
ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΑΚΙΝHΤΩΝ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει την αποκλειστική διαχείριση του συνολικού Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει την αποκλειστική διαχείριση του συνολικού 
χαρτοφυλακίου των 700 και πλέον μισθωμένων ακινήτων χαρτοφυλακίου των 700 και πλέον μισθωμένων ακινήτων 
του ΟΣΕ. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς του ΟΣΕ. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς 
διαχείρισης ακινήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. διαχείρισης ακινήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Για την επίτευξη των διαχειριστικών στόχων η ΓΑΙΑΟΣΕ Για την επίτευξη των διαχειριστικών στόχων η ΓΑΙΑΟΣΕ 
συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η κεντρική θέση των σιδηροδρομικών ακινήτων Η κεντρική θέση των σιδηροδρομικών ακινήτων 
στον πολεοδομικό ιστό και η διασύνδεσή τους με τα στον πολεοδομικό ιστό και η διασύνδεσή τους με τα 
υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξασφαλίζουν υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξασφαλίζουν 
την επισκεψιμότητα του επιβατικού κοινού και 
συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη επαγγελματικών 
χρήσεων. Τουλάχιστον το 40% του συνόλου των 700 
ακινήτων προσφέρεται για την κάλυψη επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αυτό 
της καταγραφής και αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας 
του Οργανισμού και της σύνταξης, με σύγχρονες 
μεθόδους (Ψηφιακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) 
κτηματολογίου ακινήτων. 

Ο συνολικός αριθμός των ακινήτων του ΟΣΕ ανέρχεται 
σε περίπου 8.000 καταλαμβάνοντας έκταση γης άνω των 
85.000 στρεμμάτων σε ολόκληρη την χώρα. Η αξία των 
ακίνητων εκτιμάται σε άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΑΝAΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝHΤΩΝ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκπονεί μελέτες για την πολεοδομική 
αδειοδότηση των ακινήτων και για την οικονομική 
βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων. Οι 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις παραχώρησης ή η συμμετοχή 
στο κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού αποτελούν τις 
προτιμώμενες νομικές και χρηματο-οικονομικές επιλογές 
ανάπτυξης.

Η δράση της ΓΑΙΑΟΣΕ εστιάζεται, επί του παρόντος, σε 
τρεις κατηγορίες ακινήτων:
•Κτίρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη 
μεταφορικούς σκοπούς
•Σιδηροδρομικούς Σταθμούς με μεγάλη επιβατική κίνηση
•Εμπορευματικά Κέντρα   

PROPERTY MANAGEMENT 
GAIAOSE manages the overall leased property portfolio 
of OSE, consisting of more than 700 leases nationwide, 
and works in cooperation with regional administration 
bodies.  bodies.  

Located in key urban centres with excellent accessibility Located in key urban centres with excellent accessibility 
for railway passengers, GAIAOSE properties are ideal for railway passengers, GAIAOSE properties are ideal 
for the establishment of small- and medium-size for the establishment of small- and medium-size 
businesses. Currently, 40% of the leased properties are businesses. Currently, 40% of the leased properties are 
used for commercial purposes. 

Additionally, GAIAOSE is working on surveying OSE 
property and creating a digital Geographical Information 
System property registry. GAIAOSE thus functions as an System property registry. GAIAOSE thus functions as an 
information node within OSE group of companies.information node within OSE group of companies.

OSE owns approximately 8,000 properties, covering OSE owns approximately 8,000 properties, covering 
a total land area of 8,500 hectares. The value of its a total land area of 8,500 hectares. The value of its 
properties is estimated at more than 4.5 billion Euros.properties is estimated at more than 4.5 billion Euros.

PROPERTY DEVELOPMENT
In the field of property development, GAIAOSE 
undertakes preparatory work for the implementation 
of projects through Public–Private Partnerships (PPP). 
Long-term concessions to private sector companies 
or the implementation of a special purpose vehicle 
(at equity capital) are the preferred legal and financial 
modes of operation.

GAIAOSE is currently focusing its development efforts in GAIAOSE is currently focusing its development efforts in 
three main categories: 
•Brownfield land for non-transport uses•Brownfield land for non-transport uses
•Railway stations with high numbers of passengers•Railway stations with high numbers of passengers
•Logistics centres•Logistics centres

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι επιχείρηση δημόσιας ωφελείας 100% θυγατρική του ΟΣΕ. Σκοπός της εταιρείας 
είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ΟΣΕ, ενισχύοντας περαιτέρω τα 
έσοδα και την οικονομική θέση του οργανισμού.

