∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013
Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης της Κασσιόπης
στην Κέρκυρα
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ αποδέχτηκε τη δεσµευτική οικονοµική
προσφορά της NCH Capital για την απόκτηση του 100% των µετοχών Ανώνυµης
Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, στην οποία το ΤΑΙΠΕ∆ θα µεταβιβάσει το δικαίωµα της
επιφάνειας του ακινήτου για περίοδο 99 ετών.
Πρόκειται για την πρώτη άµεση 100% διεθνή επένδυση σε δηµόσια γη τα τελευταία
15 χρόνια, ύψους 100 εκ. Ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 23 εκ. Ευρώ αφορούν
στο οικονοµικό αντάλλαγµα για την απόκτηση του δικαιώµατος της επιφάνειας,
επιπλέον 2,3 εκ. Ευρώ αφορούν στη πιθανή συµµετοχή του ΤΑΙΠΕ∆ στην
µελλοντική υπεραξία του ακινήτου µετά από 6 χρόνια, ενώ σε 75 εκ. Ευρώ
εκτιµάται το σύνολο της επένδυσης για την ήπια ανάπτυξη του ακινήτου κατά την
ίδια χρονική περίοδο. Η επένδυση αυτή αναµένεται να δηµιουργήσει εκατοντάδες
νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή κατά την περίοδο κατασκευής του ακινήτου.
Η συνολική έκταση του ακινήτου στην Κασσιόπη της Κέρκυρας ανέρχεται σε
490.000 τµ, εκ των οποίων άνω των 320.000 τµ θα παραµείνουν προσβάσιµα στο
ευρύ κοινό και στην υπόλοιπη έκταση, ο επενδυτής θα έχει το δικαίωµα να
αξιοποιήσει περίπου 36.000 τµ για ήπια τουριστική ανάπτυξη. Τονίζεται, ότι η γη
παραµένει στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς η αξιοποίηση θα
πραγµατοποιηθεί µε τον θεσµό της επιφάνειας.
Η NCH Capital έχει έδρα την Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και διαχειρίζεται κεφάλαια
ύψους 3,5 δισ. δολαρίων µε έµφαση στο real estate, την πρωτογενή παραγωγή και
το private equity και λειτουργεί 21 επενδυτικά κεφάλαια.

Προχωρούν – σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό – οι διαδικασίες των
διαγωνισµών για την αξιοποίηση τεσσάρων ακόµη έργων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τις διαδικασίες για την αξιοποίηση τεσσάρων
ακόµη έργων. Συγκεκριµένα, προχωρούν οι εξής διαγωνιστικές διαδικασίες:

Έναρξη του διαγωνισµού παραχώρησης του αµοιβαίου Ιπποδροµιακού
Στοιχήµατος
Παραχώρηση του δικαιώµατος οργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδροµιών στην
Ελλάδα και του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής
αµοιβαίων στοιχηµάτων για τις διεξαγόµενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Ιπποδροµίες, σε εφαρµογή του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α18/25.01.2013).

Έναρξη του διαγωνισµού για την ανάπτυξη τµήµατος του δηµόσιου
ακινήτου στο Παλιούρι Χαλκιδικής
Πρόκειται για ακίνητο έκτασης 210 στρεµµάτων, που περιλαµβάνει το Ξενία
Παλιουρίου, το οποίο σήµερα δεν λειτουργεί. Αποτελεί έκταση κατάλληλη για την
ανάπτυξη οικιστικού συµπλέγµατος υψηλού επιπέδου, µε έµφαση στις εξοχικές
κατοικίες και εγκαταστάσεις φιλοξενίας και αναψυχής. Η αξιοποίηση θα γίνει τόσο
µε τον θεσµό της επιφάνειας (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις Ξενία), όσο και µε
πώληση πλήρους κυριότητας µέρους του ακινήτου (εξοχικές κατοικίες).
Έναρξη διαγωνισµού για την πώληση 5 Χώρων Εγκαταστάσεων Υποστήριξης
(Κύµη, Πλακεντία, Κάντζα, Νερατζιώτισσα, Λεωφόρος Κηφισίας)
Αφορά στην πώληση πέντε µικρού µεγέθους ακινήτων, κατά µήκος του άξονα της
Αττικής Οδού, µε σκοπό την ανάπτυξη χώρων στάθµευσης και εµπορικών
χρήσεων ή χρήσεων γραφείων.
Έξι ακίνητα στο εξωτερικό
Πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση

των

ανεξάρτητων

αποτιµήσεων

και

εγκρίθηκαν οι ελάχιστες τιµές για τη διαδικασία πώλησης έξι (6) ακινήτων στο
εξωτερικό (Λονδίνο, Βρυξέλλες, Λευκωσία, Βελιγράδι, Λουµπλιάνα, Τασκένδη).

Για περισσότερες πληροφορίες και ενηµέρωση µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ταµείου
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (www.hradf.com).
Πληροφορίες για δηµοσιογράφους: κ. Ιωάννης Κοµνηνακίδης,
e-mail: ykomninakidis@hraf.gr, τηλ. 210 3274 451, κιν: 6975 883571

