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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ •  www.xtypos.gr

Τα δικαιώματα των ενοικιαστών

για να μην την πατήσετε

Οι στρατηγικές απέναντι σε

στρατηγικούς κακοπληρωτές

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

τι ισχύει 
γιΑ βλΑβεσ, 
επιστροΦΗ 
εγγύΗσΗσ, 
σπΑσιμο 
σύμβολΑιού

οσΑ πρεπει νΑ ξερετε εΑν επιλεξετε τΗ ΔικΑστικΗ οΔο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

Σετ κρεβατοκάμαρας

CHICAGO με στρώμα
Κρεβάτι, Κομοδίνο

Τουαλέτα, Καθρέπτης

ΔΙΕΚΔΙΚHΣΤΕ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ EXTRA ASSISTANCE

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

ΚΕΡΔΙΖΕΙ

γυναικείο ΡΟΛΟΙ  TAG HEVER

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

ΚΕΡΔΙΖΕΙ1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ15
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ.31

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή

την εποχή ένα ιδιότυπο μπρα ντε

φερ μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων

και ενοικιαστών, σχετικά με την

καταβολή ενοικίων.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

πονοκέφαλο στο μαξίμου προκαλούν οι εντάσεις και οι διαφωνίες μετα-
ξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, με τον Αλέξη τσίπρα να προσπα-
θεί να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης.

εριΔεσ κΑι εμΦύλιοι
μετΑξύ ύπούργΩν 
γιΑ τΗ νομΗ εξούσιΑσ 

Αιχμάλωτη στις ορέξεις των αγορών βρίσκε-
ται η ελληνική οικονομία, λόγω της τυφλής
σύγκρουσης ρώμης- κομισιόν,  στην οποία
οδήγησε η απόρριψη του ιταλικού προϋπολο-
γισμού από την κομισιόν.

προχΩρΑ Η
ΔιΑνοιξΗ τΗσ
λεΩΦ. κύμΗσ 

Ο Δήμος έβαλε πλαστικά δί-
χτυα στις κολώνες και δεν «πιά-
νει» η κόλλα. 

ΑΦισεσ τελοσ 
στΗ γλύΦΑΔΑ

σ

Σελ. 3

ΣελιδεΣ 16-17

πρεμιερΑ στο 
ΔΗμοσιo ΔιΑλογο
γιΑ το προγρΑμμΑ
τού π. μΑνούρΗ
στΗ νea ιΩνιΑ

2190€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.31

εΦιΑλτικεσ 
μνΗμεσ τού 
2015 ξύπνΗσε 
ο ιτΑλικοσ 
κύκλΩνΑσ 

2460€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ φΑΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑ
πΩσ ΘΑ νικΗσετε
τούσ ΦεσΑτΖΗΔεσ

Αιχμάλωτη στις ορέξεις των αγορών βρίσκε-
ται η ελληνική οικονομία, λόγω της τυφλής
σύγκρουσης ρώμης- κομισιόν,  στην οποία
οδήγησε η απόρριψη του ιταλικού προϋπολο-
γισμού από την κομισιόν.

τι εΔειξε Η μελετΗ

ΑποΦΑσΗ πού 
εκκρεμούσε μισο ΑιΩνΑ

Η ΔΗμοτικΗ ΑγορΑ
επεστρεψε πιο 
σύγχρονΗ Απο ποτε
στΗν κύψελΗ Σελ. 14

Σελ. 11

Σελ. 7

Σελ. 2

Σελ. 15

Σελ. 4-5

vs


