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Τα ενοίκια στα καλύτερα σημεία τηί Ερμού φτάνουν στα 210 ευρώ ανά
το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

τ μ

17

τον μήνα έχοντα σημειώσει άνοδο 7,7

Tous OKpißoüs δρόμουβ em
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΛΙΓΟΣΤΑ εναπομείναντα σημεία arts πρωτοκλασάτε περιοχέ του κέντρου ενώ στου περιφερειακού s εμπορικού

Το Σύνταγμα και η Ερμού στην Αθήνα η Τσιμισκή στη
Θεσσαλονίκη και φυσικά τα μεγάλα εμπορικά κέντρα

κερδίζουν την εύνοια των εγχώριων και Εένων αλυσίδων
που αναζητούν τα λίγα πλέον καλά σημεία που έχουν
απομείνει orous πρωτοκλασάτοι εμπορικούς δρόμοι
εντός και zkjqs του κέντρου Tns πρωτεύουσαΒ Ztous
δευτεροκλασάτους δρόμοι άμα τα κενά καταστήματα
είναι πολλά και δεν πρόκειται σύντομα να νοικιαστούν
όπως τουλάχιστον εκτιμούν τα στελέχη Tns εγχώρια

ayopäs ακινήτων τα οποία προβλέπουν αγορά δύο
στα εμπορικά ακίνητα με περαιτέρω πιέσει
orous περιφερειακού5 εμπορικού δρόμοι και avoôiKés
τάσεκ στα ενοίκια των καλών εμπορικών σημείων
ταχυτήτων

ομίλου Πειραιώς Picar για την οποία παρεμπιπτόντως εδττά
ζονται και σενάρια πώλησης Αντίστοιχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον

εμπορικών δρόμων έχουν απορροφηθεί από μεγάλες ελληνικές ή
Ιένες φίρμες ή από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο

για την αγορά της θεσσαλονίκης αυτή τη φορά έχει η δρομο

της εστίασης αναφέρει ο κ Παναγιώτης Τσαούσης επικεφαλής
του κλάδου Retail ms γνωστής εταιρείας συμβούλων ακινήτων

λογούμενη πώληση και μάλιστα σε χαμηλότερη πμή ενός από
τα μεγαλύτερα εμπορικά φιλέτα της οδού Τσιμισκή από την
Εθνική Leasing Πρόκεπαι για το πρώην ακίνητο του ομίλου
Φωκά επί ms οδού Τσιμισκή 64 εκεί όπου παλιά στεγαζόταν

το αθλητικό πολυκατάστημα του άλλοτε κραταιού βορειοελλαδικού
ομίλου F Sport ο onoios κατέρρευσε προ πενταετίας
λόγω κρίσης Το ακίνητο πωλείται τώρα οτηνπμή των 6,8 εκατ
ευρώ κατ ελάχιστο ένανπ των 8 εκατ ευρώ που είχε βγει ως
ελάχιστο τίμημα κατά την προηγούμενη διαδικασία με πς
προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να κατατίθενται

κατάτηνπρώτη εβδομάδα του Ιουλίου Οι επιτελείς της
Εθνικής Leasingnpwß^ouvTCüpa σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον
από πλευράς μεγάλων αλυσίδων δεδομένης ms προνομιακής
θέσης του κηρίου το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα ακίνητα
στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Tns ΣΤΕΦΑΝ I ΑΣ ΣΟΥΚΗ

Οι

Με

αυτά χα δεδομένα στην αγορά η Υπηρεσία
Aöonoinons Awvmns Περιουσία Ενόπλων

Δυνάμεων ΥΠΑΑΠΕΔ που υπάγεται στο
υπουργείο Εθνικτκ Αμυνας ετοιμάζεται μέσα στο καλοκαίρι
ενδεχομένως και εντός του Ιουλίου να ηροκηρύ&ι έναν από

αλυσίδα

οι ελκυστικότερες τιμές στην αγορά ε&τγούν και m
συνεχιζόμενη κινητικότητα από αρκετούς ομίλους που συνεχίζουν

Ακριβά

να αναζητούν καλύτερα σημεία για τηντοποθέτησή tous

Cushman

Wakefield Proprius η οποία συνεργάζεται

με m διεθνή εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman
σε Ελλάδα και Κύπρο

