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Της Στεφανίας Σούκη
Τo mega project του Ελληνικού, η µαρίνα Αλίµου, οι νέες υποδοµές στο Παλαιό Φάληρο, η
ανάπλαση του Μικρολίµανου στον Πειραιά, τα Αστέρια Γλυφάδας και φυσικά το πιο
«άµεσο» project, ο Αστέρας Βουλιαγµένης που επιστρέφει από το Μάρτιο του 2019,
υπόσχονται να «απογειώσουν» µέσα στα επόµενα χρόνια τα 70 χιλιόµετρα της Αθηναϊκής
Ριβιέρας από το Σούνιο έως τον Πειραιά.
Η γρήγορη ανάπτυξη του τουρισµού στην Αθήνα σε συνδυασµό µε την ανάδειξη της
περιοχής ως επενδυτικού προορισµού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που «επενδύουν» στις τεράστιες
προοπτικές της περιοχής. Αυτή είναι και µία βασική αιτία για την οποία, παρά την
κατάρρευση των τιµών την τελευταία δεκαετία στο εγχώριο real estate, οι τιµές στα νότια
προάστια της Αθήνας έχουν ανακτήσει τις όποιες απώλειες µε σταδιακή σταθεροποίηση και
άνοδο πλέον των τιµών σε συγκεκριµένες περιοχές. Ενδεικτικά οι µέσες τιµές στην κατοικία

https://www.newmoney.gr/business-stories/385290-eksi-projects-pou-iposxontai-na-%C2%ABapogeiosoun%C2%BB-tin-athinaiki-ribiera

2/21

22/1/2019

Έξι projects που υπόσχονται να «απογειώσουν» την Αθηναϊκή Ριβιέρα

στην πιο ακριβή περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, τη Βουλιαγµένη είναι µεταξύ 4.000- 6.000
ευρώ ανά τ.µ. και για κάποια πιο µοναδικά ακίνητα ανεβαίνουν και στις 8.000 ευρώ ανά τ.µ..

