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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στρατηγική συνεργασία Lamda Development και Fourlis  

για την ανάπτυξη Retail Park εντός του Ελληνικού 

 
 
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021 –  Μια από τις πιο σημαντικές αναπτύξεις εντός του Ελληνικού είναι ένα 

υπερσύγχρονο εμπορικό κέντρο  νέας γενιάς, που θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Λεωφόρου 

Βουλιαγμένης, εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης του εμβληματικού αυτού έργου. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Lamda Development S.A. ανακοινώνει την στρατηγικής σημασίας συνεργασία της με την 

Fourlis S.A. για την ανάπτυξη ενός μοναδικού Εμπορικού Πάρκου Λιανικής (“Retail Park”), εντός του 

εμπορικού κέντρου. Το Εμπορικό Πάρκο Λιανικής θα αποτελεί μια σύνθεση από καταστήματα μεγάλης 

επιφάνειας (“Big Boxes”).    

 

Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία του Retail Park υπολογίζεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια 

ευρώ. 

 

Η συνεργασία, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Μνημόνιο μεταξύ των μερών, προβλέπει την απόκτηση 

από την Fourlis S.A. διηρημένων ιδιοκτησιών και του αντίστοιχου ποσοστού συνιδιοκτησίας επί μέρους 

του οικοδομικού τετραγώνου εντός του οποίου θα αναπτυχθεί το εμπορικό κέντρο, με σκοπό το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του Retail Park μεγέθους 30,000 τ.μ.  
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«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη σύναψη αυτής της μοναδικής συνεργασίας. Το Ελληνικό σηματοδοτεί 

για την Ελλάδα μία νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Στο έργο αυτό θα συνεισφέρουμε 

δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό retail park με διεθνείς tenants όπως η IKEA και η Intersport», δήλωσε 

ο Πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, κ. Βασίλης Φουρλής. 

 

«Όπως έχουμε ήδη πει, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του έργου έχει η δημιουργία συνεργασιών με 

τους καλύτερους σε κάθε τομέα. Στον χώρο των Εμπορικών Πάρκων Λιανικής (Retail Park), δεν θα 

μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο συνοδοιπόρο από την Fourlis SA, έναν από τους μεγαλύτερους retailers 

στην ελληνική αγορά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την συνεργασία και πιστεύουμε ότι θα 

προσδώσει τα μέγιστα ώστε να προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό εμπορικούς χώρους που όμοιους τους 

δεν έχει ξαναδεί.» δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development S.A., κ. Οδυσσέας 

Αθανασίου.   

 

 

Σχετικά με τη Lamda Development 

Η Lamda Development S.A., εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών και 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε αναπτύξεις 
γραφείων και οικιστικές αναπτύξεις. Στις αναπτύξεις της Lamda Development S.A. περιλαμβάνονται τρία εμπορικά και 
ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη) με διαθέσιμο 
προς χρήση χώρο 157.000 τ.μ., συγκροτήματα γραφείων, οικιστικά συγκροτήματα, και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο. Το 
Νοέμβριο του 2014, η Lamda Development υπέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.». 
Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, η οποία 
θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα. Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση. 
www.lamdadev.com/el/ 
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