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Μαγνήτης για τις ΑΕΕΑΠ τα κέντρα δεδομένων
και οι αποθήκες τελευταίου μιλίου
Τα κέντρα

επεξεργασία μεγάλου
όγκου δεδομένων data centers

τοποθετηθούν σε αυτήν Onces
ανέφερε στο τελευταίο ετήσιο
συνέδριο ακινήτων Prodexpo

αλλά και τα κέντρα logistics
εντό5 του αστικού ιστού ώστε
να καταστεί εφικτή η παροχή
αναβαθμισμένων υπηρεσιών

ο XpùaTOs KdKKaßas στέλεχοβ

tos εταιρεία3 napoxùs υπηρεσιών

ακινήτων Athens Economics
JLL το 2022 θα δούμε την
ανάπτυξη των υπηρεσιών του
λεγόμενου τελευταίου μιλίου
και στην ελληνική αγορά Πρόκειται

τελευταίου

μιλίου δηλαδή εγγύτερα
npos τον τελικό προορισμό
αποτελούν δύο vées επενδυτικέβ

κατηγορίεε ακινήτων που θα
απασχολήσουν φέτοε τΐ5 εταιρεί
es ακινήτων Η Αθήνα εξελίσσεται
με yopyoùs ρυθμούβ σε μια
από τΐ5 ταχύτερα αναπτυσσόμενα
αγορέε data centers κα
Θώ5 οι επενδύσει που δρομολογούνται
από εταιρείεε όπω5

η Microsoft και η Digital Realty
Lamda Helix υπολογίζεται ότι
ξεπερνούν το 1 δισ ευρώ Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη
μελέτη tos η Cushman
Wakefield αμερικανική εταιρεία
napoxùs υπηρεσιών
που εκπροσωπείται στην
από την Proprius κατέταξε
την Αθήνα cos την τρίτη ταχύτερα
αναπτυσσόμενη αγορά data
centers παγκοσμία Στην πρώτη
θέση των ταχύτερα αναπτυσσόμενων
αγορών βρίσκεται το Κέιπ
Τάουν Ν Αφρική και η Μόσχα
ενώ μετά την Αθήνα ακολουθούν
πόλεΐ5 ôncûs το Αμπου Ντά
μπι και η Βιέννη
Η έλευση σημαντικών παικτών
από το εξωτερικό έχει
σε σημαντικέ5 επενδύσει
ακινήτων
Ελλάδα

μεταφραστεί

ανάπτυξα νέων και

σύγχρονων κέντρων επεξεργασί
as μεγάλου όγκου δεδομένων Η

Microsoft σχεδιάζει τρία νέα

κέντρα

σε Σπάτα και Κορωπί επεν
δύονταε πάνω από 400 εκατ ευρώ
Αντίστοιχα η Digital Realty
ξεκίνησε πρόσφατα την κατασκευή
ενό5 νέου κέντρου στο
ύψουβ 70 εκατ ευρώ ενώ
δρομολογεί ένα ακόμα μεγαλύτερο
από το 2023 και μετά επενδύ
οντα5 επιπλέον 400 εκατ ευρώ
Το συγκεκριμένο κέντρο ανα
Κορωπί

για μια νέα τάση στην
Ελλάδα και υπάρχει δυσκολία
στην εύρεση των κατάλληλων
χώρων Σύμφωνα με τον κ Κάκ
καβα repioxés ôncos ο άξονα5
tos Λ Κηφισού ή ο Botovikôs

τουβ με μακροχρόνια συμβόλαια

Οι επενδύσεις που
από εταιρείες

δρομολογούνται

όπως η Microsoft
και η Digital Realty
σε data centers ξεπερνούν
το 1 δισ ευρώ
μένεται να χρησιμοποιηθεί σε
ποσοστό 50 από την Amazon
Web Services η οποία θα
την επένδυση
Η ευκολία πρόσβασα σε εναλ
λακτικέβ nnyis ενέργειαβ π.χ
από ΑΠΕ και το χαμηλό kôotos
συγχρηματοδοτήσει

