ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη Διεθνούς Διαγωνιστικής Διαδικασίας
για την Αξιοποίηση Ακινήτου
στην Περιοχή Κασσιώπη της Κέρκυρας
από το
Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Αθήνα, 06 Μαρτίου 2012 - Το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
ανακοινώνει την έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση οικοπέδου που
βρίσκεται στην περιοχή Κασσιώπη της Κέρκυρας.
Ο διεθνής διαγωνισµός προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης του ακινήτου µέσω διάθεσης του
δικαιώµατος επιφανείας, που µπορεί να εκτείνεται χρονικά µέχρι τα εκατό (100) έτη. Πρόκειται για
παραθαλάσσια έκταση 500 περίπου στρεµµάτων, στα βόρειο-ανατολικά παράλια της Κέρκυρας µε
σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε απόσταση µόλις 38 χλµ. από την πόλη της Κέρκυρας.
Η Κέρκυρα διαθέτει Διεθνές Αεροδρόµιο το οποίο εξυπηρετεί πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού,
και πτήσεις τσάρτερ από τις µεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης καθώς και λιµάνι µε σύνδεση προς
τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, την Πάτρα και την Ιταλία. Η τουριστική αξιοποίηση του ακινήτου θα
τροφοδοτήσει την τοπική οικονοµία και θα δηµιουργήσει νέες προοπτικές και νέες θέσεις εργασίας
στην περιοχή.
Στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µέχρι την 10η Απριλίου 2012 και να αποδείξουν ότι πληρούν τα
οικονοµικά και νοµικά κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Όσοι προ-επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν Δεσµευτική Προσφορά σύµφωνα
µε τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΤΑΙΠΕΔ Ανδρέας Ταπραντζής δήλωσε: « Βασικός στόχος µας είναι
η αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή µε πρώτη θετική
συνέπεια τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας… Η κοσµοπολίτικη Κέρκυρα είναι το πιο γνωστό και
δεύτερο µεγαλύτερο νησί του Ιονίου, ένα από τα δηµοφιλέστερα θέρετρα της Μεσογείου. Διαθέτει
ιδιαίτερη αίγλη, φυσικό κάλλος, θαυµάσιο κλίµα και ενδιαφέροντα αξιοθέατα που την καθιστούν
έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισµούς για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Με την
αξιοποίηση του εξαιρετικού ακινήτου της Κασσιώπης, φιλοδοξούµε να ενισχύσουµε την Κέρκυρα
ως ευρύτερο τουριστικό προορισµό …»
Η εταιρεία Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος του Ταµείου
για τη συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία.
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