Στο ερώτημα αν μαζί με την άνοδο στα ενοίκια έχει επιστρέψει

και ο αέρας στην οδό Ερμού η οποία αποτελεί διακαή
πόθο ουκ ολίγων εταιρειών ο κ Τσαούσης αναφέρει σα το
φαινόμενο του αέρα αφορά πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις
Πάντως σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν κατά τη διάρκεια της
κρίσης αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι όσα καταστήματα
βγαίνουν προς μίσθωση στον εμπορικότερο δρόμο της Ελλάδας
νοικιάζονται άμεσα ακόμη και σε διάστημα πολύ μικρότερο του
ενός μήνα ενώ η τάση των ενοικίων είναι συνεχώς ανοδική

Εκτός του πιο πολυσύχναστου εμπορικού δρόμου της Ελλάδας

οι αναλυτές της Cushman

Wakefield Proprius προβλέπουν

για το αμέσως επόμενο διάστημα οτσθερότητα ως προς τις τιμές
των ενοικίων στα τηο καλά σημεία και ττεραπχρω πτώση στις

λιγότερο εμπορικές περιοχές Από την πλευρά τους οι μεγάλες
αλυσίδες είακολουθούν να επενδύουν σε καλά καταστήματα
με τηο πρόσφατα παραδείγματα m λεπουργία την περασμένη
εβδομάδα του μεγαλύτερου καταστήματος στην Ελλάδα 3.500

διαγωνισμού aöonoinons Ο λόγος για το ακίνητο επί των οδών
Κολοκοτρώνη και Βουλήβ στο Σύνταγμα ιδιοκτησίας του

Ektös ms Ερμού η περιοχή γύρω από το Σύνταγμα προσελκύει αυτή τη στιγμή
την προσοχή των μεγάλων εταιρεκον xcopis βέβαια αυτό να σημαίνει
ότι υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον όσο κατεβαίνουμε npos την Ομόνοια

Ταμείου Στρατού ΜΤΣ Το ακίνητο θα βγει προς
μίσθωση ενώ προσπάθειες για την παραχώρηση
του έχουν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν χωρίς ωστόσο το

συνδυάζοντας το λεγόμενο value tor money

tous πολυαναμενόμενου5 για ôhœs και εγχώριες αλυσίδες
Μετοχικού

Wakefield

μακροχρόνια

αναμενόμενο αποτέλεσμα Τώρα η ΥΠΑΑΠΕΔ θα θέσει σε
ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω του wvvw.e-publicrealestate
gr τον διαγωνισμό για τη μακροχρόνια παραχώρηση στα
πρότυπα της έτερης ιδιοκτησίας του ΜΤΣ του Μεγάρου Citylink
επιφάνειας 65.000 τ,μ όπου στεγάζεται και το Atrica που
εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια παραχώρηση η θυγατρική του

Στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους n.x στην Ερμού στη
Μεταίά ή στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα στο Χαλάνδρι

και ακόμη στον Πειραιά δεν υπάρχουν ηλέον ελεύθερα τα λεγόμενα
καλά καταστήματα Ακόμη και αυτά που έχουν αφήσει ολ
το προηγούμενο διάστημα οι τράπεζες οι οποίες ήταν τοποθετημένες

κατά κύριο λόγο στα mo προνομιακά σημεία των μεγάλων

τ,μ για την αλυσίδα Zara στο εμπορικό πάρκο Smart Park
αλλά καιττιντοποθέτηση της Intersport στην καρδιά ms Αθήνας
στο ιστορικό κτίριο της οδού Σταδίου 23
Επιπλέον η εγχώρια αγορά real estate αναμένει με μεγάλο
ενδιαφέρον τις εδ-λίδ-ις στο ανοικτό μέτωπο με ης τράπεζες
του ομίλου Λεμονή ο onoios είχε στο χαρτοφυλάκιο του και
επώνυμε φίρμες που στεγάζονταν σε εμπορικούς χώρους του
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ΩΤΟ Θ KM A / ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Τιμέβ EvoiKiaons
σε μεγάλεβ εμπορικέβ mcrraes
Περιοχή - Οδό*
Κολωνάκι - Τσακάλωφ
Ερμού

Ευρώ ανά τ.μ.

τον μήνα

Μεταβολή
ërous

90

0%

210

7,7%
9,1%

Γλυφάδα - ΜεταΕα

120

Κηφισιά - Κολοκοτρώνη
Πειραιάς - Σωτήρος

115

70

4,5%
0%

Θεσσαλονίκη - Τσιμισκή

130

0%

Πηγή: Cushman & Wakefield Proprius, α' τρίμηνο 2017

Τα ενοίκια στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη φτάνουν στα 130 ευρώ ανά τ.μ. Ανθρωποι της αγοράς
λένε ότι όσα καταστήματα βγαίνουν προς μίσθωση στους καλούς εμπορικούς δρόμους νοικιάζονται άμεσα

