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Αθήνα, 9 Απριλίου 2012
Απαντήςεισ ςε διευκρινιςτικά ερωτήματα υποψήφιων επενδυτϊν ςχετικά με την πρόςκληςη
εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την αξιοποίηςη ακινήτου ςτην περιοχή Καςςιϊπη τησ νήςου Κζρκυρασ

A/A
1

2

Παρα πομπή

Ερϊτηςη

Θα κζλαμε να επιβεβαιώςουμε τθ ςυνολικι
επιτρεπόμενθ οικοδομιςιμθ επιφάνεια. Είναι 178
ςτρζμματα;

Ποια είναι θ προκαταρκτικι κατανομι τθσ
οικοδομιςιμθσ επιφάνειασ μεταξφ χριςεων:
α)Κατοικιών
β)Ξενοδοχειακών εγκαταςτάςεων
γ)Εμπορικών
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Υφίςταται Γενικό Πολεοδομικό Σχζδιο για τθν
Κζρκυρα; Μποροφμε να ζχουμε ζνα αντίγραφο;

Απάντηςη
Η επιφάνεια των 178 ςτρεμμάτων είναι θ
ζκταςθ επί τθσ οποίασ κα υπολογιςκεί θ
δόμθςθ. O ςυντελεςτισ δόμθςθσ κα
προςδιοριςκεί με το Ειδικό Χωροταξικό
(ΕΣΧΑΔΑ) που κα εκπονθκεί για το
Ακίνθτο.
Η κατανομι ανάμεςα ςτισ αναφερόμενεσ
χριςεισ, κα προςδιοριςκεί με το Ειδικό
Χωροταξικό (ΕΣΧΑΔΑ) που κα εκπονθκεί
για το Ακίνθτο. Tο τελικό ΕΣΧΑΔΑ κα λάβει
υπόψθ τθν αναπτυξιακι πρόταςθ του
Επιλεγζντοσ Επενδυτι.

Υφίςταται το Εκνικό Στρατθγικό Πλαίςιο
Αναφοράσ για τθν περιφζρεια των Ιονίων
Νιςων και το Γενικό Πολεοδομικό Σχζδιο
για τθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ.
Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ κα είναι
διακζςιμεσ
ςτουσ
Προεπιλεγζντεσ
Υποψθφίουσ
ςτθ
Φάςθ
Β’
τθσ
Διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
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Υφίςταται ενδεχόμενο δθμιουργίασ μαρίνασ ςτθν
περιοχι τθσ Καςςιώπθσ;

Υπάρχει θ δυνατότθτα και κα πρζπει να
προβλεφκεί ςτο Ειδικό Χωροταξικό
(ΕΣΧΑΔΑ) που κα εκπονθκεί για το
Ακίνθτο.

Ζχει κακοριςκεί θ ακριβισ τοποκεςία τθσ
επιτρεπόμενθσ οικοδομιςιμθσ επιφάνειασ εντόσ
του ακινιτου;

Ναι. Είναι θ χορτολιβαδικι ζκταςθ.
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Παρα πομπή

Ερϊτηςη

Απάντηςη

Υφίςτανται ηθτιματα με τθ χάραξθ γραμμισ του
αιγιαλοφ (απόςταςθ για ανάπτυξθ από τθν ακτι);

Είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία χάραξθσ τθσ
γραμμισ Αιγιαλοφ για τθν ακτογραμμι τθσ
ζκταςθσ. Οι ειδικοί όροι και περιοριςμοί
δόμθςθσ (όπωσ απόςταςθ των κτιςμάτων
από Αιγιαλό), κα προςδιοριςκοφν με το
Ειδικό Χωροταξικό που κα εκπονθκεί για
το Ακίνθτο.

Υφίςταται περιβαλλοντικι μελζτθ τθσ περιοχισ;

Περιβαλλοντικι μελζτθ βρίςκεται υπό
προετοιμαςία και κα καταςτεί διακζςιμθ
ςτουσ Προεπιλεγζντεσ Υποψθφίουσ ςτθ Β’
Φάςθ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ.

