
2
4

0
2

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.02.2018
ΕΤΟΣ 22ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1042
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ  

Για να ΓΝΩΡIΖΕΤΕό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙστο ΔHΜΟσας

20 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ •  www.xtypos.gr

Σελίδες

14,15

Καταναλωτικά, κάρτες, στεγαστικά

Σελίδα 16

Πού το πάει ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί έλαβε την από-
φαση να σύρει το χορό της σκανδαλολογίας, μέσω της
σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή; 
Στο ερώτημα αυτό δύσκολα μπορεί να δώσει κανείς πει-
στική απάντηση εάν αναλογιστεί ότι προτεραιότητα για
την κυβέρνηση και τον ίδιο είναι η έξοδος από την επι-
τροπεία. 

Τα έως τώρα συμπεράσματα μετά την ολο-
κλήρωση της τετραήμερης συνάντησης ερ-
γασίας. 

Σκανδαλολογίας
το… ανάγνωσμα με
φόντο εκλογές

Waste4Think:
Το Χαλάνδρι πρωτοπορεί
στην εναλλακτική 
διαχείριση απορριμμάτων 

Τσίπρας- Novartis
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Στην κόψη του ξυραφιού
βρίσκονται πλέον χιλιάδες
δανειολήπτες οι οποίοι
κινδυνεύουν να χάσουν
την περιουσία τους στην
περίπτωση που δεν αρχί-
σουν να πληρώνουν.
Η πίεση στις τράπεζες
ενόψει των stress test και
η εισβολή των funds στη
χώρα μας, αλλάζουν άρ-
δην τα δεδομένα και δια-
μορφώνουν εκρηκτικό το-
πίο για όσους αδυνατούν
να καταβάλουν τη δόση
του δανείου τους.

Τελική ευθεία

«Καυτό» εξάμηνο
κρίνει την έξοδο
από τα μνημόνιαΑναλυτικά 

οι ρυθμίσεις για να
σώσετε το ακίνητό σας

Πώς θα πετύχετε
τη μεγαλύτερη 
διαγραφή οφειλής
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Αντιμέτωπος με τις συμπληγάδες της οικονο-
μίας βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θέλει
να δώσει στίγμα εξόδου από την κρίση και την
οκταετία των μνημονίων. Στο Μέγαρο Μαξίμου
γνωρίζουν ότι δεν αρκεί η υπόθεση Novartis για
την εκλογική ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν συ-
νοδεύεται με δείγματα ανάκαμψης στην πραγμα-
τική οικονομία.
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Κοινωνική ενσωμάτωση 
για σπουδαστές ΑμεΑ στον
ΟΚΠΑ του Δήμου Βριλησσίων

Βελτιώνεται 
το οδικό δίκτυο 
στο Αιγάλεω 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

κρεβατοκάμαρα

ΙΣΑΒΕΛΛΑ Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 

1
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

ΚΟΣΜΗΜΑ REBECCA Trilogy

Διεκδικήστε                         δώρα
ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ2

ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ3
ΠΡΟΣΦΟΡΑ PAPPAS OIL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ.31

2190€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

398€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

500
ΛΙΤΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.31

ΛΥΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ

για βαθύ «κούρεμα» Αναλυτικά ο πρώτος απολογισμός 

Με τη βοήθεια του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
ανακαινίστηκε ένα από
τα σπίτια του Παιδικού
Χωριού SOS Βάρης

Μέσα από πρακτική και εθελοντική εργασία Έργο ύψους 1.800.000 ευρώ
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Δήμος Αγ. Δημητρίου: 
Η πρώτη πόλη στην Ελλάδα
με Βιώσιμη Ανάπτυξη
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