Οι ειδικότεροι στόχοι της εταιρείας είναι:

•Η συστηματική διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων σημαντικού μεγέθους και αξίας του ΟΣΕ

•Η συστηματική συμβουλευτική και επιτελική υποστήριξη του ΟΣΕ στον τομέα ακινήτων 

•Η ανάληψη και ολοκλήρωση έργων Project Management και λοιπών τεχνικών έργων – μελετών•Η ανάληψη και ολοκλήρωση έργων Project Management και λοιπών τεχνικών έργων – μελετών

Η πρόσφατη απόφαση για τη συγχώνευση της ΓΑΙΑΟΣΕ με τη θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ Εμπορευματικά Η πρόσφατη απόφαση για τη συγχώνευση της ΓΑΙΑΟΣΕ με τη θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ Εμπορευματικά 
Κέντρα Α.Ε., επεκτείνει τις δραστηριότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ και στον τομέα ανάπτυξης εμπορευματικών 
κέντρων.

MANAGING AND DEVELOPING RAILWAY REAL ESTATE 

GAIAOSE SA, a full subsidiary of the Hellenic Railways Organisation (OSE), is a public service company , a full subsidiary of the Hellenic Railways Organisation (OSE), is a public service company 
that was founded to manage and develop the high-value real estate property of its shareholders.

Specifically, its goals are to provide:

•Systematic management and development of property owned by OSE

•Real estate consulting services to OSE  

•Project management services in the field of construction and design •Project management services in the field of construction and design 

GAIAOSE is currently undergoing a merger with another OSE subsidiary, Logistic Centres SA, GAIAOSE is currently undergoing a merger with another OSE subsidiary, Logistic Centres SA, 
expanding GAIAOSE’s range of activities to the field of logistic centres development. expanding GAIAOSE’s range of activities to the field of logistic centres development. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
LEASED PROPERTIES CATEGORIES

Ακίνητα σε
Σταθερή Τροχιά

Ανάπτυξης

Managing &
Developing
Railway Estate



PROPERTIES FOR DEVELOPMENT 

The Piraeus Railway Station is centrally located in 
Piraeus’ main harbour, adjacent to the Athens Metro 
terminal. OSE is currently modernising and reconstructing 
the Piraeus Station. The property’s infrastructure is 
being upgraded to serve as a transportation hub, with the 
national rail network, suburban train (Proastiakos), and 
Athens Metro connecting Piraeus port with Athens, Athens 
International Airport, and the entire Greek mainland. 
This development of the Station will be complemented 
by new commercial and service shops and offices in the 
surrounding area, positively impacting the local economy 
and environment. The total plot area is approximately 
1.5 hectares and the permitted buildable area is 39,000 
square metres. 

The Thriasio Field plot is strategically located in greater 
Athens, and is considered ideal for the development of 
a multimodal logistic centre. The plot has direct access 
to Piraeus Commercial Port (Neo Ikonio), as well as the 
railway network, with the new high-speed line connecting 
it to Athens International Airport. Moreover, it is well 
served by the Attica Ring Road and the Patras–Athens–
Thessalonica motorway. The plot is 59 hectares, and a 
license has been obtained for the development of 290,000 
square metres of building. Currently, the project is under 
tender stage at an estimated 150 million Euros for the 
selection of a private partner–developer. In addition, 
GAIAOSE has successfully completed a feasibility study GAIAOSE has successfully completed a feasibility study 
for the development of a multimodal logistic centre in for the development of a multimodal logistic centre in 
Thessalonica in northern Greece. Thessalonica in northern Greece. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚOΤΕΡΑ ΑΚIΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝAΠΤΥΞΗ 

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά (Πελοποννήσου) 
βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση γειτνιάζοντας 
με τον τερματικό σταθμό του ΗΣΑΠ, έχοντας παράλληλα 
πρόσωπο στο κεντρικό επιβατικό λιμένα. Ο στρατηγικός 
σχεδιασμός του ΟΣΕ για τον σταθμό του Πειραιά προβλέπει 
την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής λειτουργίας του 
σταθμού με την μετατροπή του σε κεντρικό σταθμό του 
Πειραιά και τερματικό του Προαστιακού σιδηροδρόμου, που 
θα συνδέει το λιμάνι και την πόλη του Πειραιά με την Αθήνα, 
το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και την υπόλοιπη χώρα. 
Μια τέτοιου είδους παρέμβαση αναβαθμίζει την περιοχή 
εμπορικά, πολεοδομικά και αισθητικά, δημιουργώντας έναν 
σύγχρονο πόλο έλξης και γέφυρα σύνδεσης του λιμανιού 
με την Μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών και με τις 
λοιπές προαστιακές και υπεραστικές περιοχές. Η συνολική 
επιφάνεια του ακινήτου ανέρχεται σε 15 περίπου στρέμματα 
με επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 39.000 τ.μ.

Το ακίνητο του Θριασίου Πεδίου είναι στρατηγικά 
χωροθετημένο στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών σε 
ιδανική θέση για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου 
συνδυασμένων μεταφορών. Διαθέτει προσβάσεις στο βασικό 
σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο καθώς και τον Λιμένα του 
Ν. Ικονίου. Η επιφάνεια του ακινήτου είναι 590 στρέμματα 
ενώ η συνολική επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια 
ανέρχεται σε 240.000 τ.μ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 
εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ιδιώτη 
επενδυτή για την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου. 
Το ύψος των ιδιωτικών επενδύσεων στο ακίνητο εκτιμώνται Το ύψος των ιδιωτικών επενδύσεων στο ακίνητο εκτιμώνται 
σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς αρχική μελέτη για την ανάπτυξη ολοκληρώσει επιτυχώς αρχική μελέτη για την ανάπτυξη 
αντίστοιχου εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή της αντίστοιχου εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης.Θεσσαλονίκης.

Το ακίνητο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών 
αποτελεί ένα από σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία 
του Οργανισμού με ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες 
αξιοποίησης. Βρίσκεται πλησίον του κέντρου της Αθήνας, 
περιλαμβάνοντας τους χώρους που αυτή τη στιγμή 
στεγάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Λαρίσης (γραμμή 
προς Βόρεια Ελλάδα και Προαστιακός Σιδηρόδρομος) 
και Πελοποννήσου (γραμμή προς Νότια Ελλάδα). Για την 
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων, στον ο 
ΟΣΕ προχωράει στην δημιουργία νέου Ενιαίου Κεντρικού 
Επιβατικού Σταθμού. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους στόχους της ΓΑΙΑΟΣΕ με σκοπό αφ’ 
ενός την βελτίωση των υποδομών του Οργανισμού και την 
εισροή εσόδων αφ’ ετέρου την γενικότερη αστική ανάπλαση 
της περιοχής. Η συνολική έκταση του ακινήτου είναι 110 
στρέμματα περίπου και ο Ενιαίος Κεντρικός Επιβατικός 
Σταθμός Αθηνών θα περιλαμβάνει ένα κεντρικό κτίριο 20.000 
τ.μ., δύο παράπλευρες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής 
επιφάνειας 60.000 τ.μ., και ανάλογους χώρους στάθμευσης 
και πρασίνου.

