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Lamda Development:  
Μέχρι τα Χριστούγεννα  
η ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Κατατέθηκε την Παρασκευή προς έγκριση το ενημερωτικό 
δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Την Παρασκευή υπέβαλε το τελικό 
draft του ενημερωτικού δελτίου για την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 
650 εκατ. ευρώ, ώστε να εγκριθεί από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Lamda 
Development, όπως ειπώθηκε στην 
έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας. 
Η Lamda Development ανακοίνωσε την 
ίδια μέρα την τιμή διάθεσης των νέων 
μετοχών, η οποία ορίστηκε στα 6,70 ευρώ 
με αναλογία 1,2 νέες μετοχές για κάθε 1 
υφιστάμενη. Σε ό,τι αφορά το ενημερωτικό, 
εκτιμάται ότι περί τις αρχές Δεκεμβρίου 

θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με συνέπεια η AMK να ολοκληρωθεί 
πριν τα Χριστούγεννα. Αναφορικά με την καθυστέρηση του διαγωνισμού για την άδεια 
λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό, για τη διενέργεια του οποίου φαίνεται ότι θα 
χρειαστεί μια επιπλέον εβδομάδα εξαιτίας έλλειψης δικαιολογητικών σύμφωνα με τις 
τελευταίες πληροφορίες, ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development επισήμανε ότι «το έργο θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυτός 
είναι ο σχεδιασμός που κάνουμε. Θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε, αν ολοκληρωθούν 
αυτά που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο». Υπενθυμίζεται ότι o 
διαγωνισμός για το καζίνο εντάσσεται στις αναβλητικές αιρέσεις για την επένδυση, 
που σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί για να καταβληθεί η προκαταβολή των 300 
εκατ. ευρώ στο Δημόσιο. Παράλληλα, το Δεκέμβριο, το πιθανότερο στις 12 του μήνα, 
ανοίγει η δυτική πτέρυγα του Golden Hall, ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να 
λειτουργήσει το ενυδρείο στην επέκταση του εμπορικού κέντρου. «Ετοιμάζεται ένας 
πολύ ωραίος χώρος, καθώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα. Εκτός από το 
ενυδρείο θα υπάρχουν δύο χώροι εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και καταστήματα 
εστίασης», τόνισε ο κ. Αθανασίου για το project που εστιάζει σε family entertainment, 
προσθέτοντας ότι όλοι οι χώροι της πτέρυγας έχουν διατεθεί σε μισθωτές. 

«Σε πολύ καλό δρόμο η αναχρηματοδότηση των ομολογιακών»
Η Lamda Development έχει ξεκινήσει εκ παραλλήλου με την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου την διαδικασία έκδοσης ομολόγου, μέρος του οποίου θα αναχρηματοδοτήσει 
ένα τμήμα του υφιστάμενου ομολογιακού δανεισμού. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, το πιθανότερο είναι ότι μέρος του θα κατευθυνθεί 
στην αναχρηματοδότηση του ομολογιακού ύψους 5,3 εκατ. ευρώ της Prime Properties, 
εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο Cecil στο Κεφαλάρι.

Χριστίνα Παπαγιάννη

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ:  
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΑ 
PREMIUM OLIVIA THINKS 
Νέες προϊοντικές προτάσεις στην 
κατηγορία των ξενοδοχειακών 
καλλυντικών παρουσίασε η 
Παπουτσάνης στη φετινή έκθεση Xenia.  
Η εταιρεία, η οποία κατέχει ηγετική θέση 
στην ελληνική αγορά στην κατηγορία 
των ξενοδοχειακών προϊόντων και 
διατηρεί συνεργασίες με διεθνείς 
ξενοδοχειακές αλυσίδες, διευρύνει 
τη γκάμα της με την premium σειρά 
ξενοδοχειακών καλλυντικών με  
συστατικά φυσικής προέλευσης, υπό το 
νέο σήμα OLIVIA THINKS.  
Παράλληλα, προχώρησε και στον 
επανασχεδιασμό της επιτυχημένης 
σειράς OLIVIA με βάση τα οργανικά 
εκχυλίσματα φύλλων ελιάς, οργανικού 
ελαιόλαδου, καρπού και κουκουτσιού 
ελιάς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  
ΚΟΝΔΥΛΙΑ 38 ΔΙΣ.  
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
Τις δυνατότητες ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων μέσω του νέου 
πακέτου Γιούνκερ διερευνά Ταμείο 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU, πρόκειται να 
διατεθούν περίπου 38 δισ. ευρώ για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο 
τη μόχλευση επενδυτικών κονδυλίων 
650 δισ. ευρώ, μέχρι το τέλος της της 
προγραμματικής περιόδου 2021-2027. 
«Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που 
ανοίγονται για τους πιστούχους - μέλη 
μας, θα αξιοποιηθούν στο έπακρο», 
σχολίασε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, 
Κωνσταντίνος Μακέδος. 

Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων 
Σύμβουλος, Lamda Development
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Φεβρουάριος 2020

Ποιες είναι οι κορυφαίες προτάσεις διαμονής στην Ελλάδα σήμερα;
Διεκδικήστε την ανάδειξή σας στα Greek Hotel of the Year Awards!

GOTHAM BOOK

GOTHAM BLACK
GOTHAM BOOK

HOTEL OF THE YEAR
GREEK

2020

#333333

#E1C66E

#BEA65D

G R E E K  H O T E L  O F  T H E  Y E A R  2 0 1 9  W I N N E R S

Euphoria Retreat | Olea All Suite Hotel | Casa Cook Kos | Mayia Exclusive Resort & Spa 
Stella Island Luxury Resort & Spa | Albergo Gelsomino | Contessina Suites & Spa  

Thalatta Seaside Hotel | Cosmopolitan Suites Hotel | San Antonio

ΔΕΚΆΔΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΆ ΕΓΚΆΊΝΊΆΣΤΗΚΆΝ,  ΆΝΆΚΆΊΝΊΣΤΗΚΆΝ  

Η ΆΝΆΝΕΩΣΆΝ ΤΊΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΊΆ ΠΟΥ ΠΕΡΆΣΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Κατερίνα Τσιλίκουνα, T: 210-6617777 (εσωτ. 111), E: ktsilikouna@boussias.com

www.hoteloftheyear.gr
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ΧΟ Ρ Η ΓΟ I  Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν I Α Σ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

TEΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 02.12.19

http://www.hoteloftheyear.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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ΓΕΚΕ Α.Ε. - α’ εξάμηνο: Κύκλος εργασιών 
2019: 5,47 εκατ. ευρώ, 2018: 5 εκατ. ευρώ /
Κέρδη προ φόρων 2019: 1,85 εκατ. ευρώ, 
2018: 1,86 εκατ. ευρώ
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Επίκυκλος: Στις 25 ημέρες  
ο χρόνος ανακαίνισης κάθε 
ορόφου στο President
Στις 250 χιλ. ευρώ το κόστος ανά όροφο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η 
διαδικασία ανακαίνισης του 
ξενοδοχείου President από την 

ιδιοκτήτρια εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε.  
Η κίνηση για την πλήρη αναμόρφωση 
των ορόφων του κτιρίου ξεκίνησε σε 
πιλοτική φάση να υλοποιείται από 
το περασμένο καλοκαίρι, όταν και 
προχώρησε η ανακαίνιση του δευτέρου 
ορόφου σε χρονικό διάστημα 25 
ημερών. 
Ανάδοχος του έργου ανακαίνισης είναι 
η κατασκευαστική εταιρεία Επίκυκλος. 
Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο έχει 
ξεκινήσει η ανανέωση του 10ου ορόφου 
με τον προγραμματισμό να προβλέπει 
την ανακαίνιση των ορόφων σταδιακά 
προς το ισόγειο, όπου κάθε όροφος 
θα ανακαινίζεται εντός 25 ημερών, 
αλλάζοντας όψη στα 27 δωμάτια, στο 
κλιμακοστάσιο και στους διαδρόμους.

Ολοκλήρωση της ανανέωσης 
των ορόφων εντός τριετίας
Το Build είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί 
στα ήδη ανακαινισμένα δωμάτια του 
δευτέρου ορόφου. Ας σημειωθεί ότι σε 
κάθε όροφο εντάσσονται μονόκλινα, 
δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια. Σε ό,τι 

αφορά την ανακαίνιση, ο χρονικός 
ορίζοντας για την ολοκλήρωση και των 
20 ορόφων του κτιρίου θα ανέλθει σε 
περίπου τρία έτη. Στόχος της διοίκησης 
του President είναι να προχωρήσει το 
έργο αυτοχρηματοδοτούμενο χωρίς τη 
χρήση δανεισμού, αντλώντας έσοδα 
από τους πελάτες που διαμένουν στο 
ξενοδοχείο.

