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∆ώστε την αγγελία σας από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή 9.30πµ-15.00µµ.
στα .: 22210 87801, ΚΙΝ.: 6970885369
E-MAIL: m-press2@otenet.gr

Οδηγίες δηµοσίευσης αγγελιών
1. Η «ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ»: ∆ιατηρεί το δικαίωµα να µην
δηµοσιεύσει αγγελίες που κατά την κρίση της είναι παραπλανητικές.
2. ∆ΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙA: Μπορείτε να δώσετε την αγγελία σας (µια) ∆ΩΡΕΑΝ. Οι δωρεάν αγγελίες δηµοσιεύονται από ιδιώτες, µια αγγελία ανά κατηγορία και έως
δύο διαφορετικές κατηγορίες. Οι αγγελίες δηµοσιεύονται σε δύο συνεχόµενες εκδόσεις & µπορείτε να τις
ανανεώσετε όσες φορές επιθυµείτε. Κατά περίπτωση
η εφηµερίδα µπορεί να αναπροσαρµόσει τον αριθµό
των ανανεώσεων κατά την κρίση της.
3. Η «ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ»: ∆εν ενεργεί ως µεσάζοντας,
ούτε συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των αναγνωστών.
Κατά συνέπεια δεν έχουµε καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιά που θα προκύψει από τη χρήση στοιχείων που δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ: Προϋποθέτει ότι συµφωνείται µε τα παραπάνω και ότι έχετε την πλήρη ευθύνη να διαπιστώσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που
δηµοσιεύονται
5. ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ: αποστολή χρηµατικών ποσών, αντικαταβολές χρηµάτων ή γραµµατοσήµων δεν γίνονται δεκτές.
6. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: στα κείµενα των αγγελιών
η χρήση περιφράσεων του τύπου «λόγω ανάγκης»,
«λόγω αναχώρησης», «λόγω σύνταξης», «λόγω θανάτου», «από γιατρό», «από δικηγόρο» κ.α.
7. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
η
καταχώρηση
µέχρι
2
στοιχείων
επικοινωνίας.
Η
σειρά
προτεραιότητας
των
στοιχείων επικοινωνίας στις αγγελίες είναι η εξής:
1ο τηλέφωνο, 2ο fax, 3ο ΤΘ, 4ο ∆ιεύθυνση, 5ο e-mail.
8. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επαγγελµατικές Άδειες υποχρεωτικό πεδίο αποτελεί το είδος της άδειας π.χ. Φορτηγού ∆.Χ. άδεια ή Φαρµακείου άδεια και ΟΧΙ!!! Α∆ΕΙΑ
φαρµακείου.
9. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Χαρίζονται Αντικείµενα» ζητάµε
οπωσδήποτε και σταθερό τηλέφωνο το οποίο πρέπει να
επαληθευτεί και να δηµοσιευθεί στην αγγελία.
10. ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: γενικά για εργασία
στο εξωτερικό ζητάµε οπωσδήποτε και σταθερό τηλέφωνο το οποίο πρέπει να επαληθευτεί.
11. ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ αυτοκινήτων, ΤΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ γραφεία, ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ γραφεία, ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
εταιρείες, τα γραφεία ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ, τα γραφεία
ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ και ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ δεν µπορούν
να καταχωρήσουν δωρεάν αγγελίες, πρέπει να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Πληρωµένων αγγελιών
(2221087801-2221087861) για διαφήµιση.
12. ΑΓΓΕΛΙΕΣ: σε πληθυντικό αριθµό όπως πωλούνται
οικόπεδα ,διαµερίσµατα, γραφεία κλπ χρεώνονται.
13. ΑΓΓΕΛΙΕΣ: µε επωνυµία επιχείρησης η επαγγελµατία
δηµοσιεύονται µόνο σε πλαίσιο µε έντονα γράµµατα µε
την ανάλογη χρέωση.
14. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Γνωριµίες, προσωπικά,
αστρολογία, µέντιουµ, γίνονται δεκτές µόνο επί πληρωµή, στα γραφεία της εφηµερίδας (Βενιζέλου 6, 1ος
όροφος), & µε επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητα.
15. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ: οι αγγελίες που
προβάλλουν υπηρεσίες προσφερόµενες από µεσιτικά
γραφεία, γραφεία συνοικεσίων - γνωριµιών, γραφεία
ευρέσεως εργασίας, εκθέσεις αυτοκινήτων - σκαφών,
ασφαλιστικές εταιρείες, επαγγελµατίες κλπ.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
& ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ.
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
∆ηµοσιεύονται για όσες φορές επιθυµείται µε χρέωση
10 € / έκδοση για τις πρώτες 25 λέξεις
& 0,30 € για κάθε επιπλέον λέξη.
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΦΟΝΤΟ: ∆ηµοσιεύονται µέχρι 25 λέξεις µε
χρέωση 25€ για ιδιώτες, 25€ για επαγγελματίες & 0,30€
για κάθε επιπλέον λέξη.
ΦΩΤΟ – ΑΓΓΕΛΙΕΣ: ∆ηµοσιεύστε µε φωτογραφία
& κείµενο µέχρι 25 λέξεις (κόστος ανά έκδοση 25 €)
το θέµα που θέλετε να προβάλλετε & στείλτε µας τη
φωτογραφία & το κείµενο ηλεκτρονικά στο
e-mail: m-press2@otenet.gr
Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 488/404488-63
I BAN: GR 8701104880000048840448863
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή
µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση
του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιοδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του εκδότη, βάσει των

Νόµων 238/1970, 100/1975, 4301/1979, 2121/1993, των Ν. ∆
3565/1956 & 4224/1962, καθώς & άλλων σχετικών διατάξεων
Ελληνικού, Κοινοτικού & ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

l ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΛ: Οικονομίας και διοίκησης
γραμματέων με καλή γνώση Η/Υ, τυφλό
σύστημα δακτυλογραφίας με 5 χρόνια
προϋπηρεσία μέτρια αγγλικά, ζητώ εργασία, η
οποία επιδοτείται από
τον ΟΑΕΔ. Όχι κλήσεις με απόκρυψη. Τηλ.:
6974612869 (Κωδ:23865)
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Με 25ετή
προϋπηρεσία και καλές συστάσεις, από τις 9 το
βράδυ έως τις 8 το πρωί. Όχι σαν εσωτερική.
Ανταλλάσσω και ρεπό. Στην περιοχή της
Χαλκίδας και τα γύρω περίχωρα. Τηλ.:
6981583873 (Κωδ:23797)
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ (τυφλό σύστημα):
Mε πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία
κειμένων (ελληνικών/ξενόγλωσσων),
αναλαμβάνει την επιμέλεια και
δακτυλογράφηση κάθε είδους κειμένου
(νομικά κείμενα/χειρόγραφα/επιστολές/
συγγραφή βιβλίων/πτυχιακές-φοιτητικές
εργασίες / διδακτορικά / διπλωματικές
/ βιογραφικά/πίνακες / γραφήματα
κτλ.). Ειδικές τιμές σε φοιτητές.
Τηλ.: 6979863230 (Κωδ:23737)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Κατάκοιτα και
ηλικιωμένα άτομα, παιδιά με ιδιαιτερότητες.
Παρέχει μέτρηση πίεσης, οξυγόνου στο αίμα,
καρδιακών παλμών, ζακχάρου, θερμομέτρηση,
ενέσεις, κοπή ραμάτων, ορούς, καθώς και ότι
ορίζει ο θεράπων ιατρός σας. Όχι με απόκρυψη.
Τηλ.: 6977791753 (Κωδ:23683)
ΖΗΤΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ: Ως αποθηκάριος,
πωλητής, υπάλληλος super market, κλπ.,
στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Τηλ.:
6974672768 (Κωδ:23749)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη
ηλικιωμένων ατόμων ως εσωτερική στην
περιοχή της Αθήνας. Τηλ.: 6998283498
(Κωδ:23805)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη
ηλικιωμένων, όχι εσωτερική.
Τηλ.: 6973423889 (Κωδ:23774)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη
παιδιών, καθαριότητα σπιτιών, σίδερο, με
εμπειρία ετών. Τηλ.: 6970588130 (Κωδ:23849)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σαν φύλακας
νυχτερινός στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.
Επικοινωνίας: 6984136064 (Κωδ:23577)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε κουζίνα ως
λαντζιέρα, σε εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί κ.α.
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας:
6984136064 (Κωδ:23576)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως εσωτερική
γηροκόμος, στην περιοχή της Χαλκίδας, με
προϋπηρεσία. Τηλ.: 6980864309 (Κωδ:23845)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως υπάλληλος
γραφείου, μεσιτικό, ασφαλιστικό, κ.α, με
εμπειρία και γνώσεις αγγλικών, Η/Υ, πτυχίο σε
γραμματειακή υποστήριξη. Στην περιοχή της
Χαλκίδας. Με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ 1+1
χρόνο. Τηλ.: 6909672071 (Κωδ:23772)
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τη
φύλαξη
ηλικιωμένων, για πρωί ή απόγευμα, μόνο στη
Χαλκίδα. Τηλ.: 6974770673 (Κωδ:23541)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ: Κήπων
και τη φροντίδα τους, καθώς και εργασία σε
φυτώρια και καλλιέργειες, στην περιοχή της
Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064
(Κωδ:23282)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ: Ρούχων
σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους. Τιμή 5€/
ώρα. Τηλ.: 6973982453 (Κωδ:23513)
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Tη
φύλαξη
ηλικιωμένων. Τηλ.: 6976573639 (Κωδ:23090)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαριότητα σπιτιών
και γραφείων και οικιακές εργασίες. Τιμή 5€/
ώρα. Τηλ.: 6973982453 (Κωδ:23764)
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τη
φύλαξη
ηλικιωμένων ατόμων, ως εσωτερική ή με
την ώρα, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές.
Τηλ.: 6992307753 (Κωδ:22983)
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τη
φύλαξη
ηλικιωμένων για λίγες ώρες, καθώς
καθαριότητα σε σκάλες. Τηλ.: 6995178556
(Κωδ:23738)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων
με εμπειρία 10 ετών και εσωτερική και πρωί
απόγευμα. Τηλ.: 6988683287 (Κωδ:23783)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ : Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις,
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ως
εξωτερική πρωί ή απόγευμα, στην περιοχή της
Χαλκίδας. Τηλ.: 6971745832, 6987026018
(Κωδ:23807)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων
ως εσωτερική, στη Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη,
Βατώντα, Ψαχνά και τις γύρω περιοχές.
Τηλ.: 6992032843 (Κωδ:22311)
l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Aναλαμβάνει
φροντίδα ηλικιωμένων όχι κατάκοιτων, 4 έως
5 ώρες ημερησίως, εκτός Κυριακής ή 2-3
δωδεκάωρα νυχτερινά την εβδομάδα. Περιοχές
Έξω Παναγίτσα, Χαλκίδα και Ν. Αρτάκη.
Τηλ.: 6973087492 (Κωδ:23847)

l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει να
προσέχει ηλικιωμένες κυρίες(όχι κατάκοιτες),
ως εξωτερική μόνο για πρωινές ώρες, στην
περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6986950279
(Κωδ:23850)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΩΝ:
Ως τηλεφωνήτρια, διαθέτοντας ανάλογες
γνώσεις, αναζητά μόνιμη εργασία, στη
Χαλκίδα ως τηλεφωνήτρια. Τηλ.: 6909672071
(Κωδ:23760)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ
RECEPTIONIST: Εργαζόμενη σε ξενοδοχεία,
ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά και Ελληνικά,
αναζητά ανάλογη εργασία. Τηλ. Επικοινωνίας:
6987781591 (Κωδ:23702)

συνέχεια στη σελ. 3
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l ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει να προσέχει
ηλικιωμένους, στις περιοχές Χαλκίδα, Ψαχνά,
Ν. Αρτάκη και σαν εσωτερική, με εμπειρία
χρόνων. Τηλ.: 6996953286 (Κωδ:23852)
ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει να φυλάει παιδάκια και
ηλικιωμένους (όχι κατάκοιτους), καθώς και την
καθαριότητα σπιτιών -σκάλες, σίδερο κ.λ.π.και γραφείων, στην περιοχή της Χαλκίδας.
Τηλ.: 6984136064 (Κωδ:23283)
ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών,
με εμπειρία αυτιστικού παιδιού υψηλής
λειτουργικότητας. Τηλ.: 6979139734 (ΌΧΙ
ΜΕ ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:22902)
ΚΥΡΙΑ: Ζητά να προσέχει ηλικιωμένους ως
εσωτερική, στην Αττική. Τηλ.: 6993563823
(Κωδ:23812)
ΚΥΡΙΑ: Ζητά να προσέχει ηλικιωμένους,
εσωτερική ή εξωτερική. Χαλκίδα και γύρω
περιοχές. Τηλ.: 6996841525 (Κωδ:23432)
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει
καθαριότητα σε σπίτια, επ. χώρων, σε
ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια κ.α.
Τηλ.: 6945111998 (Κωδ:22325)
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει
φύλαξη ηλικιωμένων για ημέρα ή για τη
νύχτα από 9μμ έως 5πμ και για λίγες ώρες το
απόγευμα από 5μμ έως 9μμ, για τις περιοχές
της Αθήνας, την Κηφισιά και τα Β. Προάστια,
τον Ωρωπό και τις γύρω περιοχές, Αυλίδα,
Σχηματάρι, Βαθύ καθώς και τη Χαλκίδα και τα
περίχωρα. Τηλ.: 6945111998 (Κωδ:22324)
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή μητέρα, ζητά εργασία
για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών με
εμπειρία και συστάσεις μόνο για ημέρα.
Τηλ.: 6978951998 (Κωδ:20107)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαριότητα σε
σπίτια και κήπους, άσπρισμα, καθαρισμούς σε
αποθήκες και χωράφια, ελαιοχρωματισμούς
και αγροτικές εργασίες. Τηλ.: 6998533270
Κος Γιώργος (Κωδ:23856)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη και
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6998533270
(Κωδ:23857)
ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ : Για ημιαπασχόληση,
σε ηλεκτρικά και υδραυλικά, ως βοηθός και
για μερεμέτια. Τηλ.: 6986756413 (Κωδ:23763)
l ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αναζητά
εργασία ως εργάτης ή οποιαδήποτε άλλη
εργασία, διαθέτει και δίπλωμα οδήγησης.
Τηλ.: 6988203132 (Κωδ:23824)
ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
Και μεγάλη εμπειρία αναζητά εργασία σαν
οδηγός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τηλ.: 6992271181 (Κωδ:23794)
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΙ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ:
Αναλαμβάνει περιποίηση κήπων, αυλές,
πότισμα και τους καλοκαιρινούς μήνες,
κλάδεμα, κούρεμα γκαζόν, κ.α. Χαλκίδα και
γύρω περιοχές. Σε πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.:
6976847267, 6988613698.Παρακαλώ όχι
απόκρυψη. (Κωδ:23799)
ΚΥΡΙΟΣ: 60 ετών ζητά εργασία ως φύλακας ή
οποιαδήποτε άλλη εργασία. Τηλ.: 6936693583,
6971800808 (Κωδ:23499)

