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Ο αμερικανικός
όμιλος της
Ηιηθς διατηρεί
το ενδιαφέρον
του για το

κουφάρι του
εμπορικού
κέντρου του
Βωβού στον
Βοτανικό στην
περίπτωση που
Ξεμπλοκάρει
το θέμα της
διπλής
ανάπλασης
Βοτανικού
λεωφόρου
Αλεξάνδρας

Τα νέα deals
στο real estate
εν μέσω navÔnuias
Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί η αγορά επαγγελματικών ακινήτων
δείχνει σημάδια avcoxns ειδικά σε ό,τι αφορά αυτοτελή κτίρια
στο κέντρο msAOnvas γραφεία npœms Kamyopias αλλά και τα logistics

ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΣΟΥΚΗ
ftefaniasoukt a gmail.com

Bain Capital ετοιμάζεται να βάλει

Η
πωλητήριο στα παλιά γραφεία ms
Τηλέτυπο5 και του MEGA στη λεωφόρο

Μεσογείων ενώ και άλλα ιστορικά
εκδοτικά ακίνητα σε όλη την Αθήνα

μετατρέπονται σε βιοκλιματικά κτίρια
και ετοιμάζονται να δεχτούν πολυεθνή

Γνωστοί επενδυτέ5 ôncos η

NCH Capital από την πολυσυζητημένη τουριστική επένδυση

στην Κασσιόπη έχει ήδη τοποθετηθεί αγοράζοντα
ακίνητα στην Αθήνα και αναζητεί και ôAÀss επενδυπκέ5 ευ

Kaipiss Παράλληλα η κινητικότητα γύρω από τον Βοτανικό

δημιουργεί προοδοκίε5 otous εμπλεκομένου ότι μπορεί να

έχει έρθει η ώρα να δοθεί λύση σε ένα project που παραμένει

βαλτωμένο για πάνω από μία δεκαετία

Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί και στην αγορά
επαγγελματικών ακινήτων λόγω ms ilapons των κρουσμάτων

του κορωνοϊού το εγχώριο real estate δείχνει σημάδια
avroxùs ειδικά σε συγκεκριμένε5 κατηγορίε5 ακινήτων ôncos

τα αυτοτελή κτίρια στο κέντροms AOûvas τα γραφεία πρώ
ms Katnyopias αλλά και τα logistics όπου έχουν πραγματοποιηθεί

εν μέσω ms υγειονομική Kpions και πρόκειται να

πραγματοποιηθούν πρόσεχα και νέε5 συμφωνίε5 Αντίθετα

πιέσε δέχονται λόγω COV1D-19 η αγορά των καταστημάτων

και ο κλάδθ5 ins cp^o&vias αν και στον τελευταίο
ôncos επισημαίνουν μεγαλοστελέχη του εγχώριου real estate

με το κλείσιμο ms cpeuviis πολύ δύσκολα τουριστική
σεζόν αναμένονται περισσότερα πωλητήρια για νέα deals

ôncos ακούγεται για παράδειγμα στην περίπτωση ms Hines

Οι Αμερικανοί μετά τη συμφωνία που έκλεισαν στην Κρήτη
μέσα στην πανδημία από κοινού με τη Henderson Park για
την εξαγορά του χαρτοφυλακίου τωνπέντε Ξενοδοχείων των

Μαμιδάκη και Κεφαλογιάννη φαίνεται να εξετάζουν και

άλλε5 περιπτώσει στο κομμάτι ms cp^o&vias σε εΓισου

δημοφιλεί5 προορισμού5 βλ Δωδεκάνησα ενώ είναι ανοιχτοί

και σε νέε οικιστή επενδύσει στο πρότυπο aums
που σχεδιάζουν στο ακίνητο στηνπεριοχή ms Βούλα5 για το
οικιστικό συγκρότημα πολυτελών κατοικιών

Για την αγορά των καταστημάτων ο Oiacoßpios είναι
πολύ κρίσιμο5 δεδομένου ότι αν ενισχυθούν τα περιοριστικά

μέτρα ο αντίκτυπος θα είναι κατά πολύ υψηλότερος σε μια
αγορά η οποία ήδη έχει υποστεί πιέσεις ôncos χαρακτηριστικά
επισημαίνει στην τελευταία ms ανάλυση η γνωστή εταιρεία
συμβούλων ακινήτων Aavös η οποία συνεργάζεται για m
χώρα pas με την BNP Paribas Real Estate Η αγορά των καταστημάτων

βρίσκεται τη δεδομένη συγκυρία σε μια θέση όπου

θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της πανδημίας
είτε αυτά σχετίζονται με την πτώση της καταναλωτικής

εμπιστοσύνης

είτεμε την πτώση του εισοδήματος των καταναλωτών

είτε ακόμη και με τις αλλαγές που συντελούνται όσον αφορά τις
καταναλωτικές συνήθειες και τις δαπάνες όπως συμβαίνει με
την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Nées επενδυτικές κινήσεις

Πάντα παρά το γενικότερο μούδιασμα επενδυτικέ5 κινήσει

γίνονται ακόμη και στα γραφεία όπου για την επόμενη
μέρα ms πανδημία5 με την άνοδο ms τηλεργασία5 τίθενται