λέγουν οι μεγάλε8 oauoîÔss
δρόμους δεκάδες καταστήματα παραμένουν κενά

μεγάρου Citylink και μένουν σήμερα κενοί, «Baris ins Ερμού, η
περιοχή γύρω από το Σύνταγμα προσελκύει αυτή τη στιγμή την

τρέχει το «Athens Metro Mall»), oncos και η έλευση ms Guess

προσοχή των μεγάλων εταιρειών, mpis βέβαια αυτό να σημαίνει
ότι υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον όσο κατεβαίνουμε npos την

η Η&Μ άνοιξε μέσα στον Μάιο το μεγαλύτερο κατάστημά ms
στη Θεσσαλία, στονπιο εμπορικό δρόμο ms Aâpioas, στην οδό

Ομόνοια», σχολιάζει σχετικά ο κ. Toaouons.

Κούμα 25, αντικαθιστώντα5 τα υπάρχοντα καταστήματα στο
εμπορικό κέντρο «Pantheon Plaza» και στην οδό Ρούσβελτ, ενώ

στο εκπτωπκό χωριό «McArthurGlen» στα Σπάτα. Ektos Αθηνών,

κέντρο του ομίλου το «The Mall Athens» στο Μαρούσι, το οποίο
εξαγοράζεται εξ ολοκλήρου από m Lamda Divelopment στο

πλαίσιο ms σχεπκή$ oupcpcovias ùiJjous 200 εκατ. ευρώ, την

περασμένη εβδομάδα, με mv έτερη ιδιοκτήτρια του 50% mv
HSBC), αποτελεί ένα εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο στο κομμά-

Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται και από τα στοιχεία του
Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (1ΝΕΜΥ) ms EMnviKtis

στον ίδιο δρόμο ο όμιλο5 Κωνσταντίνου ετοιμάζεται να ανοίξει

στόχο να φτάσει σε αδα το 1,5 δισ. ευρώ σε ενεργηπκό και να

Συνομοσπονδία5 Εμπορίου και Επιχειρημαπκόππχκ (ΕΣΕΕ) για

μέσα στον επόμενο μήνα νέο κατάστημα Benetton-Sisley.

εισαχθεί στο ΧΑ, aucavo\ras με τον τρόπο αυτό και την aöa

την επνχειρημαπκότητα σε κεντρικοί^ εμπορικοί^ δρόμοι
ms ABtivas, σύμφωνα με τα οποία 3 στα 10 εμπορικά καταστήματα
στην Αθήνα παραμένουν κλειστά έστω και αν πλέον έχει

Τα malls

περιοριστεί ο puOpos auEnons των κενών.
Γενικότερα για το εμπορικό real estate, πάντων, οι αναλιπώ
ms Cushman & Wakefield Proprius εντοπίζουν κινηπκότητα

Επισημαίνεται εδώ όπ η περίπτωση του -ερημωμένου πλέον-

και κάνουν αναφορά oris θετικά επιδράσει που άσκησαν σπτν
αγορά real estate η διάσωση ms Μαρινόπουλθ5 από m Σκλαβενίτη,

«Pantheon Plaza» στη Λάρισα, oncos και άλλων εμπορικών κέντρων
Kupicos στη Θεσσαλία, αποτελεί από ns ελάχιστα εξαιρέσει...
mails véas γενιά5 που δεν άντεξαντη δύσκολη τελευταία οκταετία,

π των εμπορικών κέντρων και θα προχωρήσει σε εξαγορέ5 με

συμμετοχή5 ms iôias ms Lamda Development To νέο επιχειρηματικό
σχήμα ms Lamda Malls θα αναλάβει να υλοποιήσει
και mv επένδυση τωνπερίπου 25 εκατ. ευρώ για mv επέκταση
του «Golden Hall», με m δημιουργία του Μουσείου Ολυμπιακών
Αγώνων, ενυδρείου, νέων καταστημάτων, παιδότοπων
κΛπ., αλλά βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των αδειοδοπκών
με προοππκή να ανοίξει -στην καλύτερη περίπτωσηδιαδικασιών,

η λειτουργία του νέου «McDonald's» στην Ανατολική θεσσαλονίκη,

αυτά, ακόμη και για το «Pantheon Plaza»ms Aâpioas ορισμένε5

npos το τέλθ5 του 20ΐ8 - apxés 2019.
Ενα ακόμη σημανπκό νέο που επιβεβαιώνει mv κινηπκότητα
στο κομμάτι των malls είναι οι νέεβ κινήσει που ετοιμάζει,