Αστέρια Γλυφάδας
Τα στοιχεία αναφέρει η τελευταία ανάλυση της γνωστής εταιρείας συµβούλων Algean
Property, αναφερόµενη στις προοπτικές της Αθηναϊκής Ριβιέρας και δή την αγορά ακινήτων,
η οποία αναµένεται να παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο λόγω ακριβώς των νέων έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη ή αναµένεται να ξεκινήσουν προσεχώς κατά µήκος της
παραλιακής. Ως προς τις τιµές, µετά τη Βουλιαγµένη, οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ 2.5004.500 ευρώ ανά τ.µ. στη Γλυφάδα και το Κάτω Ελληνικό, ενώ στις περιοχές του Αλίµου, της
Βάρκιζας, της Σαρωνίδας και του Σουνίου οι ζητούµενες τιµές κυµαίνονται µεταξύ 2.0004.000 ευρώ ανά τ.µ.. Στις υπόλοιπες περιοχές (Παλαιό Φάληρο, Βάρη, Λαγονήσι, Παλαιά
Φώκαια, Λεγραινά) τα αντίστοιχα νούµερα διαµορφώνονται µεταξύ 1.500 -3.500 ευρώ ανά
τ.µ..
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Μαρίνα Αλίµου
«Όλα τα έργα κατά µήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα επανακαθορίσουν ριζικά την εικόνα
της παραλιακής, αναµορφώνοντας όλη την περιοχή και δηµιουργώντας, περαιτέρω θετικό
αντίκτυπο ειδικά στον τοµέα των ακινήτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση της
Algean Property που κάνει λόγο για το µεγαλύτερη- ίσως- παρέµβαση που έχει υλοποιηθεί
ποτέ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Αθήνα.
Οσον αφορά ειδικότερα τα έργα, ξεκινώντας από τον Πειραιά, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στα πλάνα του δήµου Πειραιά για την ανάπλαση του Μικρολίµανο που θα καλύπτει µία
περιοχή άνω των 15.600 τ.µ. συνολικού προϋπολογισµού 5,7 εκατ. ευρώ.
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Μικρολίµανο
Στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, το έργο που πρόκειται να συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό
στην αναγέννηση ολόκληρης της περιοχής, συνδέοντάς την µε τα υπόλοιπα µεγάλα projects
της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι η ανάπλαση του Φαληρικού Ορµου από την Περιφέρεια
Αττικής και η πρώτη φάση των παρεµβάσεων στην παραλιακή µε την υπογειοποίηση ενός
τµήµατος για τη σύνδεση της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαµίας µε τη λεωφόρο Συγγρού και
την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας από τον Πειραιά στην Αθήνα και τη Γλυφάδα,
που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία
του οικολογικού πάρκου στα 220 στρέµµατα της παραλίας του Μοσχάτου (σ.σ. η οποία είχε
µπαζωθεί στο µακρινό παρελθόν) αλλά και στον ελεύθερο χώρο που θα δηµιουργηθεί από
το γκρέµισµα της Λ. Ποσειδώνος από Συγγρού έως την Εθνική Οδο. «Τα έργα του
Φαληρικού Ορµου αναµένεται να συµπληρώσουν την εικόνα στην περιοχή, που έχει
αναδειχθεί λόγω της λειτουργίας του πόλου του Κέντρου Πολιτισµού Σταύρος Νιάρχος».
Με 1.080 θέσεις ελλιµενισµού, η µαρίνα Αλίµου για την παραχώρηση της οποίας είναι σε
εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες µέσω του ΤΑΙΠΕΔ είναι το επόµενο µεγάλο project που
υπόσχεται να αναβαθµίσει το real estate της περιοχής, ενώ το πλέον αναµενόµενο νέο έργο
είναι η mega επένδυση των 8 δισ. ευρώ συνολικά για την ανάπλαση των 6.200 στρεµµάτων
του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. «Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο αναφοράς
που θα επανατοποθετήσει την Αθήνα και την Ελλάδα συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και αποτελεί το µεγαλύτερο έργο ανάπλασης που έχει
σχεδιαστεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια».
Στη Γλυφάδα, το σηµαντικότερο έργο το οποίο αναµένει η αγορά, αναβαθµίζοντας και το
τουριστικό προϊόν της Αθήνας είναι η επαναλειτουργία των Αστεριών µε τη δηµιουργία
5άστερων εγκαταστάσεων από το επενδυτικό σχήµα της Grivalia Properties, η οποία
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αναµένεται να ανακοινώσει στο αµέσως προσεχές διάστηµα το σχεδιασµό της σε
συνεργασία και µε κάποιο από τα µεγάλα διεθνή ξενοδοχειακά ονόµατα. Η πρώτη φάση του
έργου για την επαναλειτουργία, µε ανανεωµένο πρόσωπο, της παραλίας αναφέρεται σε ένα
χρονοδιάγραµµα για τη θερινή σεζόν του 2019.
Νωρίτερα, το Μάρτιο του 2019 αναµένεται να λειτουργήσει ένα ακόµη εµβληµατικό έργο
για την επαναλειτουργία του συγκροτήµατος του Αστέρα Βουλιαγµένης, µέσα από το οποίο
έρχεται στη χώρα µας ένα ξενοδοχειακό όνοµα συνώνυµο της πολυτέλειας, όπως αυτό της
Four Seasons.
H ανάλυση της Algean αναφέρεται και στην περιοχή του Λαγονησίου έως το Σούνιο, «όπου
οι προοπτικές είναι «τεράστιες, λόγω του φυσικού της κάλλους, πέραν φυσικά των
ξενοδοχειακών µονάδων, των πολυτελών κατοικιών αλλά και της νέας µαρίνας του Σουνίου
που δίνουν ώθηση στην περιοχή».
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