önoos επίσα και
το εξειδικευμένο προσωπικό είναι
παράγοντεε που λειτουργούν

εγκατάστασα

υπέρ tos ανάπτυξα περισσότερων
data centers στην ελληνική
αγορά Οι εξελίξει amès έχουν

πυροδοτήσει έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον και από z\s ΑΕΕΑΠ
αλλά και από τα επενδυτικά
funds ακινήτων που θα
ενδιαφέρονταν

να τοποθετηθούν
στην αγορά αυτή αγοράζονταε
τα έτοιμα ακίνητα και επαναμι
σθώνοντάβ τα oxovs χρήστεε

Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί τόσο
από την Prodea Investments
όσο και από τη Noval Property
του ομίλου Βιοχάλκο η οποία
εξετάζει το ενδεχομένο να
στην ανάπτυξη ενό5
τέτοιου κέντρου σε κάποιο από
τα ακίνητα rôiOKraaias tos και
σε συνεργασία με κάποιον
όμιλο τεχνολογίαβ
Αντίστοιχα ο επενδυτικό5 όμι
Xos Dromeus Capital έχει
επενδυτικά κεφάλαια
tos τάξεω5 των 300 εκατ ευρώ
σχεδιάζονταβ να τοποθετηθεί
στα data centers αλλά και στα
κτίρια logistics μεγάλα επιφά
νεια5 Η Dromeus έχει ήδη επενδύσει
πάνω από 200 εκατ ευρώ
στην ελληνική αγορά γραφείων
Οι εταιρείεβ ακινήτων κινούνται
και για τη δημιουργία ή αγορά
υποδομών logistics εντό5
αστικού ιστού που αναμένεται
να αποτελέσει το επόμενο στάδιο
ανάπτυξα του ηλεκτρονικού
εμπορίου Εταιρείε5 ôncos
η Prodea Investments η Briq
Properties και η Trastor έχουν
προχωρήσει

εξειδικευμένο

εξασφαλίσει

διερευνήσει τη συγκεκριμένη
αγορά και ενδιαφέρονται να

θα αποτελούσαν lôaviKoûs υπο
δοχείε για τέτοιουβ αποθηκευτι
koüs xcbpous Στο πλαίσιο αυτό
η δημιουργία χώρων αποθήκευ
ans tos τάξεωβ των 7.000-8.000
τ.μ Obs παραπάνω περιοχέε θα

εξασφάλιζαν άμεσα χρήστε5
ενοικιαστέ5 λόγω tos μεγάλα
ζήτησα που παρατηρείται κυ
picos από μεγάλε5 αλυσίδεβ του
λιανεμπορίου με αναπτυγμένα
ηλεκτρονικά καταστήματα Με
δεδομένη τη σχετικά χαμηλή τιμή
που πωλούνται βιομηχανικά
ακίνητα στα σημεία αυτά είναι
aacpés ότι υπάρχει περιθώριο
για την εξασφάλιση σημαντικών
αποδόσεων Ωστόσο είναι

επίσα δεδομένη η δυσκολία εύ
ρεση5 του κατάλληλου^κτιρίου
στην κατάλληλη τιμή και τοποθεσία
ενώ και το κόστοε tos
ανακατασκευή3 του δεν θα είναι
αμελητέο
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσί
εε που σχετίζονται με το τελευταίο
μίλι αφορούν την τελική
στάση evôs npo'iövros πριν από
την παράδοσή του στον παραλήπτη

Ετσι η ύπαρξη μεγάλων χώρων
αποθήκευσα κοντά arous
πελάτεε εξοικονομεί χρόνο και
βελτιώνει την αμεσότητα στην
εξυπηρέτηση στουίείο καθοριστικό
για την επικράτηση έναντι
του ανταγωνισμού

Κτίρια μεικτής χρήσης
τα μεγάλα ακίνητα
τάσειβ που έχουν
αρχίσει να διακρίνονται στην
ακινήτων
είναι και τα
ανάπτυξη
κτίρια μεικτήε χρήσα Η
υφιστάμενων κτιρίων
ή η ανάπτυξη νέων ακινήτων
μεγάλα επιφάνειαε έχουν
επιτρέψει στουε επενδυτέ5 να
φανταστούν από την αρχή Tis
χρήσει των ακινήτων προκρί
Από τις νέες