3
ΝΕΑΡΗ ΚΥΡΙΑ: Οργανωτική, εχέμυθη,
πρόθυμη και υπεύθυνη, με προϋπηρεσία
σε ιδρύματα του εξωτερικού, αναζητά
εργασία στον τομέα της γραμματειακής
υποστήριξης και των δημοσίων σχέσεων,
στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.
Τηλ: 6980059371 (Κωδ:23530)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ:
Πτυχιούχος
αναλαμβάνει
ενέσεις, αλλαγές τραυμάτων, νοσηλεία στο
σπίτι, κατακλίσεις, φύλαξη ηλικιωμένων.
Τηλ.: 6942907421 (Κωδ:23753)
l ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΝΕΤΑΡΩ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΝΩ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ.
ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΠΟΙΑ
ΕΙΔΗ. Τηλ.: 6986061208 (Κωδ:23836)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Ζητά ανάλογη
εργασία καθώς φροντίδα ηλικιωμένων και
παιδιών, για λίγες ώρες. Επίσης νοσηλεία
ενέσεις, περιποίηση τραυμάτων, κατακλίσεων,
μέτρηση σακχάρου και αρτηριακής πίεσης.
Τιμές οικονομικές. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6976847267 Παρακαλώ όχι απόκρυψη.
(Κωδ:23800)
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ: Ζητά
εργασία σε καταστήματα επίπλων, μπάνια,
κουζίνες,
κατασκευαστικές
εταιρίες,
τεχνικά γραφεία, εργαστήρι τέχνης, και
σε φυτώρια για στολισμό κήπων και
εκδηλώσεων. Τηλ.: 6979139734 (ΌΧΙ ΜΕ
ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:22903)
l ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΜ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Με παιδαγωγική επάρκεια
σε πρωτοβάθμια κ’ δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και με σχετική εμπειρία, αναλαμβάνει
τη φύλαξη κ’ το διάβασμα παιδιών.
Τηλ.: 6972644717 (Κωδ:23859)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: Κάτοχος ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού φροντίδας, αναλαμβάνει τη
φροντίδα-νοσηλεία ηλικιωμένων γυναικών, όχι
κατάκοιτων, όχι νυχτερινά. Μόνο εξωτερική για
λίγες ώρες στη Χαλκίδα. Συστάσεις διαθέσιμες.
Τηλ. 6932638557 (Κωδ:23481)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
l ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Τεχνίτης Σιδεράς & Τεχνίτης ΙΝΟΧ με
γνώσεις συγκόλλησης TIG.
Εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών
επίπλων και παραδοσιακών κάγκελων στο
Σχηματάρι. Αποστολή βιογραφικών στο:
info@art-metal.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2262059750 /
6934552170 (Κωδ:23884)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ART METAL ΑΒΕΕ
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Με γνώσεις λογιστικής,
άριστη γνώση αγγλικών, ευχέρεια στη
χρήση υπολογιστή-social media. Εμπειρία
στις πωλήσεις, γνώση σχεδίου, γνώση
Photoshop θα συνεκτιμηθεί. Αποστείλετε
βιογραφικό στο: info@art-metal.gr Τηλ.
Επικοινωνίας: 6934552170 Κωδ. 23891

l ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΊΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ.
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗ ΘΑ
ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ: ΙΚΑ, ΠΟΣΟΣΤΑ, ΕΞΟΔΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2221600647 από
9πμ-2μμ (Κωδ:23832)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για εργασία σε κτήματα,
περιποίηση δέντρων, ελαιοκτήματος, στην
Αμφιθέα. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:23801)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Νέος έως 25
ετών
ως
βοηθός
ηλεκτρολόγου.
Αποστολή βιογραφικού στο email:

bouros2008@windowslive.com
(Κωδ:22807)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:
Ανθρώπου με κινητικά προβλήματα, στην
περιοχή του Μαντουδίου, για 3 ώρες το πρωί
και 3 ώρες τη νύχτα από 00:00 έως 03:00πμ.
Τηλ.: 6906059639 (Κωδ:23868)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για τη φροντίδα ηλικιωμένης
(όχι κατάκοιτη, όχι άνοια), για 24ωρη
απασχόληση, στη Χαλκίδα. Αμοιβή έως 550€.
Τηλ.: 6973651226 (Κωδ:23785)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: 4 φορές την
εβδομάδα για όλες τις δουλειές του σπιτιού
και περιποίηση ανδρός με ειδικές ανάγκες,
ευγενική, ευπρεπής, ωράριο 9πμ έως 5μμ,
μισθός 380€. Τηλ.: 6971642856 (Κωδ:23633)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ:
Με αυτοκίνητο για φύλαξη παιδιού 2 ετών,
στην περιοχή Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6979109274
(Κωδ:23811)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ : Νέο/νέα,
πολιτικό μηχανικό/έργων υποδομής,
κάτω 5ετίας, από τεχνική εταιρεία στη
Χαλκίδα. Τηλ. Επικοινωνίας: 2221311751,
6970856688 Κα Σάκκου (Κωδ:23870)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Σε εταιρεία επεξεργασίας μετάλλου στην
περιοχή Ριτσώνας - παράδρομος Εθνικής
οδού. Ηλικίες μέχρι 45 ετών. Αποστολή
βιογραφικού:
info@swordhellas.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262071422 &
6942215885 (Κωδ:23563)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Κυρία για όλες τις δουλειές του
σπιτιού και περιποίηση ανδρός με ειδικές
ανάγκες, για 3 φορές την εβδομάδα, από
09:00πμ έως 17:00. Τιμή 25€ την ημέρα.
Περιοχή Κανήθου. Τηλ.: 6984096692
(Κωδ:23750)
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Η Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ
ΑΒΕΕ για το
Βιομηχανοστάσιο της στο Σχηματάρι
Βοιωτίας ζητά να προσλάβει:
- Τεχνίτες
χειρισμού
συμβατικών
μηχανουργικών μηχανημάτων (Τόρνος,
Φρέζα, Δράπανο, κλπ.).
Επιθυμητά προσόντα:
- Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις.
- Διαμονή σε κοντινές περιοχές.
- Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΟΑΕΔ, ΤΕΛ,
ΤΕΙ, κλπ.) ή αποδεδειγμένης πρακτικής
εμπειρίας.
- Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
Αποστολή Βιογραφικού σε: info@sclavos.eu
(Κωδ:23882)
l

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
SITE: www.myronestate.gr - www.myroncad.gr / email: myrons2006@yahoo.gr
ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ & ΠΑΝΙΔΟΥ 34, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100 - ΤΗΛ.: 22210 29 800, ΚΙΝ.: 6977 985 303, 6977 268 844

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ,
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΖΗΤΩ: Οικοδόμο να αναλάβει πρόσθεση
σε υπάρχων ακίνητο. Οικονομική χρέωση
λόγω μεγάλου όγκου εργασίας, στην περιοχή
Έξω Παναγίτσας σύνορα Νέα Αρτάκης.
Τηλ.: 6977867841 (Κωδ:23503)
l Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΥΛΟΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΑΖΗΤΑ:
Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα
Γ’ κατηγορίας. Μόνιμη εργασία.
Ικανοποιητικός μισθός. Ασφάλεια.
Τηλ. επικοινωνίας: 2221308730,
6978068391

