
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Έναπξη διαδικαζιών αξιοποίηζηρ ηων Πεπιθεπειακών Αεποδπομίων 

και ηων Τοςπιζηικών Λιμένων 
 

 

Αθήνα, 27 Μαπηίος 2013 – Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΣΑΖΠΓΔ, θαηά ηε 

ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε ελέθξηλε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηωλ εμήο 

έξγωλ: 

 

Αξιοποίηζη ηων Πεπιθεπειακών Αεποδπομίων 

To Δηνηθεηηθό πκβνύιην ελέθξηλε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο όξνπο αμηνπνίεζεο γηα 

ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Αεξνδξνκίωλ, πνπ ρωξίδνληαη ζε 2 νκάδεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ 7-10 αεξνδξόκηα ε θάζε κία. 

 

Ε Οκάδα Α πεξηιακβάλεη ηα αεξνδξόκηα ηεο Θεζζαινλίθεο, Ηέξθπξαο, Χαλίωλ, 

Ηεθαινληάο, Δαθύλζνπ, Αθηίνπ, Ηαβάιαο θαη πξναηξεηηθά κέρξη 3 εθ ηωλ 

αεξνδξνκίωλ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, Αξάμνπ, Ηαιακάηαο θαη Κέαο Αγρηάινπ. 

 

Ε Οκάδα Β πεξηιακβάλεη ηα αεξνδξόκηα ηεο Ρόδνπ, Ηώ, άκνπ, Ιπηηιήλεο, 

Ιπθόλνπ, αληνξίλεο θαη θηάζνπ θαη πξναηξεηηθά κέρξη 3 εθ ηωλ αεξνδξνκίωλ 

ηεο Θήκλνπ, Χίνπ, Ηαξπάζνπ θαη Κέαο Αγρηάινπ.  

 

Αξιοποίηζη ηηρ ππώηηρ ομάδαρ ηοςπιζηικών λιμένων (Άλιμορ, Πόπορ, Ύδπα, 

Νέα Επίδαςπορ) 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ελέθξηλε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο όξνπο αμηνπνίεζεο γηα 

ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηεο πξώηεο νκάδαο ηνπξηζηηθώλ ιηκέλωλ ε νπνία απαξηίδεηαη από 

(α) την μαρίνα Αλίμου, (β) το τουριςτικό αγκυροβόλιο Νέασ Επιδαφρου, (γ) μέροσ 
του λιμένα Ύδρασ και (δ) μέροσ του λιμένα και του τουριςτικοφ καταφυγίου του 

Πόρου. 

 

Τελική θάζη διαγωνιζμού για ηην πώληζη 6  ακινήηων ζηο εξωηεπικό 

Απνζθξαγίζηεθαλ ζπλνιηθά 10 έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο από ην ζύλνιν 11 

πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ από επελδπηέο γηα ηα αθίλεηα εμωηεξηθνύ, κε ηελ 

παξνπζία εθπξνζώπωλ ηνπο πνπ απνθάζηζαλ λα παξαζηνύλ. Ιία πξνζθνξά 

απνξξίθζεθε θαζώο δελ είρε ππνβιεζεί ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε 

δηαγωληζηηθή δηαδηθαζία. Γηδηθόηεξα, απνζθξαγίζηεθαλ  4 πξνζθνξέο γηα ην 

αθίλεην ζην Θνλδίλν,  4 πξνζθνξέο γηα ην αθίλεην ζηε Θεπθωζία, 2 πξνζθνξέο 

γηα ην αθίλεην ζην Βειηγξάδη θαη 1 πξνζθνξά γηα ην αθίλεην ζηηο Βξπμέιιεο. Δελ 

ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο γηα ηα αθίλεηα ζηελ Σαζθέλδε θαη ζηελ Θηνπκπιηάλα. Σηο 

πξνζερείο εκέξεο ζα νινθιεξωζεί ν έιεγρνο ηωλ ζπλνδεπηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ 



 

 
 

ηωλ πξνζθνξώλ, ώζηε λα αλαδεηρηνύλ νη πιεηνδόηεο θαη λα νινθιεξωζεί ε 

δηαγωληζηηθή δηαδηθαζία. 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξωζε κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ 

Αμηνπνίεζεο ηεο Ζδηωηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Δεκνζίνπ (www.hradf.com). 

 

Πληποθοπίερ για δημοζιογπάθοςρ: Ιαξία Σζηλαξίδνπ, 

e-mail: mtsinaridou@hraf.gr, ηει.2103274451, θηλ: 6975883571 

 

http://www.hradf.com/