Στις 250 χιλ. ευρώ το κόστος 
ανακαίνισης ανά όροφο
Το κόστος ανακαίνισης υπολογίζεται 
αυτή τη στιγμή σε περίπου 250 χιλ. 
ευρώ ανά όροφο. Αρχικά πρόκειται να 
ολοκληρωθεί ένας σημαντικός αριθμός 
ορόφων, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι έως 
και το τέλος Απριλίου, προ της έναρξης 
της νέας τουριστικής περιόδου.  
H εξέλιξη των εργασιών θα αποτελέσει 
σημαντικό κριτήριο για τη συνέχιση της 
ανακαίνισης, η οποία θα προχωρήσει σε 
αντίστροφη πορεία από τον 11ο προς 
τον 20ο όροφο του κτιρίου. 

Δεν επηρεάζεται η λειτουργία 
του ξενοδοχείου κατά τη 
διάρκεια της ανακαίνισης
Καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της 
ανακαίνισης των ορόφων η λειτουργία 

του ξενοδοχείου δεν θα επηρεαστεί. 
Ας σημειωθεί ότι το President αυτή 
τη στιγμή παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης τζίρου της τάξεως του 10% 
με σταθερή πληρότητα της τάξεως του 
75%-77% ετησίως και τη μέση τιμή 
δωματίου να ανέρχεται στα 105 ευρώ, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
ΓΕΚΕ Α.Ε. έως και τον Σεπτέμβριο του 
2019. Διαθέτει συνολικά 20 τμήματα, 
20 μάνατζερ και απασχολεί περισσότερα 
από 200 άτομα προσωπικό.
Ας σημειωθεί ότι η ΓΕΚΕ Α.Ε. 
προχώρησε την περασμένη Παρασκευή 
στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των 
μετόχων στην έγκριση της μετατροπής 
των μετοχών από ανώνυμες σε 
ονομαστικές, όπως προβλέπεται από 
τις διατάξεις του νόμου 4548/2018. 
Ταυτόχρονα η εισηγμένη εταιρεία 
προχώρησε και σε αλλαγές σημείων 
του καταστατικού, που αφορούν επί 
παραδείγματι στη διάρκεια ζωής της 
εταιρείας, η οποία από 50 χρόνια που 
ήταν μέχρι σήμερα μετατράπηκε σε 
αορίστου χρόνου. Ταυτόχρονα όμως, 
η εταιρεία μπορεί να εκδώσει πλέον 
και άλλους τίτλους εκτός από μετοχές, 
όπως είναι τα ομόλογα.

Γιώργος Λαμπίρης
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Párisi Udvar: Το θρυλικό κτίριο  
της Βουδαπέστης που μετατράπηκε 
σε ξενοδοχείο
Χρειάστηκαν 4,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί η ανακαίνισή του

Ως πολυτελές ξενοδοχείο 
λειτουργεί πλέον ένα από τα 
πιο εμβληματικά κτίρια της 

Βουδαπέστης, το Párisi Udvar, μετά από 
εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης που 
διήρκεσαν 4,5 χρόνια – περισσότερο 
απ’ όσο χρόνο χρειάστηκε για την 
κατασκευή του. Το Párisi Udvar, που 
κατασκευάστηκε το 1817, σχεδιάστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Mihály Pollack για 
λογαριασμό του βαρόνου József Brudern, 
ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει ένα 
εμπορικό κέντρο. Στο ισόγειο του κτιρίου 
βρίσκονταν 32 καταστήματα, ενώ ο ίδιος 
ο βαρόνος έμενε στον δεύτερο όροφο 
του κτιρίου. Το όνομά του, που σημαίνει 
«Αυλή του Παρισίου», πιθανότατα το 
πήρε από την ομοιότητά του με τη 
στοά Passage des Panoramas στο 
Παρίσι, από την οποία εμπνεύστηκε 
ο αρχιτέκτονας. Το 1907 το κτίριο 
αγοράστηκε από την τράπεζα Belváros, 
η οποία ανέθεσε τον επανασχεδιασμό 
του κτιρίου, ώστε να λειτουργήσει ως η 
νέα έδρα της, στον Γερμανό αρχιτέκτονα 
Henrik Schmahl, ο οποίος συνδύασε 
στοιχεία από διάφορα αρχιτεκτονικά 
στυλ (γοτθικό, αναγεννησιακό κ.α.), ενώ 

χρησιμοποίησε οριεντάλ και art nouveau 
διακοσμητικά στοιχεία, δίνοντας ιδιαίτερο 
χαρακτήρα στο Párisi Udvar. Οι εργασίες 
ξεκίνησαν το 1909 και ολοκληρώθηκαν 
το 1913, ένα χρόνο μετά το θάνατο 
του Schmahl. Το ανακαινισμένο κτίριο 
διέθετε πλέον και χώρους γραφείων 
στους πάνω ορόφους του, ενώ τα 
εμπορικά καταστήματα εκτείνονταν 
πλέον σε δύο ορόφους. Αν και το κτίριο 
ανακαινίστηκε ξανά το 1956, οι εργασίες 
ήταν πρόχειρες και με φτηνά υλικά, και 
κατά την προηγούμενη δεκαετία αφέθηκε 
στην τύχη του.