Η Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ
ΑΒΕΕ για το
Βιομηχανοστάσιο της στο Σχηματάρι
Βοιωτίας ζητά να προσλάβει:
- Ανειδίκευτους Εργατοτεχνίτες για
εργασία σε παραγωγικές θέσεις του
εργοστασίου.
Επιθυμητά προσόντα:
- Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις.
- Διαμονή σε κοντινές περιοχές.
- Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Αποστολή Βιογραφικού σε info@sclavos.eu
(Κωδ:23883)
l

Η Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ
ΑΒΕΕ για το
Βιομηχανοστάσιο της στο Σχηματάρι
Βοιωτίας ζητά να προσλάβει:
- Απόφοιτους Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ
Μηχανολογικής κατεύθυνσης.
Επιθυμητά προσόντα:
- Νέοι χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις.
- Να διαμένουν σε κοντινές περιοχές.
- Εμπειρία σε βιομηχανία επιθυμητή,
αλλά όχι απαραίτητη
- Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής και
βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ
Πρόκειται να καλύψουν ανάγκες θέσεων
σε Ποιοτικό Έλεγχο και Παραγωγή.
Αποστολή Βιογραφικού σε: info@sclavos.eu
(Κωδ:23881)
l

Η

μονάδα

χρόνιας

αιμοκάθαρσης

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε. στη Χαλκίδα
αναζητά νοσηλευτικό προσωπικό.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Δεν απαιτείται προϋπηρεσία
• Καλή γνώση αγγλικών
• Επαγγελματική και ευγενική
συμπεριφορά
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα στο email:
thtriantafillou@mesogeio s.gr

ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Σε
επιχειρήσεις και μάρκετινγκ, σε Ελλάδα και
εξωτερικό, με πλούσιο βιογραφικό, αναζητά
εργασία σαν προμηθευτής σε S/M, καθώς
και σαν οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.
Τηλ.: 6992271181 (Κωδ:23793)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΕΓΗΣ: Αντι εργασίας σε
οικοδόμο, τεχνίτη, άτομο γνώστη κηπουρικής ή
κάθε είδους χειρωνακτικής εργασίας. Περιοχή
Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας. Τηλ.: 6977867841
(Κωδ:22204)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Θεωρητικών
μαθημάτων μουσικής, για παράδοση μαθημάτων
κατ’ οίκον. Τηλ. 2221024450 (Κωδ:23769)
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ:
Παραδίδει θεωρητικά μαθήματα, σε παιδιά
δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, με μαθησιακές
δυσκολίες-παράλληλη στήριξη. Στην περιοχή
της
Χαλκίδας.
Συστάσεις
διαθέσιμες.
Τηλ.: 6932638557 (Κωδ:23480)

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
Από τον κ. ΜΠΟΥΓΑ ΙΩΑΝΝΗ, ιεροψάλτη
και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Βατώντα-Ν. Αρτάκης-Χαλκίδος. Με
την συμπλήρωση 51 ετών εις το αναλόγιον,
υπάρχουν βιβλία Βυζαντινής μουσικής
«Όρθρος-Θ.
Λειτουργία-Οκτάβες»
για
αληθινούς μύστας και μαθητευομένους της
εκκλησιαστικής μουσικής.Τηλ. Επικοινωνίας:
6944444236 (Κωδ:23813)
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Για να διδάξει
Πολωνική
γλώσσα
στην
Χαλκίδα.
Τηλ.: 6985709065 (Κωδ:23183)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Που γνωρίζει Ελληνικά,
Αγγλικά, Ισπανικά, αναλαμβάνει τη φροντίδα
παιδιών και τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987781591 (Κωδ:23701)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Aγγλικών
μέσω skype ή κατ’ οίκον, από
πτυχιούχο καθηγήτρια. Τιμές προσιτές.
Tηλ.: 6978856635 (Κωδ:23111)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑ: Τμήμα Γερμανικής
φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον
ή και μέσω skype, σε παιδιά και ενήλικες
όλων των επιπέδων. Προετοιμασία και
για τις πανελλήνιες. Τιμές προσιτές.
Τηλ.: 6978856635 (Κωδ:22925)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΗ: Παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6972862811
(Κωδ:23789)
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l Ν.ΑΡΤΑΚΗ:(Α)

1ου

ορόφου,

μπάνιο.

Πωλείται2άρι 48,50τμ,
1υ/δ,

Αυτονομία

σαλονοκουζίνα,
θέρμανσης,

μπόιλερ. Αποθήκη υπογείου. 200 μέτρα
απόσταση από την κεντρική πλατεία της
Αρτάκης. Έτος κατασκευής 2005. ΠΕΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Β. (ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 280€). Τιμή
πώλησης 60.000€ Π2338 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

l ΑΛΙΒΕΡΙ-ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ: Πωλείται
ισόγειο
οροφοδιαμέρισμα
126τ.μ.,
καινούριας κατασκευής,
με κήπο,
κλιματική
ζώνη
Β’,
ενεργειακή
κατηγορία Δ’, έτος 1993, αποπεράτωση
το 2010, κήπο, πάρκινγκ, 3Υ/Δ, κουζίνα
τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο, wc. Απόσταση
250μ. Από θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23821)

(Β) Πωλείται 2άρι 48,50τ.μ. 2ου ορόφου,
1υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο. Αυτονομία
θέρμανσης, μπόιλερ. Αποθήκη υπογείου.
200 μέτρα απόσταση από την κεντρική
πλατεία της Αρτάκης. Έτος κατασκευής
2005. ΠΕΑ Β. (ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
280€). Τιμή πώλησης 60.000€ Π2338
Μεσιτικό

ΙΡΙΣ.

Τηλ.:

2221073430,

6936843876

www
Ν.
ΑΡΤΑΚΗ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ:
Πωλείται
διαμέρισμα 48τμ, διαμπερές, πλησίον
Παναγίας Φανερωμένης, 50μ από τη θάλασσα,
πλησίον ουζερί, ηλιακό, A/C, αλουμίνια, σίτες,
τέντες, λινοθήκη, w/c με παράθυρο, πλησίον
στάσης λεωφορείων. Άμεσα διαθέσιμο.
Κλιματική ζώνη Β, έτος 1999. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.: 2221402273, 6946720280 (Κωδ:23336)

l Ν.ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται γκαρσονιέρα
29τμ,
3ου
ορόφου,
καινούρια,
πρωτοκατοικίας, αυτόνομη θέρμανση,
μπόιλερ.Έτος
κατασκευής
2005.
ΠΕΑ (Β) (ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ 200€)
Τιμή
πώλησης 30.000€ Π2338 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

(Γ)Πωλείται 2άρι 45τμ, 3ου ορόφου,
1υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο.Αυτονομία
θέρμανσης, μπόιλερ. Αποθήκη υπογείου.
200 μέτρα απόσταση από την κεντρική
πλατεία της Αρτάκης. Έτος κατασκευής
2005. ΠΕΑ (Β). (ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
230€). Τιμή πώλησης 50.000€ Π2338
Μεσιτικό
6936843876

ΙΡΙΣ.