ανακατασκευή

νοντα5 λύσειβ που συνδυάζουν
διαφορετικά στοιχεία Με τον
τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται
οι πιθανότητε5 tos επιτυχία5 και
μειώνεται το ρίσκο
Τα παραδείγματα είναι πλέον
αρκετά Ενα από αυτά είναι ο
nüpYOS του Πειραιά των 34.000
τ.μ και των 24 ορόφων συνολικού
üipous 84 μέτρων
Το κτίριο που ανακατασκευάζεται
αυτήν την περίοδο
από το επενδυτικό σχήμα των
Dimand Real σε συνεργασία
με την EBRD και την Prodea
Investments θα διαμορφωθεί
σε έναν πύργο εργασίαε εμπορίου
διαμονή5 και ψυχαγωγία5
ko0g)s θα φιλοξενεί καταστήματα
γραφεία εστιατόρια και
πολυτελή διαμερίσματα Ειδικότερα
περίπου 10.000 τ.μ θα
αφορούν πολυτελή γραφεία ενώ
7.000 τ.μ θα αφορούν διαμερίσματα
Οι πρώτοι όροφοι θα
εμπορικά καταστήματα
επιφανεία5 7.000 τ.μ ενώ ο
τρίτοε ôpocpos του ακινήτου θα
διαθέτει έναν πολυχώρο πολιτιστικών
λειτουργιών που θα
και με χώρο εστίασα
Το έργο αποτελεί επένδυση tos
τάξεωβ των 40 εκατ ευρώ και
αναμένεται να παραδοθεί npos
χρήση στο τέλοε του πρώτου
εξαμήνου του 2023
Μεικτή χρήση γραφείων και
καταστημάτων ή κατοικιών
να προκριθεί και στο
φιλοξενούν

συνδυάζεται

ενδέχεται

πλαίσιο τα ανάπλασα του
εμβληματικού κτιρίου του Μινιόν
στο κέντρο τα A0nvas Η

Dimand Real Estate προχώρησε
στην απόκτηση του ακινήτου
αντί ποσού 25 εκατ ευρώ
στο πλαίσιο διαγωνιστική5 δια

ôiKaoias που πραγματοποιήθηκε
από του5 πιστωτέ tos Folli
Follie που ήταν ο κάτοχοε του
κτιρίου Η θέση του ακινήτου
πλησίον τα πλ Ομονοίαε αλλά
και η διαρρύθμισή του σε επι
μέρουβ τμήματα θεωρείται ότι
μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη
διαφορετικών χρήσεων
από εστίαση και εμπόριο μέχρι
γραφεία και διαμερίσματα
Οι σχετικέβ μελέτεε βρίσκονται
σε εξέλιξη
Πύργο5 μεικτών χρήσεων επι
φανείαε τα τάξεω5 των 70.000

0 πύργος του Πειραιά
θα φιλοξενεί καταστήματα
γραφεία
εστιατόρια και πολυτελή
διαμερίσματα
τ.μ σχεδιάζεται και στον εμπορικό
κόμβο που έχει δημιουργήσει
η Lamda Development στο
τμήμα τα έκτασα του πρώην
αεροδρομίου στο Ελληνικό που
έχει πρόσοψη npos τη Λ
Βουλιαγμένα

auras πρόκειται να
αποτελέσει ένα ακόμα αρχιτεκτονικό
τοπόσημο για το
με üipos 150 μέτρων και
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
Το kôotos tos επένδυσα
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 150
εκατ ευρώ με πιθανότερο επενδυτή
το fund Brooklane Capital
ενώ στην επένδυση θα συμμετάσχει
με ποσοστό μειοψηφίαε και
η ίδια η Lamda Development
Πόντια επί του napôvTOS οι
Ο nüpYOS

Ελληνικό

σχετικέ5 συζητήσει μεταξύ των
δύο πλευρών συνεχίζονται