Η διαδικασία ανακαίνισης
Το 2014 το Párisi Udvar πέρασε στα 
χέρια της Mellow Mood Hotels, η οποία, 
σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό 
γραφείο Archikon, το στούντιο Kroki 
και ένα επιτελείο από τεχνίτες και 
μηχανικούς, μετέτρεψε το κτίριο σε ένα 
πολυτελές ξενοδοχείο 3.650 τ.μ., το οποίο 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το περασμένο 
καλοκαίρι, ως μέλος της Unbound 
Collection της Hyatt. 
Η ανακαίνιση δεν ήταν απλή υπόθεση. 
Όπως διαπιστώθηκε, η κατασκευή των 
πάνω ορόφων του κτιρίου δεν είχε 

ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε, καθώς οι 
έμπειροι τεχνίτες που είχαν αναλάβει την 
κατασκευή τους κλήθηκαν εσπευσμένα 
να πολεμήσουν στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Επίσης, τα θεμέλια του κτιρίου 
από ενισχυμένο τσιμέντο δεν ήταν 
αρκετά σταθερά για να υποστηρίξουν τις 
σύγχρονες ανάγκες του ξενοδοχείου και 
έπρεπε να ενισχυθούν περαιτέρω.
Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της 
ανακαίνισης ήταν η αποκατάσταση των 
δύο γυάλινων θόλων στην κορυφή του 
κτιρίου. O ένας είναι κατασκευασμένος με 
γυαλί βιτρό, σχεδιασμένο από τον Ούγγρο 
Miksa Roth, ενώ ο άλλος από πρισματικό 
γυαλί Luxfer, το οποίο είχε μαυρίσει από 
τη σκόνη. Όλα τα υλικά καθαρίστηκαν και 
αποκαταστάθηκαν κομμάτι-κομμάτι, ώστε 
να επανέλθουν στις παλιές τους δόξες. 
Τα περισσότερα από τα 110 δωμάτια και 
σουίτες του ξενοδοχείου είναι έκτασης 33 
τ.μ. το καθένα, ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει 
επίσης γυμναστήριο, spa, καφέ-μπαρ και 
εστιατόριο.

Σπύρος Πιστικός
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Διοργάνωση

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας, για να παρουσιάσετε 
τις λύσεις και τις υπηρεσίες σας στο στοχευμένο κοινό 
του Συνεδρίου, να χτίσετε τις απαραίτητες συνεργασίες 
και συνέργειες, να συνδεθείτε άμεσα με την αναπτυσ-
σόμενη αγορά και να κατανοήσετε σε βάθος τις ανά-
γκες των decision-makers για ολοκληρωμένες λύσεις.

H συμμετοχή είναι ελεύθερη για Στελέχη Δήμων, 
Περιφερειών και Υπουργείων.  
Για την παρακολούθηση απαιτείται προεγγραφή.  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
n   Δρ. Γιώργος Αγερίδης, 

Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας στο ΚΑΠΕ

n   Μαρία Ανδρούτσου, 
Δήμαρχος Αγίου 

Δημητρίου

n   Γεώργιος Ηλιόπουλος, 
Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 119) E: ilivanou@boussias.com
ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 252), F: 210 6617 778, E: mkafeza@boussias.com
Μπέσυ Μπουτεράκου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 155), F: 210 6617 778, E: bbouterakou@boussias.com
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Παναγιώτης Κωνσταντίνου Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 320), Ε: pkonstantinou@boussias.com 
Γιώργος Πανταζόπουλος, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 337), E: gpantazopoulos@boussias.com

Το Urban Growth Conference 2019 ενώνει σε μία ημέρα Δημάρχους και στελέχη Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Περιφερειών, εκπρόσωπους Κυβερνητικών Φορέων, με ανώτερα και ανώτατα 
στελέχη επιχειρήσεων, που παρέχουν προϊόντα και λύσεις για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
βιώσιμων πόλεων.