Τηλ.:

2221073430,

l Ν.ΑΡΤΑΚΗ:
Πωλείται
καινούρια
γκαρσονιέρα
30τμ,
1ου
ορόφου,
1 δωμάτιο, μπάνιο, αυτονομία θέρμανσης,
μπόιλερ.
Έτος
κατασκευής
2005.
ΠΕΑ (Β) (ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ 220€) Τιμή
πώλησης 30.000€ Π2338 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
l Ν.ΑΡΤΑΚΗ:
Πωλείται
καινούρια
γκαρσονιέρα
30τμ,
2ου
ορόφου,
1 δωμάτιο, μπάνιο, αυτονομία θέρμανσης,
μπόιλερ.
Έτος
κατασκευής
2005.
ΠΕΑ (Β) (ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ 180€)
Τιμή
πώλησης 18000€ Π2338 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Πωλείται
οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ, 90τμ, ημιτελές σε
στάδιο αποπεράτωσης, με αλουμίνια, μεγάλη
βεράντα με θέα στη θάλασσα, αποθήκη και
θέση πάρκινγκ. Ενεργειακή κατηγορία Δ’,
έτος 1992. Τιμή 100.000€ Τηλ.: 2221024136,
6974438461 (Κωδ:23823)

l ΧΑΛΚΙΔΑΝΕΑΠΟΛΗ:
Πωλείται
διαμέρισμα 77,03τ.μ., 1ου ορόφου, 2υ/δ με
επένδυση παρκέ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο,
τζάκι, Αυτονομία θέρμανσης,αποθήκη
υπογείου,αλουμίνια παράθυρα, διπλά
τζάμια, σήτες.Δάπεδο πλακάκια και παρκέ.
Έτος κατασκευής 2005, ΠΕΑ Β Τιμή
πώλησης95.000€Π3327 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Πωλείται διαμέρισμα
90τμ, ενεργειακής κατηγορίας Β, έτος 1990,
αποπεράτωση το 1995, ρετιρέ 6ου ορόφου,
καινούριας κατασκευής, θέα θάλασσα
Ευβοϊκός και κάστρο Κανήθου. 2Υ/Δ, σαλόνι,
μπάνιο, αντλία θερμότητας, αποθήκη 9τμ, πολύ
μεγάλες βεράντες 70τμ. Τηλ.: 6973035480
(Κωδ:23758)
l ΧΑΛΚΙΔΑ:
Πωλείται
διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα, 4άρι 120τμ, 3υ/δ,
2
μπάνια, σαλονοκουζίνα.Αυτονομία
θέρμανσης, μπόιλερ, προεγκατάσταση
ηλιακού
θερμοσίφωνα.
Τζάκι.
Απεριόριστη θέα. Πάρκινγκ αυτοκινήτου
δυνατότητα 2 θέσεων, αποθήκη υπογείου.
Έτος κατασκευής 2010 ΠΕΑ(Β)
Τιμή
πώλησης 195.000€ Π2098 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

συνέχεια στη σελ. 6

www

6

ΠΟΛΙΤΙΚΑΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΤΡΙΤΩΝΑΣΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΑ: Πωλείται οικόπεδο
4800τμ, απόσταση 200μ από θάλασσα,
άρτιο, οικοδομήσιμο. Τιμή λογική. Τηλ.:
6944719646 (Κωδ:23428)
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 600τμ,
μέσα στον οικισμό, άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6977230816 (Κωδ:23745)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ - ΔΕΗ:
Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 900τμ, άρτιο
και οικοδομήσιμο, εντός ορίων οικισμού
ΣΔ 0.8 Κοντά σε σχολεία, πλησίον ΔΕΗ.
Τιμή πώλησης 60.000€ Π3202 Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΑΛΙΒΕΡΙ-ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ: Πωλείται οικόπεδο
1200τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, με
ελαιόδεντρα, επί της ασφάλτου. Τιμή 16000€.
Τηλ.: 6977403927 (Κωδ:23740)
l ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ-ΩΡΩΠΟΣ-Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ:
Πωλείται οικόπεδο 1000τμ, εντός σχεδίου.
Μπορεί να χτίσει 2 διώροφες μεζονέτες με
υπόγειο. Έχει παροχή νερού και 8 ελαιόδεντρα.
Περιορισμένα στις 3 πλευρές του και πρόσοψη
25μ σε άσφαλτο. Έναντι χώρος ανοιχτός.
Μισή ώρα από Αθήνα. Τιμή από 100.000€
συζητήσιμη. Τηλ. 6972209601 (Κωδ:23829)
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ:
Πωλείται οικόπεδο 4,5στρ. Τηλ.: 6977623717
(Κωδ:20458)
l ΕΡΕΤΡΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 500τμ,
γωνιακό, με υπέροχη θέα στην περιοχή της
Ερέτριας. Τιμή λογική. Τηλ.: 6987777329
(Κωδ:23830)
ΚΑΝΗΘΟΣ-ΜΠΟΤΑΣΗ: Πωλείται οικόπεδο
482τμ, γωνιακό, αμφιθεατρικό,
ΣΔ
0,8 οικοδομεί 385τμ. Έναντι χώρος μη
διανοιγμένης πλατείας. Τηλ.: 6973796632
(Κωδ:23341)
ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Πωλείται οικόπεδο 705τμ, άρτιο και
οικοδομήσιμο, δίπλα στο δημοτικό σχολείο.
Τηλ.: 6972138306 (Κωδ:22854)

