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Γι ατί η «Αθηναϊ κή Ρι βι έρα» θα γί νει πόλος έλξης επενδύσεων
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Πώς θα αλλάξει την πρωτεύουσα

Γιατί η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» θα γίνει πόλος έλξης επενδύσεων
12/09/201411:186

Οι περιοχές που μπαίνουν στο στόχαστρο των επενδυτών είναι τώρα το Λαγονήσι,
η Σαρωνίδα και η Ανάβυσσος
Σε διεθνή πόλο έλξης επισκεπτών αναμένεται να εξελιχθεί τα επόμενα 5 - 10 χρόνια η παραλιακή ζώνη της
Αττικής, η «Αθηναϊκή Ριβιέρα», την οποία έχουν αρχίσει ήδη να αποκαλούν φορείς της αγοράς. Σύμφωνα
μάλιστα με σχετική έρευνα της διεθνούς εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Algean Properties, που
δημοσιοποιεί σήμερα η «Καθημερινή», η εν λόγω ζώνη 70 χιλιομέτρων αναμένεται να εξελιχθεί σε τέτοιο
βαθμό τα επόμενα χρόνια, ώστε να αποτελέσει τον «παλμό» της πρωτεύουσας, σε επίπεδο επαγγελματικό,
εκπαιδευτικό και πολιτισμικό.
Σύμφωνα με την έρευνα οι εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερα
επενδυτικά σχέδια και στο υπόλοιπο κομμάτι της παραλίας, δηλαδή από τη Βάρκιζα έως το Σούνιο.
Μάλιστα οι περιοχές που μπαίνουν στο στόχαστρο των επενδυτών είναι τώρα το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα και
η Ανάβυσσος.
Η Ριβιέρα ξεκινάει από το Φάληρο με τη Νέα Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη, που σε
συνδυασμό με το δρομολογούμενο πάρκο των 170 στρεμμάτων, αναμένεται να αναβαθμίσουν το Δέλτα.
Το έργο των 560 εκατ. ευρώ αποτελεί 100% δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2016.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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Σχόλια
5Προσθήκη σχολίου
Είμαι εντελώς ενάντια13/09/201410:50
Είμαι εντελώς ενάντια στο να γίνουν στην παραλιακή μέχρι Σούνιο επενδύσεις. Άλλωστε είναι κτισμένη είτε
με παρανομα είτε με νόμιμα μαγαζιά (μπαρ/εστιατορια/καφετεριες κλπ...). Οπότε ειναι πρακτικά δύνατον
να γίνει κατι άλλο εκει
Απάντηση
Χρήστος9213/09/201404:58
Τελικα στην Ελλαδα μετα το Παπαδοπουλο μονο με δωρεες εχουμε νεες επενδυσεις....Καλα που υπαρχουν
κι αυτοι να λεμε
Απάντηση
κουκου12/09/201412:00
Ωραια !!!.....οι υπολοιπες περιοχες...θα ειναι φαβελες.....
Απάντηση
TEXAS12/09/201411:57
Ωραια τα λετε.....μονο τζαμπα μην τα παρουν.....βλ. παλαιο αεροδρομιο......
Απάντηση
AXC12/09/201411:44
Τι επενδυσεων ρε παιδια; Θα ανοιξει κανενας εργοστασια παραγωγης αυτοκινητων και ηλεκτρικων
μηχανων και συσκευων; Ξενυχταδικα και χοροπηδάδικα θα γεμίσει η "Ριβιέρα". Και ναρκωτικό κάργα.
Απάντηση
stratis12/09/201422:07
το επιασες το θέμα συγχαρητήρια. κάποτε ενας πολιτικός που δεν τον πήγαιναν τα μμε έλεγε θα γίνουμε
χώρα υπηρεσιών, γκαρσόνια της Ευρώπης, και δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε, τώρα όμως το βλέπω
ξεκάθαρα οτι ειδαι εκατο τοις εκατο δίκαιο, κάποιος από όλους σκέφτετε, ειναι σημαντικό αυτό
Απάντηση
Φόρτωση περισσότερων σχολίων
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