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

KEYNOTE SPEAKERS

ELENA–SIMINA 
LAKATOS 
Co-founder  
and Environment  
“Ernest Lupan”  
(IRCEM)

RAFAL
SCHURMA 
Founder  
& President  
PLGBC

HAMID
ZARGHAMPOUR 
Chief Strategist

n   Γιώργος Κρικρής, Αντιδήμαρχος  

Διαχείρισης Απορριμμάτων-Δημοτικής 

Συγκοινωνίας, Δήμου Νέας Σμύρνης

n   Κάτια Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια  

Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  

και Διεθνών Σχέσεων

n   Ξένος Μανιατογιάννης,  
Δήμαρχος Βριλησσίων

n   Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γεν. Γραμματέας 

Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος

n   Παναγιώτης Παπαντωνίου, 
Γενικός Γραμματέας 

του Συλλόγου Ελλήνων 

Συγκοινωνιολόγων

n   Δημήτρης Παπαστεργίου, 
Δήμαρχος Τρικκαίων

n   Ρόζυ Χαριτοπούλου, 
Δρ.-Μηχ., Διευθύντρια 

Εναλλακτικής Διαχείρισης, 

ΕΟΑΝ

www.urbangrowth.gr

11•12•19
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  

MAROUSSI PLAZA

ΤΕΤΑΡΤΗ

http://www.urbangrowth.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Λακιώτης: Σε αναζήτηση χώρου 
για νέο κατάστημα στα νότια 
προάστια
Παρουσίασε νέας γενιάς κεραμικές πλάκες Infinity  

Τις κεραμικές πλάκες Infinity, οι οποίες 
κατασκευάζονται από την Concorde 
Group, μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες στην Ιταλία, που ειδικεύονται 
στο συγκεκριμένο κλάδο, παρουσιάζει 
μεταξύ άλλων, η Λακιώτης στο πλαίσιο 
της έκθεσης Xenia 2019.  Πρόκειται 
για προϊόντα νέας γενιάς, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα αλλά 
και ιδιωτικές κατοικίες. Συγκεκριμένα, 

οι πλάκες Infinity βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη, μεγάλης κλίμακας, μέχρι και 
1620x3240 mm και σε πάχος των 6mm, 12mm και 20mm. 

Η χρήση των πλακών Infinity 
Οι συγκεκριμένες κεραμικές πλάκες, οι οποίες όσον αφορά στο σχέδιο, 
δίνουν την αίσθηση του μάρμαρου, μπορούν να εφαρμοστούν σε τοίχους, να 
μεταποιηθούν για τη δημιουργία διακοσμητικών στοιχείων επίπλωσης καθώς και 
να χρησιμοποιηθούν ως εξωτερική επένδυση σε διάφορες προσόψεις.  
«Ξεκινήσαμε να εισάγουμε το συγκεκριμένο προϊόν τον περασμένο Μάρτιο.  
Ήδη έχει τοποθετηθεί σε διάφορα projects, που αφορούν ξενοδοχεία αλλά και σε 
γραφέια και καταστήματα. Οι πλάκες είναι ετοιμοπαράδοτες, τις εισάγουμε από 
την Ιταλία, όπου και κατασκευάζονται», ανέφερε στο Build ο γενικός διευθυντής 
της Λακιώτης, Αντώνης Λακιώτης. Να σημειωθεί ότι το περίπτερο της εταιρείας 
στην έκθεση Xenia είχε επενδυθεί εξωτερικά με τις συγκεκριμένες πλάκες. 

Νέες τεχνολογίες
Επιπλέον, ένα άλλο προϊόν της Λακιώτης είναι οι πλάκες δαπέδου, κατάλληλες για 
εξωτερικούς χώρους, οι οποίες δε χρειάζεται να κολληθούν αλλά βασίζονται σε 
στηρίγματα. Επομένως, μπορούν να βγουν εύκολα, ιδίως το χειμώνα στα νησιά και 
να διατηρηθούν μέχρι την επόμενη σεζόν. Παράλληλα, μια άλλη τεχνολογία είναι 
τα πλακάκια δαπέδου InOut, τα οποία όταν βρέχονται, γίνονται αντιολισθητικά. 
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ξενοδόχων είναι ότι τα πλακάκια, εξαιτίας του 
μεγάλου αριθμού των ατόμων που κινούνται στο χώρο, λερώνονται εύκολα 
και καθαρίζονται δύσκολα. Αυτή η τεχνολογία απαντά στο συγκεκριμένο θέμα. 
Προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
επαγγελματιών», υπογράμμισε ο κ. Λακιώτης. 