Το ακίνητο του Μηχανοστασίου, Εργοστασίου και Αποθήκης 
Υλικού Πειραιά βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα των 
Καμινίων του Δήμου Πειραιώς. Σημαντικό πλεονέκτημα 
της θέσης του ακινήτου είναι η γειτνίασή του με τη 
Λεωφ. Θηβών. Λόγω του μεγάλου μεγέθους αλλά και της Λεωφ. Θηβών. Λόγω του μεγάλου μεγέθους αλλά και της 
διαφοροποιημένης χρήσης του (μεταφορές και μονάδες διαφοροποιημένης χρήσης του (μεταφορές και μονάδες 
επισκευής - συντήρησης) το ακίνητο είναι ευδιάκριτο στον επισκευής - συντήρησης) το ακίνητο είναι ευδιάκριτο στον 
αστικό ιστό. Σήμερα, το ακίνητο του Εργοστασίου, του αστικό ιστό. Σήμερα, το ακίνητο του Εργοστασίου, του 
Μηχανοστασίου και της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού δε Μηχανοστασίου και της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού δε 
διαθέτει διαμπερή κίνηση, αποτελεί λειτουργικό φράγμα διαθέτει διαμπερή κίνηση, αποτελεί λειτουργικό φράγμα 
στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό, υποβαθμίζει το φυσικό στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό, υποβαθμίζει το φυσικό 
και δομημένο περιβάλλον της περιοχής και επιβαρύνει την και δομημένο περιβάλλον της περιοχής και επιβαρύνει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η πραγματοποίηση των έργων ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η πραγματοποίηση των έργων 
της μετεγκατάστασης του εργοστασίου, μηχανοστασίου της μετεγκατάστασης του εργοστασίου, μηχανοστασίου 
και της κεντρικής αποθήκης υλικού θα δημιουργήσει και της κεντρικής αποθήκης υλικού θα δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για την συνολική αξιοποίηση του τις προϋποθέσεις για την συνολική αξιοποίηση του 
ακινήτου του ΟΣΕ στην Λεύκα Πειραιά. Το ακίνητο κρίνεται ακινήτου του ΟΣΕ στην Λεύκα Πειραιά. Το ακίνητο κρίνεται 
ιδανικό για την ανάπτυξη χρήσεων όπως διαμερισμάτων ιδανικό για την ανάπτυξη χρήσεων όπως διαμερισμάτων 
- κατοικιών μεσαίου κόστους και στέγασης κοινωνικού - κατοικιών μεσαίου κόστους και στέγασης κοινωνικού 
χαρακτήρα (π.χ. φοιτητική εστία), αλλά και γραφείων για χαρακτήρα (π.χ. φοιτητική εστία), αλλά και γραφείων για 
ικανοποίηση αναγκών δημοσίων οργανισμών, υπόγειων ικανοποίηση αναγκών δημοσίων οργανισμών, υπόγειων 
χώρων στάθμευσης, super market, καταστημάτων εμπορίου χώρων στάθμευσης, super market, καταστημάτων εμπορίου 
και ψυχαγωγίας. Η έκταση του ακινήτου είναι περίπου 122 και ψυχαγωγίας. Η έκταση του ακινήτου είναι περίπου 122 
στρέμματα. Για την βιώσιμη υλοποίηση της αξιοποίησης του στρέμματα. Για την βιώσιμη υλοποίηση της αξιοποίησης του 
ακινήτου απαιτείται η δυνατότητα δόμησης περίπου 80.000 ακινήτου απαιτείται η δυνατότητα δόμησης περίπου 80.000 
τ.μ. η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη του συντελεστή  που 
ισχύει στην περιοχή.

Piraeus - Aghios Dionisios Railway Station
is located on the north-west side of the main 
harbour, at the junction of Aghiou Dionisiou 
and Kondyli coast line. Centrally located 
with direct access to the Piraeus ring road, 
it is well served by transport links and it is 
within walking distance to the metro station 
and Piraeus Central Railway Station (with 
connections to the Athens International 
Airport and the suburban and national Airport and the suburban and national 
networks). The total land area is 1.8 hectares networks). The total land area is 1.8 hectares 
and the buildable area is estimated at 9,000 and the buildable area is estimated at 9,000 
square metres. 

Σιδηροδρομικό Δίκτυο περιοχής Πειραιώς-Αθηνών
Athens - Piraeus Railway Network

Μηχανοστάσιο, Εργοστάσιο και Αποθήκη Υλικού Πειραιά
Piraeus Central Workshop - Central Depot

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί Πειραιώς
Piraeus Railway Stations

Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών
Athens Railway Station

Το οικόπεδο που στεγάζεται ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιώς 
- Αγίου Διονυσίου  βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του κεντρικού 
Λιμένα Πειραιά και συγκεκριμένα στη συμβολή των ακτών Αγίου 
Διονυσίου και Κονδύλη επί του κεντρικού λιμένα, στο δυτικό όριο 
του δήμου Πειραιά σε επαφή με το δήμο Δραπετσώνας. Η θέση του 
ακινήτου είναι πολύ κεντρική και πλεονεκτική, διότι βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης του Πειραιά σε επαφή με τη περιφερειακή Λεωφόρο 
Πειραιά που συνδέει τον Άγιο Διονύσιο με τη Λεωφόρο Σχιστού, με Πειραιά που συνδέει τον Άγιο Διονύσιο με τη Λεωφόρο Σχιστού, με 
εύκολη οδική πρόσβαση σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες. εύκολη οδική πρόσβαση σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες. 
Απέχει μόλις 500μ. από τους σταθμούς των ΗΣΑΠ και του νέου Απέχει μόλις 500μ. από τους σταθμούς των ΗΣΑΠ και του νέου 
σιδηροδρομικού σταθμού Πειραιώς (Προαστιακός) εξασφαλίζοντας σιδηροδρομικού σταθμού Πειραιώς (Προαστιακός) εξασφαλίζοντας 
άμεση πρόσβαση σε όλο το δίκτυο της γραμμής του ΗΣΑΠ, Πειραιάς - 
Κηφισιά, των 2 γραμμών του ΜΕΤΡΟ, το σιδηροδρομικό δίκτυο Στερεάς 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο (σύνδεση 
με αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος). Επιπλέον το ακίνητο χαρακτηρίζεται ως 
μεγάλης προβολής καθώς εφάπτεται με τη περιφερειακή Λεωφόρο 
Πειραιά που συνδέει τον Άγιο Διονύσιο με τη Λεωφόρο Σχιστού. Η 
έκταση του ακινήτου είναι 18 στρέμματα. Η συνολική δόμηση εκτιμάται 
σε 9.000 τ.μ. και εξασφαλίζει μία ήπιας μορφής αξιοποίηση η οποία σε 
καμία περίπτωση δεν προσβάλλει το περιβάλλον και τον αρχαιολογικό 
χαρακτήρα της γειτνιάζουσας περιοχής.

The Athens Central Railway StationAthens Central Railway Station is one of the most 
valuable properties owned by OSE with significant valuable properties owned by OSE with significant 
development prospects. It is located close to the Athens development prospects. It is located close to the Athens 
city centre and is well served by metro, buses, and trolleys. city centre and is well served by metro, buses, and trolleys. 
The station is currently being upgraded as the central The station is currently being upgraded as the central 
station for northern and southern Greece and suburban station for northern and southern Greece and suburban 
Athens. The real estate development of the new Athens Athens. The real estate development of the new Athens 
Central Railway Station will represent a landmark project Central Railway Station will represent a landmark project 
for GAIAOSE, positively affecting the greater urban area for GAIAOSE, positively affecting the greater urban area 
and creating income for the landowner and other project and creating income for the landowner and other project 
participants. The new station area is approximately 11 participants. The new station area is approximately 11 
hectares and will include a 20,000 square-metre central hectares and will include a 20,000 square-metre central 
building, two additional buildings totalling 60,000 square building, two additional buildings totalling 60,000 square 
metres, car park facilities, and park areas. metres, car park facilities, and park areas. 

OSE’s Piraeus Central Workshop - Central DepotPiraeus Central Workshop - Central Depot is 
located within Piraeus city in the light industrial zone of located within Piraeus city in the light industrial zone of 
Kaminia, close to the city’s civic and commercial centre. Kaminia, close to the city’s civic and commercial centre. 
The property has high visibility due to its size and its use, The property has high visibility due to its size and its use, 
which differentiates it from the surrounding environment. which differentiates it from the surrounding environment. 
Presently the Piraeus Central Workshop – Central Depot Presently the Piraeus Central Workshop – Central Depot 
acts as a functional barrier to the greater urban area, acts as a functional barrier to the greater urban area, 
which negatively affects the local environment and which negatively affects the local environment and 
consequently residential life. OSE is thus undertaking consequently residential life. OSE is thus undertaking 
a significant infrastructure project to phase out all a significant infrastructure project to phase out all 
transport-related industrial facilities. The completion of transport-related industrial facilities. The completion of 
this project will provide a unique opportunity to develop this project will provide a unique opportunity to develop 
the area as productive real estate. The plot is considered the area as productive real estate. The plot is considered 
ideal for medium-quality private residences, residences ideal for medium-quality private residences, residences 
with social welfare support (for example student housing), with social welfare support (for example student housing), 
as well as offices, underground parking, commercial and as well as offices, underground parking, commercial and 
leisure activities, and park and rest areas. The overall leisure activities, and park and rest areas. The overall 
land area is approximately 12.2 hectares and the building land area is approximately 12.2 hectares and the building 
area is estimated at 80,000 square metres (with a lower area is estimated at 80,000 square metres (with a lower 
building coefficient than the surrounding area). building coefficient than the surrounding area). 