Υφίςταται μελζτθ φφτευςθσ τθσ περιοχισ;

Όχι

Υφίςταται γεωτεχνικι μελζτθ τθσ περιοχισ;

Όχι

Υφίςταται υδρολογικι μελζτθ για τθν περιοχι;

Όχι

Υφίςτανται αρχαιολογικά ηθτιματα ςτθν περιοχι;

Από
τον
ζλεγχο
ςτο
αρμόδιο
Υποκθκοφυλακείο Όρουσ δεν προκφπτουν
ςχετικά ηθτιματα.

Υφίςτανται ηθτιματα κυριότθτασ τθσ περιοχισ από
ιδιώτεσ ; Υφίςτανται ηθτιματα με τον
προθγοφμενο ιδιοκτιτθ; Θα υπάρξει αποηθμίωςθ;

Από
τα
ςχετικά
πιςτοποιθτικά
διεκδικιςεων που εκδόκθκαν από το
αρμόδιο Υποκθκοφυλακείου Όρουσ, δεν
προκφπτουν ςχετικά ηθτιματα.
Ο προθγοφμενοσ ιδιοκτιτθσ παραχϊρθςε
το Ακίνθτο ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ
δωρεά.
Από το ςχετικό ζλεγχο δεν προκφπτουν
ηθτιματα αποηθμιϊςεων προσ τον
προθγοφμενο ιδιοκτιτθ του Ακινιτου.
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Υπάρχουν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ
υποδομζσ ςτθν περιοχι; (οδικό δίκτυο,
αποχετευτικό ςφςτθμα, φδρευςθ και θλεκτρικό
ρεφμα);

Θα υπάρχουν πλθροφορίεσ για τισ
υφιςτάμενεσ υποδομζσ ςτθν ευρφτερθ
περιοχι, ςτο ςτάδιο τθσ εκπόνθςθσ τθσ
μελζτθσ για το Ειδικό Χωροταξικό. Σιμερα,
δεν υφίςτανται ςχετικζσ υποδομζσ ςτο
Ακίνθτο.
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Παρα πομπή

Ερϊτηςη

I. και II

Το ΕΔ ζχει προτίμθςθ για το ποςοςτό μετοχών που
πρόκειται να πωλιςει (100% ι χαμθλότερο);
Δφναται να γίνει πώλθςθ του ακινιτου ζναντι
πώλθςθσ μετοχών;

(ςελ. 34)
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Υφίςταται διακζςιμοσ χάρτθσ ηωνών απαγόρευςθσ
πλεφςθσ τθσ Κζρκυρασ;

Απάντηςη

I.

Το ποςοςτό ςυμμετοχισ (%) ςτθν
Εταιρεία που κα διατεκεί προσ
πϊλθςθ κα κακοριςκεί ςτθ Β'
Φάςθ
τθσ
Διαγωνιςτικισ
Διαδικαςίασ και κα αναφζρεται
ςαφϊσ
ςτθν
Πρόςκλθςθ
Υποβολισ
Δεςμευτικϊν
Προςφορϊν.

II.

Σφμφωνα με τθ Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία, όπωσ περιγράφεται
ςτθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ, θ αξιοποίθςθ του
Ακινιτου κα πραγματοποιθκεί
μζςω
πϊλθςθσ,
είτε
πλειοψθφικοφ πακζτου είτε του
ςυνόλου
του
μετοχικοφ
κεφαλαίου ελλθνικισ ανϊνυμθσ
εταιρείασ τθν οποία το Ταμείο κα
ςυςτιςει και ςτθν οποία κα
μεταβιβάςει
το
εμπράγματο
δικαίωμα τθσ "επιφανείασ" επί
του Ακινιτου.

Τυχόν τζτοια πλθροφόρθςθ αναμζνεται να
καταςτεί διακζςιμθ ςτουσ Προεπιλεγζντεσ
Υποψθφίουσ
ςτθ
Φάςθ
Β’
τθσ
διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ,
κατόπιν
υπογραφισ
ςυμφωνίασ
εμπιςτευτικότθτασ.

3/3