το άνοιγμα του ιοου σημείου στην Ελλάδα για την
αλυσίδα Carpisa (στον Πειραιά), η είσοδο$ ms Forever 21 στην
αγορά ms A0ùvas με το κατάοτημα-ναυαρχίδα ms Ερμου, η
λειτουργία του νέου καΉοτήμσκ» ms Κωτσόβολθ5 στα
η έλευση ms αλυσίδα Public στο Κολωνάκι και στη
στο αεροδρόμιο, η συμφωνία για το νέο Oysho του

πληροφορίε5 αναφέρουν ότι υφίσταται πρόταση npos tous
ιδιοκτήτη Πορτογάλοι ms Sonae Sierra για μετατροπή του

κατά πληροφορίε5, ο öpiAos του Π. Κωνσταντίνου ms Alimar,
ο onoios συνεχίζει και το 2017 ns avoôiKés επιδόσεκ σε τζίρου5

σε εκπτωπκό κέντρο.

καταστημάτων και ετησκεψιμότητα στο «Athens Metro Mall»
στον Αγιο Δημήτριο. Ο iôios ο ομογενή από m Βενεζουέλα

η επέκταση ms ôavéziKnsJysk mos και εκτ05 Αθηνών,

Τρίκαλα,

συνέχεια

γιατί, κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα σε Αθήνα και θεσσαλονίκη
έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρ' όλα

Επιπλέον, η ολοκλήρωση ms συμφωνία5 μεταξύ του ομίλου
Lamda Development και ms Varde Partners, eras apxés Ιουνίου,

για mv απόκτηση από τον γνωστό διεθνή διαχειριστή εναλλα-

είχε δηλώσει το 2θΐο, όταν είχε ανοίξει το εππυχημένο, όπα»
αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμπορικό κέντρο δίπλα από το
μετρό του Αγίου Δημητρίου, όπ ενδιαφέρεται και για νέα malls
στην Ελλάδα.

ΑΛέσα στο καλοκαίρι θα γίνει ο διαγωνισμός για το ακίνητο επί των οδών Κολοκοτρώνη και
BoxiKns στο Σύνταγμα, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ενώ στη Θεσσαλονίκη
βγαίνει npos πώληση το πρώην ακίνητο του ομίλου Φωκά επί ins οδού Τσιμισκή 64

ομίλου Inditex στην Πάτρα. Enions, θετικό σημάδι είναι το
comeback ms Springfield με τηντοποθέτησή ms στην αγορά

κπκών επενδύσεων ùiJjous 12 δισ. δολαρίων του 31,7% ms νε-

του Χαλανδρίου , εκεί όπου άνοιξε και το πρώτο ms κατάστημα

αρχή μια5 oeipös κινήσεων για νέε5 εξαγορέ5 εμπορικών κέντρων
ανά mv Ελλάδα: Η Lamda Malls, στην οποία εισφέρονται αρχικά

στα βόρεια προάστια πριν από περίπου έναν μήνα η ισπανική
αλυσίδα γυναικείων εσωρούχων και αξεσουάρ women's secret,

αμφότερε5 κάτω από την ομπρέλα ms Alimar του ομίλου
Κωνσταντίνου (σ.σ.: του ομογενού5 από τη Βενεζουέλα που

ooùorams Lamda Malls -αντί 6ι,3 εκατ. ευρώ- σηματοδοτεί την

δύο από τα εμπορικά κέντρα του ομίλου ms Lamda, το
«Golden Hall» στο Μαρούσι και το «Mediterranean Cosmos»
στη θεσσαλονίκη (και εν συνεχεία το τρίτο μεγάλο εμπρικό

Μία επταετία μετά φαίνεται όη ήρθε η ώρα το ενδιαφέρον
να γίνει πράξη και ο όμιλοβ Alimar εξετάζει ήδη ns περιπτώσει
ορισμένων ακινήτων με κέντρο papous mv Αθήνα.
Την ίδια στιγμή, στροφή στα outlets για m δημιουργία του
πρώτου εκπτωηκού κέντρου στο κέντρο ms A0rivas επιχειρείται
από τον όμιλο Χαραγκιώνη, με το εμπορικό κέντρο Capitol»
επί ms Ιουλιανού και 3ns Σεπτεμβρίου, εκεί όπου στεγάζεται
το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Ektos Αθηνών, οι θεπκέ$

επιδόσε^του Mare Westtns Viohalco στην Κόρινθο οδήγησαν
τον όμιλο σε επιπλέον ayopés όμορων εκτάσεων για μελλονπκή επέκταση, ενώ το έτερο εμπορικό κέντρο του ομίλου στον

Κηφισό συνεχίζει επίση5 ανοδικά.