περισσότερα ερωτήματα και για τη συγκεκριμένη αγορά
Οι τιμές στα γραφεία πρώτης κατηγορίας διατηρούνται σταθερές

ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα καθυστερι'ισεις
σε σημαντικά υπό είέλιΐη έργα κατασκευής όπως το κτίριο
που αναπτύσσει η Prodea Ιηνεςίηιεηΐς ΑΕΕΑΠ στον Παράδεισο

Αμαρουσίου αναφέρει στην τελευταία ms ανάλυση η

Cushman Wakefield Proprius Η εταιρεία συμβούλων
ακινήτων υπολογίζει ότι μέχρι το τέλθ5 του επόμενου émus
θα έχουν διατεθεί νέοι γραφειακοί χώροι 90.000 τ.μ στην
Αθήνα ενώ αυτή τη στιγμή μια βασική αιτία για τη σταθερότητα

των τιμών ειδικά στα γραφεία α Kamyopias είναι το

γεγον05 ότι οι διαθέσιμοι χώροι είναι λίγοι σε αντίθεση με
τα γραφεία β κατηγορία όπου εν μέσω πανδημία5 στο β

μισό του érous αναμένεται αύ&ιση των διαθέσιμων χώρων
Οσον αφορά ns νέε5 επενδυτικέ κινήσε εν μέσω κορωνοϊού

πέραν ms οριστικοποίησα των δύο επενδύσεων

ms Trastor ΑΕΕΑΠ συνολικού ùiJjous 35 εκατ ευρώ για
γραφεία στο Μαρούσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το άνοιγμα

από πλευρά5 ms NCH Capital πέραν του τουριστικού
κλάδου και του γνωστού τουριστικού project των 120 εκατ

ευρώ του Ερημίτη στην Κέρκυρα Τα ακίνητα εισοδήματο
είναι ένα πεδίο που γνωρίζει καλά ο όμιλο από τη διεθνή
του δραστηριότητα και εκεί έχει στρέψει το ενδιαφέρον του
και στη χώρα μα5 οριστικοποιώντα5 στο τέλθ5 Ιουλίου ns
δύο npiirtES ayopés στο κέντρο ms A0ùvas a8as 5 εκατ

ευρώ Ο TOupiopôs παραμένει στο ραντάρ του ομίλου
ωστόσο αυτή τη φορά όχι για greenfïeld επενδύσε που

Ξεκινούν δηλαδή εκ του μηδεν05 και απαιτούν μακροχρό
νιεδ αδειοδοτήσε ôncos άλλωστε φάνηκε και στην περίπτωση

του Kassiopi Project στην Κέρκυρα αλλά για υφι
στάμενε5 μονάδε5 ανά την Ελλάδα θεωρούμε ότι πάντα σε

μια κρίση υπάρχει χώρος για νέες επενδύσεις εφόσον υπάρχουν
οι ευκαιρίες και οι κατάλληλες προϋποθέσεις και ακριβώς με
αυτό το σκεπτικό εξετάζουμε αυτή τη στιγμή και νέα projet
επισημαίνουν στο business stories mryés από την ααιρεία
Πράγματι στα τέλη Ιουλίου ο öpiAos προχώρησε στην αγορά

δύο επαγγελματικών ακινήτων στο κέντρο ms A0ùvas
στην οδό Tpaßiäs εκεί όπου στεγάζεται παράρτημα του
Ανοικτού Πανεπιστημίου και στην Ηροδότου στο Κολωνάκι

επίσα σε κτίριο γραφείων Ο xcopos του επαγγελματικού

real estate είναι από tous τομεί που γνωρίζει καλά εδώ και
πολλά χρόνια η NCH Capital και για την Ελλάδα φαίνεται ότι

τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για το άνοιγμα στον

συγκεκριμένο τομέα Σημειωτέον ότι συνολικά η NCH έχει
αυτή τη στιγμή παρουσία σε ΗΠΑ Ρωσία Λατινική Αμερική
Ηνωμένο Βασίλειο Ελλάδα Κύπρο Κροατία Ρουμανία
Αλβανία Ουκρανία Λετονία Καζακστάν Βουλγαρία και

Μαυροβούνιο ενώ μεταΞύ των τομέων επιχειρηματιιά
δραστηριότητα5 πέραν του τουρισμού συγκαταλέγονται
οι επενδύσε σε εισηγμένε5 εταιρεϊε5 ή ιδιωτικά επενδυτικά

κεφάλαια στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και στα

ακίνητα Την ίδια σπγμή αυτή την περίοδο όπα αναφέρουν
πληροφορίε5 βαίνει npos ολοκλήρωση μία ακόμη συμφωνία

για την πώληση εν05 από τα πιο γνωστά κτίρια στη λεωφόρο

Kncpioias Ο λόγο5 για τα γραφεία ms Glaxo στην

περιοχή του Χαλανδρίου με την αγορά να αποτιμά το συγκεκριμένο

deal πέριΞ των 12-13 εκατ ευρώ και τον όμιλο να

παραμένει στο ακίνητο cos μισθωτή

Τα εκδοτικά ακίνητα

Αντίστοιχα άμεσα πρόκειται να βγει npos πώληση από το

χαρτοφυλάκιο ms Bain Capital ένα από τα πιο γνωστά ακίνητα

ms λεωφόρου Μεσογείων Ο λόγο5 για tous χώροι
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