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Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε το ∆ήµο Παλλήνης  
για το Cambas Project 

 
 
H εταιρεία REDS ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της εταιρεία, KΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., υπέγραψε στις 

19 Μαρτίου 2019 µνηµόνιο συνεργασίας µε το ∆ήµο Παλλήνης, δια των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους, του ∆ηµάρχου Παλλήνης κ. Αθανασίου Ζούτσου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της, κ. 

Ιωάννη Μωραΐτη, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εµβληµατικού Cambas Project, που συνδυάζει την ανάδειξη 

των διατηρητέων κτηριακών εγκαταστάσεων του ιστορικού οινοποιείου Καµπά στην Παλλήνη µε µία 

σύγχρονη ανάπτυξη µικτής χρήσης. 

  

Tο εν λόγω µνηµόνιο αποτυπώνει µία ουσιαστική συγκλίνουσα διαδροµή πολύχρονων προσπαθειών, στο 

πλαίσιο αµοιβαίας βούλησης, που εκφράσθηκε από την Εταιρεία και το ∆ήµο Παλλήνης µε επιστολές και 

αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων διοίκησής τους. Αµφότερα τα µέρη δεσµεύονται από τους επιµέρους 

όρους αυτού, για την πραγµατοποίησή των ακόλουθων στόχων: 

 

α) ∆ιασφάλιση της νοµιµότητας της επένδυσης βάσει του ισχύοντος πολεοδοµικού και νοµικού πλαισίου.  

β) Πρόληψη ενδεχόµενων προβληµάτων από την καθ’ αυτή λειτουργία της επένδυσης. 

γ) Συµβολή της επένδυσης στην αντιµετώπιση υπαρκτών κοινωνικών προβληµάτων.  

δ) Συνεισφορά στην ουσιαστική αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον ευρύτερο χώρο της 

επένδυσης.  

 

Πλέον µε την υπογραφή του µνηµονίου, θεµελιώθηκε µια σηµαντική συνεργασία, εν όψει έκδοσης του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος έγκρισης της Πολεοδοµικής Μελέτης της Π.Ο.Α.Π.∆. (Περιοχή Οργανωµένης 

Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων) στο πρώην κτήµα Καµπά στον ∆ήµο Παλλήνης, βάσει του οποίου 

η Εταιρεία, θα προβεί στην έκδοση των οικοδοµικών αδειών και των αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων 

µικτής επένδυσης, που θα περιλαµβάνει κύριες επιχειρηµατικές χρήσεις τριτογενούς τοµέα, γραφείων, 

εµπορίου και πολιτισµού, υποστηριζόµενες από χρήσεις εστίασης, αναψυχής και  τουριστικής φιλοξενίας.  

 

Πρόκειται για µία στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση µε ακτινοβολία και επιρροή σε όλη την Περιφέρεια 

Αττικής και σηµείο αναφοράς – τοπόσηµο για τον ∆ήµο Παλλήνης,  µε σηµαντικά  και πολλαπλά οφέλη για 

την τοπική κοινωνία αυτού. 
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Στο πλαίσιο υλοποίησης των προαναφερθέντων στόχων και κυρίως για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων, τόσο στις άµεσες περιοχές επιρροής της επένδυσης όσο και της ευρύτερης περιοχής του 

∆ήµου Παλλήνης, η Εταιρεία αναλαµβάνει να εκτελέσει µε δικά της µέσα και µε δικούς της πόρους 

συγκεκριµένα έργα του ∆ήµου Παλλήνης, που θα της υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

Παλλήνης επί τη βάσει εγκεκριµένων µελετών συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 6.000.000 Ευρώ µε ΦΠΑ, 

καθώς και να προχωρήσει στη δωρεά της διατηρητέας ιστορικής βίλλας του Ανδρέα Καµπά στο πρώτο έτος 

λειτουργίας της επένδυσης.  

   

Σε σχέση µε το µνηµόνιο συνεργασίας, ο κ. Γιάννης Μωραΐτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της REDS Α.Ε. 

δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή µε τον ∆ήµο µας ικανοποιεί ιδιαίτερα,  διότι  εντάσσεται στην φιλοσοφία της 

Εταιρείας να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα µε έντονη κοινωνική συνεισφορά και ευελπιστούµε στο εγγύς 

µέλλον να ανοίξει ο δρόµος για αναζήτηση και υποστήριξη παρόµοιων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων».     

 

 
Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2019 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Σχετικά µε την REDS  
 
Μία εκ των κορυφαίων εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, η REDS A.E. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
Εµπορικών Πάρκων, Εµπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωµένων Οικιστικών Συγκροτηµάτων, Εκθεσιακών 
Κέντρων, καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων. Μεταξύ άλλων η REDS έχει κατασκευάσει και λειτουργεί 
το Smart Park, το µεγαλύτερο εµπορικό Πάρκο στην Ελλάδα. Το Smart Park σήµερα διαθέτει 100% πληρότητα και 
δέχεται πλήθος επισκεπτών που το 2018 ανήλθε στα πέντε (5) εκατοµµύρια. Παράλληλα, η REDS σκοπεύει να 
αναπτύξει το εµβληµατικό Cambas Project. 
 
Σχετικά µε το Cambas Project  

Το Cambas Project θα αναπτυχθεί στην  περιοχή της Κάντζας Παλλήνης µε επίκεντρο το παλιό οινοποιείο Καµπά, 
συνδυάζοντας γραφειακές, εµπορικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, µε την ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων της 
έκτασης και την παροχή αναβαθµισµένων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και αναψυχής στους πολίτες και τους 
επισκέπτες. Πρόκειται για µία επένδυση 220 εκατ. ευρώ περίπου όπου πέρα από τις επενδύσεις για την ανακατασκευή 
του οινοποιείου Καµπά µε στόχο την επαναφορά στη ζωή ενός συµβόλου της συλλογικής συνείδησης, το 50% της 
συνολικής έκτασης, δηλαδή 157 στρέµµατα, θα γίνει εισφορά σε γη στο ∆ήµο Παλλήνης για κοινόχρηστη δηµόσια 
χρήση, πολλαπλασιάζοντας τη διαθέσιµη επιφάνεια πλατειών και παιδικών χαρών που διαθέτουν αυτή τη στιγµή οι 
περιοχές Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας. Επιπλέον, στο υπόλοιπο 50% της πολεοδοµήσιµης έκτασης θα 
περιλαµβάνονται  σύγχρονα κτήρια των ανωτέρω χρήσεων µε 80 περίπου στρέµµατα  ακάλυπτων χώρων πρασίνου και 
κυκλοφορίας. 

 

 

 