ΛΙΜΝΗ-ΧΡΟΝΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 4στρ
με υπέροχη θέα, 500μ από θάλασσα,
τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6937944140
(Κωδ:23714)
ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται οικόπεδο 225τ.μ.,
(με γκαρσονιέρα), 300μ. από την θάλασσα.
Τηλ.: 2221050112, 6977015419 (Κωδ:23397)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 1120τμ,
εντός σχεδίου ΣΔ 1 σε κεντρικό σημείο,
περιφραγμένο.
Δυνατότητα
πώλησης
ολόκληρου ή μισού. Τιμή 100.000€
Επίσης ανταλλάσσεται και με διαμέρισμα
στην
περιοχή
Χαλκίδας
ή
Αθήνας.
Τηλ.: 6981856122, 6971548399 (Κωδ:22776)
ΟΞΥΛΙΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2,5στρ.,
300μ από θάλασσα μπροστά σε δρόμο. Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 2221020734, 6984564370
(Κωδ:23395)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ: Πωλείται
οικόπεδο 1500τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο,
πάνω στο δρόμο, με 9 ρίζες ελιές
παραγωγής, 700μ από θάλασσα, σε ωραίο
σημείο. Τιμή λογική. Τηλ.: 6944719646
(Κωδ:23722)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οικόπεδο
250τ.μ., οικοδομήσιμο. Τηλ.: 2221083261,
6976367815 (Κωδ:23558)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΑΤΣΑΤΑ ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ:
Πωλείται οικόπεδο 258τμ, ΣΔ 0,8 άρτιο
και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 30.000€
Π3401 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ
ΑΜΜΟΣ:
Πωλείται
οικόπεδο γωνιακό 450τ.μ., άρτιο και
οικοδομήσιμο,
πλησίον
εκκλησίας
Πέτρου και Παύλου, περιφραγμένο, νερό,
αποχέτευση. Τηλ.: 6977623717 (Κωδ:20457)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.
ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ:
Πωλείται οικόπεδο 256τμ, με πηγάδι. Τιμή
60.000€. Τηλ.: 2221083486 (Κωδ:22492)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ
ΚΟΠΑΝΑ: Πωλείται ή ανταλλάσσεται οικόπεδο
212τ.μ., (με φως, νερό, τηλέφωνο) με
μονοκατοικία ή δυάρι έως 50τ.μ. στη Χαλκίδα.
Τηλ.: 6951269519 (Κωδ:23867)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (ΚΡΥΟ
ΠΗΓΑΔΙ): Πωλείται οικόπεδο 287τμ,
άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου
πόλεως, οικοδομικό συνοικίας ‘’Η’’. Τιμή
πώλησης 25.000€ Π3241 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται γωνιακό
οικόπεδο
235τμ.
Τηλ.:
2221082646,
6944128259 (Κωδ:22855)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ(πλησίον
ΑΓΙΟΙ ΕΥΒΟΕΙΣ): Πωλείται οικόπεδο 284τμ,
άρτιο και οικοδομήσιμο, ΣΔ 0,8
Τιμή
πώλησης 40.000€ Π3390 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται
οικόπεδο
266τμ,
εντός
σχεδίου,
άρτιο
και
οικοδομήσιμο,
στην
περιοχή Μολόχα, συνοικία Ζ, πρώην
Κλωστοϋφαντουργών(όπισθεν
jumbo).
Τηλ.: 6947522809 (Κωδ:21172)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ:
Πωλείται
οικόπεδο 400τ.μ., 100μ από θάλασσα, άρτιο
και οικοδομήσιμο, Σ.Δ. 0,8. Τηλ.: 6944137137
(Κωδ:23243)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ:
Πωλείται
οικόπεδο
600τμ,
περιφραγμένο,
παραθαλάσσιο 150μ από θάλασσα, εντός
σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, ΣΔ 0,8.
Πωλείται ή ανταλλάσσεται με διαμέρισμα. Τηλ.:
6971548399, 6949871408 (Κωδ:22777)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ - ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ:
Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 364τμ, ΣΔ0,8
οικοδομεί 291τμ, 80μ από θάλασσα. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6973796632
(Κωδ:23340)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται οικόπεδο
410τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, στο 1ο
διάζωμα των Μακεδονικών. Τηλ.: 6932221136
(Κωδ:23723)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ:
Πωλείται
οικόπεδο 400τμ, στα Μακεδονικά, σε υψηλό
σημείο, με υπέροχη θέα. Τηλ.: 6977069061
(Κωδ:23117)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται
πανοραμικό οικόπεδο 400τμ, γωνιακό,
απεριόριστη θέα στην Χαλκίδα και την
ευρύτερη περιοχή. Βρίσκεται ψηλά στην
τελευταία στροφή με πάρκο δίπλα. Τιμή:
80000€ Τηλ.: 6955784334 (Κωδ:22361)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: Πωλείται οικόπεδο
206τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, όπισθεν
μεγάλου S/M. Τιμή 38000€. Τηλ.: 6973009981
(Κωδ:23796)
l ΧΑΛΚΙΔΑ
ΠΑΡ.
ΟΡΕΣΤΗ
ΜΑΚΡΗ(πλησίον S/M): Πωλείται οικόπεδο
210τμ, ΣΔ 0,8 άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή πώλησης 40.000€ Π3364 Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ:
Πωλείται οικόπεδο 212τμ, ΣΔ 0,8 εντός
σχεδίου πόλεως, άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή πώλησης 30.000€Π3426Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876
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l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Πωλείται
οικόπεδο 207τμ, ΣΔ 0,8 άρτιο και
οικοδομήσιμο εντός σχεδίου πόλεως.Τιμή
πώλησης 40.000€Π3392Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ- ΠΛΗΣΙΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Πωλείται γωνιακό
οικόπεδο 392τμ, ΣΔΟ,8 άρτιο και
οικοδομήσιμο.
Διαστάσεις 13,5Χ29,00
Εφαπτόμενου δρόμου πλάτους 8 μέτρα.
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α’. Τιμή πώλησης 60.000€
Π3372 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ(ΠΛΗΣΙΟΝ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ):
Πωλείται
οικόπεδο
γωνιακό 416τμ, εντός σχεδίου, με
πηγάδι
και
καρποφόραδέντρα.
Απόσταση από θάλασσα 150μ. Τιμή
πώλησης90.000€Π3314Μεσιτικό
ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΛΙΒΕΡΙ-ΛΑΤΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο
3στρ, με 30 ελαιόδεντρα μεγάλα με
εισόδημα,
σε
κεκλιμένο
επίπεδο.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:19815)
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ): Πωλείται αγρός
6898τ.μ., με 50 ρίζες ελιές και αμπέλια. Τιμή:
7000€. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:23566)

ύκολα
Βρείτε επου ψάχνετειχο
λία
το
την αγγε ας το αντίσίας
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l
ΒΑΣΙΛΙΚΟ:
Πωλείται
αγροτεμάχιο
6στρ, αμφιθεατρικό, συνορεύει με μεγάλο
εργοστάσιο, για όλες τις χρήσεις. Τιμή 60000€
συζητήσιμη. Τηλ.: 6973695652 (Κωδ:23835)
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΘΕΣΗ
ΒΑΡΙΑ:
Πωλείται
αγροτεμάχιο
4150τμ,
οικοδομήσιμο.
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23788)
ΔΡΟΣΙΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ: Πωλείται
αγροτεμάχιο
2000τμ,
οικοδομήσιμο,
αμφιθεατρικό, στην περιμετρική Δροσιάς.
Οικοδομεί 200τμ. Τηλ.: 6973796632
(Κωδ:23626)
ΔΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο
2025τ.μ., αμφιθεατρικό, 20 ρίζες ελιές,
και άλλα δέντρα . Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6998414913, 6997440982 (Κωδ:23002)

7
ΕΡΕΤΡΙΑ - ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ: Πωλείται
αγροτεμάχιο
4150τμ,
οικοδομήσιμο.
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23787)
ΕΡΕΤΡΙΑ - ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ: Πωλείται
αγροτεμάχιο 5στρ, στη θέση Παλαιοχώρι,
με ελιές παραγωγής, οικοδομήσιμο.
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23786)
l ΙΣΤΙΑΙΑ - ΘΕΣΗ ΜΙΧΕΛΗ: Πωλείται
αγροτεμάχιο
15στρ,
σε
δρόμο.
Τηλ.: 6985834921 (Κωδ:23848)
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 250στρ.,
πανοραμικό στον επαρχιακό δρόμο, 9 ελαιώνες
αναγνωρισμένα από το υπουργείο Γεωργίας.
Τηλ.: 6987736379 Ιδιοκτήτης (Κωδ:23314)
ΚΥΠΑΡΡΙΣΙ-ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ:
Πωλείται κτήμα 2 στρ, στη θέση Δροσιά στο
Κυπαρίσσι με παλαιά οικία, περιφραγμένο,
ΔΕΗ, νερό. Προσιτή τιμή. Τηλ.: 6982185851
(Κωδ:23792)
ΛΑΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Διατίθεται κτήμα 9στρ,
για φωτοβολταϊκά, πάνω σε δρόμο.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23533)
l ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται κτήμα
9στρ., 400μ από την θάλασσα ή ανταλλάσσεται
με διαμέρισμα στην Χαλκίδα. Τηλ.: 6981015070
(Κωδ:23837)
ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2στρ,
70 ρίζες ελιές, οπωροφόρα, γεώτρηση,
αποθήκη, περιφραγμένο, με μάντρα και
συρόμενη σιδερένια πόρτα. Τιμή λογική.
Τηλ.: 2221027858 (Κωδ:23493)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ: Πωλείται
αγροτεμάχιο 15στρ περιοχή Κεραμικής. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22716)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ- Περιοχή Αγ. Τριάδα: Πωλείται
αγροτεμάχιο 1800τμ, με 9 ρίζες ελιές
παραγωγής, πλησίον του οικισμού. Ιδανική
θέση για καλλιέργεια και μελίσσια, με θέα
θάλασσα. Τιμή λογική. Τηλ.: 6944719646
(Κωδ:23429)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΡΟΣ
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ-ΘΕΣΗ
ΠΙΝΑΚΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 5500τμ,
με 48 ρίζες ελιές μεγάλης παραγωγής. Τιμή
λογική. Τηλ.: 6944719646 (Κωδ:23427)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΡΟΣ
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ-ΘΕΣΗ
ΧΕΛΩΝΟΡΑΜΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο
1700τμ, με 9 ρίζες ελιές παραγωγής,
κατάλληλο για καλλιέργεια και μελίσσια.
Τιμή
προσιτή.
Τηλ.:
6944719646
(Κωδ:23430)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: Πωλείται
αγροτεμάχιο 2740τμ, στην περιοχή
Ξηρόβρυση, χαρακτηρισμένη βιοτεχνική
περιοχή, όπισθεν 100μ από αντιπροσωπεία
αυτοκινήτων,
ευρισκόμενο
στην
περιμετρική ζώνη Χαλκίδος, σε αγροτικό
δρόμο. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:23342)

