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Η ώρα της αξιοποίησης

κής ενέργειας. Στην ίδια λογική, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τη μίσθωση εκτάσεων σε
Γρεβενά, Φλώρινα και Δράμα.
Στο πλαίσιο, μάλιστα, των νέων δεδομένων που δημιουργούνται στην αγορά ακινήτων, η ΕΤΑΔ αναδιαμορφώνει τη στρατηγική της για τη βέλτιστη αξιοποίηση των
ακινήτων της, εκμεταλλευόμενη τη ζήτηση
που καταγράφεται σε κλάδους όπως τα κέντρα logistics, οι μεγάλοι αποθηκευτικοί
χώροι, οι τηλεπικοινωνίες και ο πρωτογενής τομέας. Ηδη, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη μίσθωση έκτασης στη Θεσσαλία, με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου αγροδιατροφικού πάρκου για την παραγωγή προϊόντων που θα κατευθυνθούν
στο εξωτερικό.
Ποιες παραχωρήσεις βρίσκονται σε
εξέλιξη:

Ολυμπιακό ακίνητο του Tae Kwon Do
Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής, η ΕΤΑΔ, πριν από λίγες ημέρες, απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την
αξιοποίηση της Ζώνης ΙΙΙ στο Ολυμπιακό
Κέντρο Φαλήρου τμηματικά ή εξ ολοκλή-

ρου, με στόχο τη διενέργεια σε δεύτερο
χρόνο διεθνούς διαγωνισμού (στόχος είναι η προκήρυξή του εντός του 2021) για
τη μακροχρόνια παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου.
Μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Μαρίνας του Αλίμου στα τέλη του
προηγούμενου έτους και σε συνδυασμό
με την ανάπλαση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, η ΕΤΑΔ φιλοδοξεί με την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου στο Φάληρο να αλλάξει όψη
η Αθηναϊκή Ριβιέρα και να επωφεληθούν
ουσιαστικά οι τοπικές κοινωνίες. Στόχος
της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου πολιτισμού, αναψυχής και επιχειρηματικότητας στην περιοχή με μητροπολιτικό
χαρακτήρα και η συνένωση του δημόσιου αστικού χώρου με μια νέα ζώνη πολιτισμού και ψυχαγωγίας, που θα προσφέρει
πλήθος δραστηριοτήτων υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κατά το παρελθόν
έχει καταγραφεί ενδιαφέρον για τη μετατροπή του ακινήτου σε συνεδριακό κέντρο
ή υδατοδρόμιο.

Παραθαλάσσια ακίνητα
Θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού,
η ΕΤΑΔ έχει προκηρύξει τη διενέργεια δύο
ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών
για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ισάριθμων
ακινήτων που βρίσκονται στην Πιερία. Συγκεκριμένα, τα δύο ακίνητα, στα οποία προκρίνεται η ήπια τουριστική ανάπτυξη, θα
παραχωρηθούν για 12 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 8 επιπλέον, κατόπιν
συμφωνίας και των δύο πλευρών. Οι δύο
παραθαλάσσιες εκτάσεις βρίσκονται στην
παραλία Καλλιθέας του δήμου ΚατερίνηςΠιερίας και οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr.

Ξενία Εδεσσας
Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια στιγμή διαγωνισμός για την παραχώρηση του Ξενία
Εδεσσας. Το ακίνητο αποτελείται από διώροφο κτίσμα, με προηγούμενη χρήση ξενοδοχείου 4 αστέρων, δυναμικότητας 40
δωματίων. Βρίσκεται εντός του αστικού
ιστού, σε κοντινή απόσταση και με εύκολη
προσβασιμότητα προς τα διάφορα τουρι-
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στικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

Κοινωφελείς χρήσεις
Στην κατεύθυνση της συνεργασίας της με
τους φορείς της αυτοδιοίκησης και με στόχο την αρτιότερη αξιοποίηση του portfolio
της προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, η
ΕΤΑΔ ολοκλήρωσε την προηγούμενη χρονιά την παραχώρηση της ολυμπιακής εγκατάστασης Γαλατσίου στον δήμο Γαλατσίου, του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον δήμο
Βόλου, του θεάτρου του Λυκαβηττού στον
δήμο Αθηναίων, ενός ακινήτου για κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον
δήμο Τρικάλων και του κάμπινγκ Βούλας
στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Στο ίδιο πλαίσιο, για το 2021 προγραμματίζεται η παραχώρηση του Ξενία Καστοριάς στο υπουργείο Πολιτισμού για τη στέγαση του Βυζαντινού Μουσείου, ενός διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται στην
Κέρκυρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
για τη στέγαση Επτανησιακού Μουσείου,
καθώς και του πρώην κτιρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Δόμπολη) στον δήμο
Ιωαννιτών για κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών του.