Σε αναζήτηση για νέο κατάστημα στα νότια προάστια 
Η επιχείρηση, που μετρά περισσότερα από σαράτα χρόνια παρουσίας στην 
ελληνική αγορά, αριθμεί εννέα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.  
Αυτή την στιγμή, βρίσκεται σε αναζήτηση για το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος 
στην Αττική και συγκεκριμένα στα νότια προάστια. Το κανάλι της λιανικής 
αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του τζίρου-ο οποίος ανέρχεται περίπου στα 17 
εκατ. ευρώ- και το άλλο μισό προέρχεται από συνεργασίες, που έχει αναπτύξει με 
ξενοδοχεία και κατασκευαστικές εταιρείες. 

Ματίνα Χαρκοφτάκη

HOTEL ExPERIENcE 
ΣΤΗΝ xENIA 2019  
Το sense of place ως αναπόσπαστο 
κομμάτι του σχεδιασμού της 
ξενοδοχειακής εμπειρίας, η μοντέρνα 
μετάφραση του εκάστοτε κτιρίου, η 
βαρύνουσα σημασία της εμπειρίας 
άφιξης και αναχώρησης, το ξενοδοχείο 
ως τόπος των αισθήσεων, το ξενοδοχείο 
ως περιβάλλον ασφάλειας και ποιοτικής 
χαλάρωσης, η οικοσυναισθηματική 
νοημοσύνη με τη βιωματική εμπειρία 
και οι οπτικές περί της βιωσιμότητας 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι 
ορισμένοι από τους προβληματισμούς 
στους οποίους θα εμβαθύνει το Hotel 
Experience, που θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου από τις 12:00 
έως τις 15:30 στη Metropolitan Expo, 
στο πλαίσιο της έκθεσης Xenia 2019.
Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Τάσος 
Γεωργαντζής, συνιδρυτής του Urban Soul 
Project, ο Carlos Loperena, αρχιτέκτων 
και συνιδρυτής της Deca Architects, οι 
Τατιάνα Κούπα και Νίκος Παπαπανούσης 
της Delta Architects, ο Βαγγέλης 
Στυλιανιδης, αρχιτέκτων, συνιδρυτής της 
3SK Stylianidis Architects, o Αριστείδης 
Ντάλας, aρχιτέκτων, ιδρυτής του 
γραφείου Aristides S. Dallas Architecture 
Studio και η Ρία Βογιατζή, αρχιτέκτων 
της Elastic Architects.  
Η θεματική «Hotel Experience» είναι 
μία παραγωγή της Design Ambassador 
και του Archisearch.gr από τον Βασίλη 
Μπαρτζώκα, και διοργανώνεται με την 
υποστήριξη της ΚΝΑUF. Θα ακολουθήσει 
after event cocκtail στο εκθεσιακό 
περίπτερο της KNAUF για ομιλητές, 
αρχιτέκτονες και συμμετέχοντες στο 
συνέδριο.

#146Δευτέρα 25|11|2019
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Πωλήσεις 2019: +35% (εκτίμηση) / Πωλήσεις 2018: +23,2% (1,41 εκατ. ευρώ)

Acrilan: Τα έργα σε Atlantica 
Hotels, Sani IKOS και Cavo Tagoo
Ανάπτυξη 35% στις πωλήσεις της εταιρείας το 2019  

Με ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξεως του 35% αναμένεται 
να κλείσει το 2019 για 
την Acrilan, σύμφωνα 
με όσα είπε στο Build η 
Ελπίδα Μισκάκη, Senior 
Manager της εταιρείας 
που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή ειδών 
υγιεινής και εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη.  
«Από το 2017 βλέπουμε 
άνοδο στις πωλήσεις, 

κυρίως σε ό,τι αφορά τον τουριστικό κλάδο. Ανοδικά κινούμαστε και το 2019 κι 
ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία και το 2020, καθώς διαπιστώνουμε ότι δεν 
επηρέασε τον ελληνικό τουριστικό κλάδο η πτώχευση της Thomas Cook.  
Το οικιστικό κομμάτι φαίνεται να επανέρχεται δειλά δειλά από τα μέσα του 2019», 
εξηγεί η κ. Μισκάκη.

