και συνεχή λειτουργία του Διαύλου ναυσιπλοΐας 

Λευκάδας.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκπονήθηκε Μελέτη Οδοποιίας σε στάδιο Προωθημένης Μελέτης 

Αναγνώρισης (ΠΜΑ), όπου εξετάσθηκαν οι κάτωθι βασικές εναλλακτικές λύσεις όδευσης (3 

βασικές, με κάποιες περαιτέρω επιμέρους εναλλακτικές που αφορούν τεχνολογίες κατασκευής):

(α) Λύση 1: Λύση υποθαλάσσιας ζεύξης στον περιφερειακό της πόλης της Λευκάδας με τις 
ισχύουσες σήμερα οδηγίες – προδιαγραφές, κανονιστικό μελετητικό πλαίσιο, εξέταση 
επιχώματος στην λιμνοθάλασσα του Αβλαίμονα, επαρκείς διαστάσεις και υψομετρική θέση 
σήραγγας για την προστασία της οροφής της.
Λύση 1.1: Εναλλακτική της Λύσης 1 με μείωση του μήκους της υποθαλάσσιας σήραγγας με 
υδατογέφυρα.
Λύση 1β: Παραλλαγή της λύσης 1 με βελτίωση του εδάφους με χαλικοπασσάλους στην 
λιμνοθάλασσα του Αβλαίμονα.
Λύση 1γ: Παραλλαγή της λύσης 1 με εξέταση χαμηλής γέφυρας επί σειράς βάθρων (π.χ. 
κολωνοπασσάλων) στην λιμνοθάλασσα του Αβλαίμονα.

(β) Λύση 2: Ζεύξη στην ευρύτερη περιοχή της λύσης 1, από τον περιφερειακό μέχρι τις 
εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού με γέφυρα και επίχωμα στην λιμνοθάλασσα του 
Αβλαίμονα.
Λύση 2β: Παραλλαγή της λύσης 2 με βελτίωση του εδάφους με χαλικοπασσάλους στην 
λιμνοθάλασσα του Αβλαίμονα.
Λύση 2γ: Παραλλαγή της λύσης 2 με εξέταση χαμηλής γέφυρας επί σειράς βάθρων (π.χ. 
κολωνοπασσάλων) στην λιμνοθάλασσα του Αβλαίμονα.

(γ)    Λύση 3: Ζεύξη στην ευρύτερη περιοχή του Καλλιγονίου μέσω της Περατιάς με γέφυρα.

4. Οι ως άνω εναλλακτικές λύσεις θεωρείται ότι εξαντλούν τις δυνατότητες σύνδεσης που 

υπάρχουν για περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπόψη οδικού έργου με εύλογο κόστος και με 

βάση αυτές εκπονήθηκε φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

Για τον υπόψη ΠΠΠΑ εκδόθηκε η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73192/4782/30-07-2021 Γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

η οποία αποτελεί τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του 

προτεινόμενου έργου και χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4014/2011 και η οποία 

γνωμοδότησε θετικά για το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, σύμφωνα με την προτεινόμενη 

στον φάκελο ΠΠΠΑ 1.1.β εναλλακτική λύση.
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5. Το προτεινόμενο έργο διέρχεται μεταξύ των αβαθών τεναγών της λιμνοθάλασσας Αυλαίμων επί 

χαμηλού επιχώματος ή εναλλακτικά επί χαμηλής γέφυρας επί σειράς βάθρων. Για τη διέλευση 

κάτω από τον Δίαυλο Λευκάδας προβλέπεται τεχνικό (υποθαλάσσια σήραγγα) συνολικού 

μήκους 1.030μ περίπου, εκ των οποίων μόνο 150μ είναι κλειστό τεχνικό, ενώ 460μ και 420μ 

αφορούν στις προσβάσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Η έξοδος της αρτηρίας από το τεχνικό 

στο νησί της Λευκάδας προβλέπεται αμέσως νότια της Μαρίνας Λευκάδας, στη 

βορειοανατολική πλευρά του νησιού, σε απόσταση περίπου 1 km από το κέντρο της πόλης, στον 

περιφερειακό δακτύλιο της πόλης της Λευκάδας (οδός Φιλοσόφων) μέσω νέας οδικής 

διαμόρφωσης.

6. Σε ό,τι αφορά στο αστικό περιβάλλον της Λευκάδας, η προτεινόμενη Εναλλακτική Λύση 1 

συνάδει απόλυτα με τον ισχύοντα χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό που προβλέπει τη 

σύνδεση του νησιού με το εθνικό οδικό δίκτυο στην εν λόγω θέση νότια της Μαρίνας Λευκάδας, 

μέσω της οδού Φιλοσόφων. Επιπροσθέτως, η Εναλλακτική Λύση 1 θα συμβάλει ουσιαστικά στην 

κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του παραλιακού μετώπου της πόλης (από όπου σήμερα διέρχεται 

το σύνολο ουσιαστικά των οχημάτων που εισέρχονται στο νησί ανεξαρτήτως προορισμού) με 

προφανείς θετικές επιπτώσεις, τόσο για το ακουστικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον, όσο και για 

την ασφαλέστερη και ποιοτικότερη λειτουργία των υποδομών εστίασης και αναψυχής που 

βρίσκονται συγκεντρωμένες στο τμήμα αυτό της πόλης, καθώς και για την ανεμπόδιστη και 

ασφαλή πεζή σύνδεση του κέντρου της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο.

7. Η ενναλακτική λύση που προτείνετε, δεν έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου δεν 

υπάρχει εκτίμηση δαπάνης, ούτε έχει αξιολογηθεί ως προς τις επιπτώσεις που πιθανόν επιφέρει 

στο περιβάλλον.

8. Σε κάθε περίπτωση ο βασικός σχεδιασμός του έργου θα προκύψει με την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων από την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ), αφού 

προηγηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες (δημόσια διαβούλευση, γνωμοδοτήσεις φορέων, 

προτάσεις/αντιρρήσεις/ενστάσεις πολιτών κλπ.).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Υποδομών)
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υποδομών
4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χ.Α.                                                        Ο Γενικός Δ/ντης Συγκοινωνιακών Υποδομών
2. Τμήμα Α΄
3. Δ (Δ/ντριας)                                                                   Ιωάννης Καρνέσης

                                                                               Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β
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