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Έντονο ενδιαφέρον για µίσθωση χώρων ήδη από το στάδιο της κατασκευής  
της Β’ Φάσης του SMART PARK  

 

Άνω του 50% της συνολικής υπό κατασκευή επιφάνειας της Β’ Φάσης Ανάπτυξης του Εµπορικού 

Πάρκου SMART PARK έχει ήδη µισθωθεί σε µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης προϊόντων ένδυσης, 

υπόδησης, οικιακού εξοπλισµού, αθλητικών ειδών και επίπλων, µε βάση τα δεσµευτικά προσύµφωνα 

εµπορικής µίσθωσης που έχουν µέχρι σήµερα υπογραφεί.  

 

Συγκεκριµένα, η «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», θυγατρική της εταιρείας REDS A.E., 

µέλους του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχει προχωρήσει σε υπογραφή δεσµευτικών συµφωνιών µε την 

«DECATHLON», την «MARKS AND SPENCER», την «∆ΙΑΦΑΝΟ» και την «BO CONCEPT» για την 

ανάπτυξη οµώνυµων καταστηµάτων λιανικής, καθώς και µε την «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την 

ανάπτυξη εµπορικού καταστήµατος «GAP».   

 

Μέσω των σχετικών δεσµευτικών προσυµφώνων επιτυγχάνεται η µίσθωση συνολικής επιφάνειας 

περίπου 7.250 µ2 που αντιστοιχεί σε ποσοστό πληρότητας της µισθωτικής επιφάνειας του νέου κτιρίου 

περίπου 55%, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως η πληρότητα στον όροφο του κτιρίου ανέρχεται στο 

87%. H κατασκευή της Β’ Φάσης του Εµπορικού Πάρκου, προϋπολογισµού περίπου 26 εκατ. ευρώ, 

έχει ήδη ξεκινήσει µε ανάδοχο την ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, θυγατρική εταιρεία του οµίλου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κι 

αναµένεται η νέα επέκταση να λειτουργήσει τον Νοέµβριο του 2019. Σηµειώνεται πως µε βάση το 

ενδιαφέρον που έχει µέχρι στιγµής εκφραστεί, σύντοµα αναµένεται να ανακοινωθούν πρόσθετες 

εµπορικές συµφωνίες για τη µίσθωση καταστηµάτων στους τοµείς της τεχνολογίας, ένδυσης- υπόδησης, 

εστίασης κλπ.  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
DECATHLON GREECE 

SPORTING GOODS 

 
DECATHLON 

λιανική πώληση αθλητικών προϊόντων 
και αθλητικών ειδών αναψυχής 

 
3.150m2 

 
MARKS AND SPENCER 

MARINOPOULOS GREECE 
S.A. 

 
MARKS AND 
SPENCER 

λιανική πώληση προϊόντων ένδυσης 
(ανδρικής, γυναικείας, παιδικής), 
υπόδησης και αξεσουάρ 

 
1.370m2 

 
∆ΙΑΦΑΝΟ Α.Ε. 

 
∆ΙΑΦΑΝΟ 

λιανική πώληση προϊόντων ειδών 
οικιακού εξοπλισµού 
 

 
1.200m2 

 
LIFE CONCEPT Α.Ε. 

 
BO CONCEPT 

λιανική πώληση επίπλων, χαλιών, ειδών 
φωτισµού και συναφών ειδών οικιακής 
χρήσης 
 

 
900m2 

 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 
GAP 

λιανική πώληση προϊόντων ένδυσης,  
υπόδησης (ανδρική, γυναικεία και 
παιδική) και συναφών αξεσουάρ 
 

 
620m2 

 

Κηφισιά, 12 ∆εκεµβρίου 2018 
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Σχετικά µε την REDS  

Μία εκ των κορυφαίων εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, η REDS A.E. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

Εµπορικών Πάρκων, Εµπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωµένων Οικιστικών Συγκροτηµάτων, 

Εκθεσιακών Κέντρων, καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων. Μεταξύ άλλων η REDS έχει 

κατασκευάσει και λειτουργεί το Smart Park, το µεγαλύτερο εµπορικό Πάρκο στην Ελλάδα. Το Smart Park σήµερα 

διαθέτει 100% πληρότητα και δέχεται πλήθος επισκεπτών που το 2017 ξεπέρασαν τα 4,4 εκατοµµύρια. 

Παράλληλα, η REDS σκοπεύει να αναπτύξει το εµβληµατικό Cambas Project, που συνδυάζει την ανάδειξη των 

διατηρητέων κτηριακών εγκαταστάσεων του ιστορικού οινοποιείου Καµπά στην Παλλήνη µε µία σύγχρονη 

ανάπτυξη γραφείων, καταστηµάτων, ξενοδοχείου και χώρων ψυχαγωγίας και πολιτισµού.  

 


