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Ροή Ειδήσεων

Ανοδικά κινούνται ανά τετραγωνικό οι τιμές στους δήμους της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ειδικότερα
στη Βουλιαγμένη.

28/01: Ποιοι γραφίστες θα
επιβιώσουν στο εγγύς μέλλον: Oι
ειδικότητες που θα αντέξουν στη
ραγδαία ψηφιακή επέλαση

Στην πιο ακριβή περιοχή των νοτίων προαστίων, στη Βουλιαγμένη, οι τιμές κυμαίνονται από
4.000 έως 6.000 ευρώ σύμφωνα με όσα αναφέρει έρευνα της εταιρείας Algean Property.

28/01: Ο Τσίπρας μες στον λαβύρινθό
του

Οι ζητούμενες όμως, αξίες μπορεί να αγγίξουν και τις 8.000 ευρώ / τ.μ. για τις λεγόμενες
αποκλειστικές ιδιοκτησίες (με μοναδικά χαρακτηριστικά, τοποθεσία κτλ.) στη Βουλιαγμένη.
Στη Γλυφάδα και το Κάτω Ελληνικό οι τιμές διαμορφώνονται από 2.500 έως 4.500 ευρώ.
Στον Άλιμο, τη Βάρκιζα, τη Σαρωνίδα και το Σούνιο, οι τιμές κυμαίνονται από 2.000 έως 4.000
ευρώ/τ.μ., ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της παραλιακής (Παλαιό Φάληρο, Βάρη, Λαγονήσι,
Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά) οι τιμές διαμορφώνονται από 1.500 έως 3.500 ευρώ/τ.μ.
Η αττική Ριβιέρα επωφελείται, όπως αναφέρει η έρευνα, από τα μεγάλα επενδυτικά projects, τη
Μητροπολιτική παρέμβαση στο Ελληνικό, τον ανακαινισμένο Αστέρα Βουλιαγμένη, την
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τουριστική ανάπτυξη στα Αστέρια Γλυφάδας και τα σχέδια για την ανακαίνιση μεγάλων μαρίνων
(π.χ. Αλίμου).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σχόλια Αναγνωστών

Προσθήκη σχολίου

0

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.
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