Επενδύει πάνω από 100.000 ευρώ σε εξοπλισμό το 2020
Η εταιρεία υλοποίησε εντός της χρονιάς, επενδύσεις που αφορούσαν στην 
αναβάθμιση του εξοπλισμού για την παραγωγή λευκών ειδών, οι οποίες σε αξία 
ανήλθαν σε 100.000 ευρώ.  
Για το 2020 η Acrilan δίνει βαρύτητα στη συμμετοχή της σε εκθέσεις, ενώ με βάση 
τον προϋπολογισμό του 2020 αναμένεται να επενδύσει επίσης σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό, ποσό μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε φέτος την προμήθεια έργων, μεταξύ 
των οποίων είναι το Cavo Tagoo στη Μύκονο και το Kolymbia Bay, ενώ έχει 
εξοπλίσει τα ξενοδοχεία της Atlantica Hotels σε Ρόδο και Κρήτη και τα projects της 
Sani IKOS σε Κω και Κέρκυρα. 

Στο 10% οι εξαγωγές – Είσοδος στο χώρο της σάουνας
Το 10% του συνολικού τζίρου της βιομηχανίας προέρχεται από τις εξαγωγές, 
σύμφωνα με την κ. Μισκάκη, όταν αυτό το ποσοστό κινούταν στο 3% έως 4% σε 
προηγούμενες χρήσεις.  
Κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί στους οποίους απευθύνεται η Acrilan, είναι η Ιταλία, 
τα Βαλκάνια, το Ντουμπάι και το Χονγκ Κονγκ, αγορές στις οποίες αναλαμβάνει τον 
εξοπλισμό ξενοδοχειακών έργων και πολυτελών κατοικιών, είτε για Airbnb, είτε για 
ιδιοκατοίκηση.

Λύσεις στον τομέα της σάουνας
Η εταιρεία παρουσίασε στο πλαίσιο της Xenia 2019 λύσεις στον τομέα της 
σάουνας, όπου εισέρχεται για πρώτη φορά. «Οι λύσεις αυτές αφορούν τις τάσεις 
του 2020», εξηγεί η κ. Μισκάκη, ενώ η Acrilan παρουσίασε επίσης στην έκθεση spa 
με υπερχείλιση, το οποίο κατασκεύασε.

Χριστίνα Παπαγιάννη

REVIVAL: ΜΕ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ 
ΚΕφΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 
βΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
Περίπου 300 projects τρέχει, στην 
παρούσα φάση, η Revival, τα οποία δεν 
αφορούν μόνο τον κλάδο του τουρισμού 
αλλά  γενικότερα εκτείνονται σε όλο το 
φάσμα του εγχώριου επιχειρείν. «Συνολικά 
έχουμε βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια 
περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 
καθώς αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, που 
αφορά στην ένταξη μιας επιχείρησης στον 
αναπτυξιακό νόμο ή σε προγράμματα 
ΕΣΠΑ καθώς και την κατάρτιση ενός 
business plan για τη δυνατότητα 
άντλησης κεφαλαίων» , ανέφερε στο 
Build ο επικεφαλής ανάπτυξης της 
Revival , Βασίλης Ζύμνης και συνέχισε 
λέγοντας: «Ερχόμαστε σε επαφή με τον 
επιχειρηματία, αντιλαμβανόμαστε το έργο 
που θέλει να υλοποιήσει και προχωράμε 
στην εύρεση των πόρων σε συνδυασμό 
με τα ίδια κεφάλαια προκειμένου να 
πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη 
επένδυση».

Συβουλές για τον τρόπο 
ανέγερσης του ξενοδοχείου 
Να σημειωθεί ότι η Revival έχει αναλάβει 
έργα που κυμαίνονται από 100 χιλ. ευρώ 
μέχρι και 50 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε 
μεγάλες τουριστικές μονάδες. Εκτός όμως 
από το κόμματι της χρηματοδότησης, η 
Revival προσφέρει συμβουλές τόσο στον 
επιχειρηματία όσο και στον αρχιτέκτονα 
για την ανέγερση του κατάλληλου 
ξενοδοχείου προκειμένου να είναι 
βιώσιμο και κερδοφόρο. 

