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• ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
Για 14 Ιουνίου μετατέθηκε το δικαστήριο   

– Οι επόμενες κινήσεις στο HoReCa

• EATALY
Στο Λονδίνο άνοιξε  

το μεγαλύτερό της κατάστημα

• CASTELLO
Συνεργασία με την Mega Yeeros  
για το retail - Στόχος η Αμερική

• BELLAMIA FARMS
Σε συζητήσεις με ΕΤΕ για την έκταση  

των Βόμβυξ-Βομβυκρύλ
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Σε συζητήσεις με την Εθνική Τράπεζα για 
την αξιοποίηση της έκτασης που παραμέ-
νουν εδώ και χρόνια τα…κουφάρια των 
πάλαι ποτέ ισχυρών ελληνικών κλωστοϋ-
φαντουργιών Βόμβυξ και Βομβυκρύλ, βρί-
σκεται η Bellamia Farms, μέλος του ομίλου 
Waterfall Capital Investors LLC.
Σύμφωνα με πληροφορίες του FnB Daily, 
έχουν ήδη γίνει επαφές του Προέδρου της 
εταιρείας και πρώην Διοικητού της Αγροτι-
κής Τράπεζας, Δημήτρη Μηλιάκου, με τον 
Βασίλη Καραμούζη, Γενικό Διευθυντή Εται-
ρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνι-
κής Τράπεζας, προκειμένου να κλειστεί το 
deal με τη μορφή μακροχρόνιας μίσθωσης 
της έκτασης για 50 χρόνια.
Στόχος της Bellamia Farms, είναι να αξιο-
ποιήσει τα 370 στρέμματα της έκτασης αυτής, 
προκειμένου να αναπτύξει θερμοκήπια, στα 
οποία θα παράγονται κυρίως ντομάτες, κα-
θώς επίσης και φράουλες και πράσινα κη-
πευτικά (κομμένες σαλάτες).

ΕΧΕΙ ΉΔΉ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΉΘΕΙ  
Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΤΑΔ
Θυμίζουμε ότι ήδη, η Bellamia έχει συμφω-
νήσει με την ΕΤΑΔ (έχει συμβασιοποιηθεί η 
συμφωνία) για την εκμίσθωση 255 στρεμμά-
των στην ίδια περιοχή (στη θέση Κοκκινό-
γεια του Δήμου Λαμιέων και το Αυλάκι του 
Δήμου Στυλίδας), προκειμένου να αναπτύ-
ξει υποδομές καθετοποιημένης παραγω-
γής τριών ειδών υδροπονικής τομάτας. Συ-
γκεκριμένα, προγραμματίζει την κατασκευή 
θερμοκηπίου 160 στρεμμάτων και υποδομές 
παραγωγής, καλλιέργειας και συσκευασίας 
τοματικών προϊόντων (σε τρεις ποικιλίες: με-
γαλόκαρπη, κλωνάρι-τσαμπί και ντοματίνια).

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΉ ΤΉΣ… ΡΑΕ
Το συγκεκριμένο project βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή, σε φάση έγκρισης αδειοδότησης από 
την ΡΑΕ, για τη δημιουργία σταθμού Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψη-
λής Απόδοσης Σ.Η.Θ.Υ.Α με καύση Φυσικού 
Αερίου 8,8 MW. Στον σταθμό αυτό θα γίνε-
ται ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και 
χρήσιμης για το έργο θερμικής/ψυκτικής 
ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο 
πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας. Η παραγόμε-
νη ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται /πωλεί-
ται στο δίκτυο της AΔMΗΕ, ενώ παράλληλα, 
με την εκμετάλλευση της θερμότητας, θα λει-
τουργούν με “μηδενικά” ενεργειακά κόστη τα 
υδροπονικά θερμοκήπια.

ΕΠΕΝΔΥΣΉ €90 ΕΚΑΤ. 
Πηγές της εταιρείας υπογραμμίζουν ότι, εφό-
σον πάρει το ΟΚ και για τις δύο εκτάσεις, η 
συνολική επένδυση για τα θερμοκήπια 460 
στρεμμάτων θα ανέλθει περίπου σε €90 
εκατ., δημιουργώντας παράλληλα και 480 
νέες θέσεις εργασίας.
Με δεδομένο μάλιστα ότι τα θερμοκήπια εί-
ναι προκάτ και ότι η παραγωγή τοματικών 
προϊόντων ξεκινάει πολύ γρήγορα, η επέν-
δυση θα αρχίσει να αποφέρει καρπούς πολύ 
γρήγορα.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνεργάζεται και 
στην Ελλάδα με Ολλανδούς growers (με τους 
οποίους ο όμιλος έχει κάνει δουλειές και σε 

αντίστοιχα έργα στις ΗΠΑ, π.χ. Τενεσί, Πεν-
συλβάνια κ.ά.), καθώς αυτή τη στιγμή η Ολ-
λανδία θεωρείται κορυφαία χώρα παγκοσμί-
ως, στην ανάπτυξη θερμοκηπίων.

ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΡΟΐΟΝΤΑ ΣΕ MEGA 
IMAGE – ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ LIDL
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την 
αμερικανική αγορά, ο όμιλος στέλνει ήδη 
προϊόντα στην Ρουμανία και πιο συγκεκρι-
μένα ντομάτες και πράσινες σαλάτες στην 
αλυσίδα supermarket, Mega Image, μέλος 
του ομίλου Delhaize, ενώ βρίσκεται σε συ-
ζητήσεις για είσοδο των προϊόντων και στην 
Lidl, εκμεταλλευόμενος τη συνεργασία που 
έχει με μία άλλη μεγάλη γερμανική εταιρεία, 
την Basf και η οποία αφορά στην προμήθεια 
σπόρων. "Πρόκειται για μία ποικιλία ντομά-
τας που δεν έχει πολύ ζουμί και η οποία έχει 
σημαντική ζήτηση στο κανάλι του HoReCa", 
αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

• BELLAMIA FARMS
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