Ματίνα Χαρκοφτάκη
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στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση  
του Κατασκευαστικού Κλάδου

Για δωρεάν αποστολή μπείτε στο www.buildnewsletter.gr και κάντε εγγραφή

Το 

ταξιδεύει στο Ντουμπάι
με καθημερινή ανταπόκριση και ρεπορτάζ  
από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου

πληροφορίες: Πέτρος Τσάτσης
Τ. 2106617777 (388) E: ptsatsis@boussias.com
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Πωλήσεις 2018: 149,36 εκατ. ευρώ (+12,3%) / Λειτουργικά αποτελέσματα: 8,5 εκατ. ευρώ (+9,8%) / 
Αποτέλεσμα μετά φόρων: 5,2 εκατ. ευρώ (+14,9%) / Ίδια κεφάλαια: 34,2 εκατ. ευρώ (+13,3%)

Κλάδος μεταλλουργίας Βιοκαρπέτ - α’ εξάμηνο 
2019 Πωλήσεις: 66,45 εκατ. ευρώ (+15%) / 
Κέρδη προ φόρων: 1,88 εκατ. ευρώ (+290%) 
/ Κέρδη μετά φόρων: 1,86 εκατ. ευρώ 
(+180%)

Καυκάς: Στις αρχές του 2020  
το λανσάρισμα του νέου concept 
store στη Βουλιαγμένης
Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες  

Τη δημιουργία ενός concept store 
δρομολογεί μέσα στο επόμενο διάστημα 
η Καυκάς. Συγκεκριμένα, η ελληνική 
εταιρεία, που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του φωτισμού και των 
ενεργειακών λύσεων σχεδιάζει το 
άνοιγμα ενός κέντρου καινοτομίας, το 
οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε 
αρχιτέκτονες, κατασκευαστικές εταιρείες 
και επαγγελματίες του κλάδου, στους 
οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να 

γνωρίσουν από κοντά μια ευρεία γκάμα από ενεργειακές λύσεις με επίκεντρο την 
καινοτομία και την τεχνολογία. 

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης το νέο concept store
Στην παρούσα φάση, έχει επιλεχθεί το κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης και πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής και διαμόρφωσης 
του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενήσει το νέο concept store της Καυκάς, το 
λανσάρισμα του οποίου αναμένεται να γίνει στις αρχές του νέου έτους.  
Ταυτόχρονα αναμένεται να δημιουργηθεί και ένα νέο υποκατάστημα της αλυσίδας 
στα βόρεια προάστια. Αυτή την στιγμή, το δίκτυο των καταστημάτων της Καυκάς 
ανέρχεται σε 65 σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα και 2 στην Κύπρο. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια, έκανε άνοιγμα και στον κλάδο των ξενοδοχείων, 
προσφέροντας λύσεις σε διάφορες προϊοντικές κατηγορίες όπως ο φωτισμός 
δωματίου, οι σημάνσεις, το διακοπτικό υλικό  και η πυρανίχνευση. «Το σημαντικό 
είναι ότι πέραν των αναγκών ενός ξενοδοχείου, είμαστε επικουρικοί και στους 
συνεργάτες του, καθώς είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τον αρχιτέκτονα και τον 
μελετητή του έργου» επεσήμανε στο Build ο Lighting Manager της Καυκάς, Νίκος 
Παύλος και συνέχισε λέγοντας ότι η εταιρεία έχει αναλάβει χιλιάδες έργα την 
τελευταία πενταετία που αφορούν στο hospitality. 

Ματίνα Χαρκοφτάκη 

ΕΞΑΛΚΟ: ΣΤΟ 70%  
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΔΙψΗφΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2019  
Με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης 
πωλήσεων κινείται εντός του 2019 η 
Εξάλκο, μέλος του ομίλου Βιοκαρπέτ, 
σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας.  
Η Εξάλκο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 
στάδιο προμήθειας έργων στο Κατάρ, τα 
οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το 
2020, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Να 
σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της εταιρείας 
αλουμινίου κυμαίνονται περί το 70% επί 
των συνολικών πωλήσεων, με βασικές 
αγορές την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Σε λειτουργία η πέμπτη πρέσα 
διέλασης αλουμινίου
Η Εξάλκο αναμένεται να ολοκληρώσει 
το τρέχον επενδυτικό της πλάνο έως 
το 2022, το οποίο σύμφωνα με τα 
τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά 
αποτελέσματα, ξεπερνά τα 15 εκατ. 
ευρώ.  
Στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων, 
η εταιρεία ενίσχυσε την παραγωγική 
της δυνατότητα με μία πέμπτη πρέσα 
διέλασης αλουμινίου, στη δεύτερη 
παραγωγική της μονάδα, ενώ εκτός 
του μηχανολογικού εξοπλισμού, οι 
επενδύσεις που θα ολοκληρωθούν 
αφορούν και την ενδυνάμωση του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Χριστίνα Παπαγιάννη
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2019 Δαπάνη ανάλυσης νερού Ευρώπη: 3,5 δισ. ευρώ
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