συνέχεια στη σελ. 8
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ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΌ SUPER MARKET ΠΟΥ
ΕΚΛΕΙΣΕ: Ράφια S/M, φωτιστικά, 1 μοτέρ για
ψυγείο 10 κυβικών, 2 ψυγεία μόστρες, 1 μοτέρ
ανεβατόριο 1 τόνου και συρμάτινα ράφια.
Τηλ.: 6988054268 (Κωδ:23459)
l ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

AUT M TO

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:23872)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

πλήρης

ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

εξοπλισμός

γραφείου,

l ΧΑΛΚΙΔΑ- ΩΡΙΩΝΟΣ & ΙΟΝΩΝ: Ενοικιάζεται
καινούρια γκαρσονιέρα, 2ου ορόφου,
διαμπερής, φωτεινή, γωνιακή, Α/Θ, boiler,
επιπλωμένη, σήτες. ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως 2006.
ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ
22210 87801
Τηλ.: 2221020734,
6984564370
(Κωδ:23855)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ενοικιάζεται
καινούρια γκαρσονιέρα 27τ.μ. 1ου ορόφου,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΕΣ
επιπλωμένη,
ΠΕΑ Δ,ΑΞΕΣΟΥΑΡ
έτος / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
κτήσεως 2002.
Τηλ.: 6936242331 (Κωδ:23844)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ AUTO / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΥΑΡΙΑ
ΣΚΑΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

βιβλιοθήκες, γραφείο, καρέκλες, κανεπέδες
δερμάτινοι, κ.α. σε άριστη κατάσταση, λόγω
συνταξιοδότησης, στην περιοχή της Χαλκίδας.
Πωλούνται

συνολικά

ή

μεμονωμένα.

Τηλ.: 6977943145 (Κωδ:23782)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Ταϊστρες

-ποτίστρες

-σόμπες

υγραερίου-

2 κοχλίες- χαρμποτ- ανεμιστήρες τοίχου-

Δ ΑΦΟΡΑ

πλαίσιο για πάνελ δροσισμού.

Δεκτή και ανταλλαγή με οτιδήποτε στοκ που
ίσως θα με ενδιέφερε.
ΑΠΌ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Α)Στήλες με ράφια και φωτισμό στην
κορυφή.
Β)Πάγκοι με ράφια στις δυο όψεις.
Γ)Γραφεία
Το υλικό τους είναι φορμάϊκα με πετρολ

ΕΡΓΑΣ Α

λεπτομέρειες.

l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται αποθήκη
υπογείου 200τμ, με μπάρα, για πρόσβαση
αυτοκινήτου.
Έτος κατασκευής
2005. ΠΕΑ (Β) Π2338 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται καινούρια
μεζονέτα 4άρι, 106τμ, 3ου+4ου ορόφου,
3Υ/Δ,
2 μπάνια, τζάκι, αυτόνομη
θέρμανση, μπόιλερ. Έτος κατασκευής
2005. ΠΕΑ (Β) (ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ) Τιμή
πώλησης 120.000€ Π2101 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
l ΒΟΙΩΤΙΑ-ΘΗΒΑ-Οδός Ζωοδόχος Πηγή:
Πωλείται μονοκατοικία που αποτελείται από
ισόγειο 98τμ, ημιισόγειο 52τμ, αυτόνομο,
υπερυψωμένο, διαμπερές, φωτεινό και
δικαίωμα μελλοντικού 1ου ορόφου 95τμ.
Ενεργειακή κλάση Η. Έτος κτήσεως 1963,
επέκταση ‘82 και ‘88. Τιμή 130.000€
συζητήσιμη. Τηλ.: 6949198999 (Κωδ:23828)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ:
Ενοικιάζεται
γκαράζ αυτοκινήτου, δυνατότητα 2
θέσεων. Τιμή ενοικίου 70€ Ε4345 Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΠΩΛΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
l ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ SEACO:
Πωλείται κατάλληλος
για φροντιστήριο,
παιδικό
σταθμό,
αναψυκτήριο,
γυμναστήριο. Τιμή
πώλησης 1500€ (αντί
10500€
αγοράς).
Τηλ.: 6985014774
(Κωδ:22708)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Από
λευκή μελαμίνη με ράφια 10άρια
κρύσταλλα ροντέ(σπαστές γωνίες) ύψος
2μ, φάρδος 1μ, με αποθηκευτικούς χώρους
από βακελίτη χρώματος ροδί, 5 τεμάχια
ίδιο μέγεθος και χρώμα. Κατάλληλα για
εξοπλισμό καταστήματος, πολύ καλή
κατασκευή. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22756)

ΕΠΙΠΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΚΙΝΗΤΑ
ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΤΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ / ΚΗΠΟΥ

ΖΩΑ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Τηλ.: 6944435088 (Κωδ:23806)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

l ΑΥΛΙΔΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται δυάρι
διαμέρισμα 50τμ, υπερυψωμένο ισόγειο,
εντός διώροφης κατοικίας, ανακαινισμένο
πρωτοκατοίκητο. Διαθέτει θέρμανση, σίτες,
ντουλάπια, ΔΩΣΤΕ
πόρτες,
ξύλινα,
ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝκουρτινόξυλα
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ 22210 87801
αποροφητήρα και 2 A/C. Μπαλκόνι 20τμ,
γωνία. 50μ, απόσταση από θάλασσα. Έτος
κατασκευής 1987, ενεργειακή κλάση Β.
Τηλ.: 6906057988 (Κωδ:23651)

Άριστη κατάσταση.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τιμή 15€ οι στήλες, 20€ οι πάγκοι και τα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ

γραφεία.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/
ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ου ορόφου, 1υ/δ, μπάνιο,

Τηλ.: 6972898958 (Κωδ:23725)

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Ενοικιάζεται 2άρι 38τμ,
αυτονομία
θέρμανσης,
ηλεκτρικός
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΤΟΜΩΝ BABYμπόιλερ,
SITTER ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
θερμοσίφωνας, A/C, αλουμίνια παράθυρα,
σίτες, θηρο-tv, μπροστά σε πλατεία, κοντά
σε σχολεία. ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Έτος κατασκευής 2004. ΠΕΑ Δ’ Τιμή
ενοικίου 250€. Ε3056 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ 22210 87801
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΑΚΙΝΗΤ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

/ ΧΑΛΚΙΔΑ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΠΩΛΗΣΗ:
7: Ενοικιάζεται μεγάλο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΛΙΒΕΡΙ-ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ: Ενοικιάζεται
ισόγειο
οροφοδιαμέρισμα
126τ.μ.,
καινούριας κατασκευής, κλιματική ζώνη
Β’, ενεργειακή κατηγορία Δ’, έτος 1993,
αποπεράτωση το 2010, με κήπο, πάρκινγκ,
3Υ/Δ, κουζίνα τραπεζαρία, σαλόνι, μπάνιο,
wc. Απόσταση 250μ. Από θάλασσα.
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:23534)

ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται
δίχωρη γκαρσονιέρα καινούριας κατασκευής,
ισογείου με δική της αυλή, ενεργειακή
κατηγορία Δ, έτος 2006. Τηλ.:6932527404
(Κωδ:23781)
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ - ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 27τμ, 1ου ορόφου,
A/C, πόρτα ασφαλείας. Ενεργειακή κλάση Δ’,
έτος κτήσεως 2009. Τιμή 200€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6973636182 (Κωδ:23864)

δυάρι 60τμ, 2ου ορόφου, με ωραία θέα, Α/Θ,
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΟΙΚΙΕΣ / ΕΞΟΧΙΚΑ / ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
ενεργειακή κλάση Η, έτους 1979. Τιμή 250€.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ6972391142
/ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ (Κωδ:23809)
ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τηλ.:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΖΗΤΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

συνέχεια στη σελ. 11

f
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Τριάρι
ή τεσσάρι (εφόσον βρεθεί), στην περιοχή του
κέντρου Χαλκίδας. Οικογένεια 4 ατόμων, για
μακρόχρονη ενοικίαση, σταθεροί κάτοικοι
Χαλκίδας. Σε άριστη κατάσταση, χρονολογίας
από 1980 και έπειτα, χωρίς σοβαρά
προβλήματα (μούχλα-υγρασία, κτλ). Κατά
προτίμηση στον 2ο ή 3ο όροφο, αν υπάρξει
μονοκατοικία δεκτή !! Να δέχονται κατοικίδια
(έχουμε σκυλάκι, ήσυχο) ... Αυστηρά σοβαρές
προτάσεις, όχι απόκρυψη. Τηλ.: 6984061395
(Κωδ:23822)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΟΥΡΕΝΤΙ:
Ενοικιάζεται
διαμπερές διαμέρισμα 93τμ, 3ου ορόφου, στην
οδό Παπαθανασίου 7 & Κηρίνθου, με θέα τη
θάλασσα. Διαθέτει 2Υ/Δ, θωρακισμένη πόρτα,
ψυγείο και A/C, ανακαινισμένο όλο το μπάνιο
και η κουζίνα με αλλαγμένα τα ηλεκτρολογικά
και υδραυλικά, αλλαγμένα τα αλουμίνια σε
μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διπλά
τζάμια και σίτες, βαμμένο. Έχει κοινόχρηστα
40€ το δίμηνο και μεγάλη μπροστινή βεράντα.
Ενεργειακή κλάση Α, έτος κτήσεως 1983. Τιμή
ενοικίου 650€. Τηλ επικοινωνίας: 6947129749
(Κωδ:23843)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Ενοικιάζεται
τριάρι 80τμ, ψηλά στον Μπαταριά, χωρίς
κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο,
μεγάλο μπαλκόνι με θέα, έτος κτήσεως
1977, ενεργειακή κλάση Η, με επιπλέον
εργασίες ανακαίνισης τα τελευταία χρόνια.
Τηλ.: 6944527699 (Κωδ:23873)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ: Ενοικιάζεται
ανακαινισμένη μονοκατοικία 100τμ, στον
Άγιο Μηνά, μόλις 100μ από τη θάλασσα.
Σαλοτραπεζαρία,
3Υ/Δ,
συναγερμός,
κλιματιστικό, πόρτα ασφαλείας, 2 αποθήκες,
πιλοτή πάρκινγκ. Ενεργειακή κλάση Γ, έτος
κτήσεως 1985. Τιμή 550€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6936165156-5. (Κωδ:23871)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ: Ενοικιάζεται οικόπεδο
1400τμ, για οποιαδήποτε χρήση, όπως μάντρα
αυτοκινήτων, ανταλλακτικών κ.α. πάνω στην
άσφαλτο, με φως, νερό, τηλέφωνο. Τιμή:
700€/μήνα Τηλ.: 6998228498 (Κωδ:23724)\
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ:
Ενοικιάζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ,
στην οδό Θεοφιλοπούλου, πλησίον
διασταύρωσης
Χαλκίδας-Δροσιάς.
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:23328)
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ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ:
Διατίθεται οικόπεδο 1673τμ, τρίφατσο,
ΣΔ 0,8 επί της λεωφόρου Αθηνών, δίπλα
σε S/M, στη διασταύρωση ΧαλκίδαςΔροσιάς, κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:23343)
ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Eνοικιάζεται αγροτεμάχιο
12στρ με νερό, ρεύμα, στο χωριό, με πολλές
ελιές και αμυγδαλιές, οπωροφόρα δέντρα
και μια γκαρσονιέρα, για οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ.: 6984028710 (Κωδ:23537)
ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Eνοικιάζεται αγροτεμάχιο
70στρ, 300 ρίζες ελιές, μαντρί και νερό
τρεχούμενο
για
οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ.: 6984028710 (Κωδ:23536)

να καλέσει στο Τηλ.: 6977791753 ΌΧΙ
ΑΠΟΚΡΥΨΗ (Κωδ:20841)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Στην
Χαλκίδα και σε τιμή από 150€ έως 200€.
Τηλ.: 6945111998 (Κωδ:23104)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ: Στη Χαλκίδα, μικρή έως
50τμ. Τηλ.: 6972898958 (Κωδ:23727)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
Ή
ΔΥΑΡΙ:
Προς ενοικίαση. Τιμή 150 έως 200€.
Τηλ.: 6973982453 (Κωδ:23765)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Παλαιά οικία για ενοικίαση
από 50τ.μ. και πάνω, σε λογική τιμή.
Τηλ.: 6936693583, 6971800808 (Κωδ:23497)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
l ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Ενοικιάζεται χώρος 3000τμ,
για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση,στο
1ο χλμ Αμαρύνθου Γυμνού, πρώην ταβέρνα
«Αμυγδαλιές», (με κτίσμα). Τηλ.: 6937310257
(Κωδ:23834)
l ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ:
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα
120τμ, με επιπλέον 15τμ πατάρι και πολύ
μεγάλο χώρο στάθμευσης ολόγυρα.
Ενεργειακή κατηγορία Ε, κλιματική ζώνη
Β’, έτος κτήσεως 1962, αποπεράτωση
1970.
Βρίσκεται επί της λεωφόρου
Αν. Παπανδρέου και Ρόδων 1. Τηλ.
επικοινωνίας: 6977128552, 2221021432
(Κωδ:23841)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6: Ενοικιάζεται
γραφείο 15τμ, σε άριστη κατάσταση, Α/Θ, λίγα
κοινόχρηστα, ενεργειακή κλάση Η, έτος 1975.
Τηλ.: 6934554179 (Κωδ:23790)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-Ελ. Στρατιώτου 34: Ενοικιάζεται
ισόγειο κατάστημα γωνιακό 89τμ, κατάλληλο για
γραφείο, φαρμακείο, κομμωτήριο, φροντιστήριο
κ.α. ΠΕΟ Δ’, έτος 1978, αποπεράτωση 1987.
Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:23831)

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2221311751 Κα Σάκκου
(Κωδ:23869)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30ΤΜ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Προς
αγορά με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Πληρώνω
150€ έως 200€/μήνα αντί γραμματίου έως
αποπληρωμής του. Περιοχές Χαλκίδα, Αρτάκη,
Αιδηψός, Ιστιαία, Λίμνη, Μαντούδι, Σκύρος,
Βοιωτία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Όποιος έχει
την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
MAZDA 6: Πωλείται αυτοκίνητο από
συνταξιούχο, 1730cc, του 2008, 47000χλμ, σε
καλή κατάσταση, λόγω μη ανανέωσης άδειας
οδήγησης. Τιμή 10000€. Τηλ.: 6948204853
(Κωδ:23761)

MERCEDES A140: Αυτόματο, 1600cc. Τιμή:
1500€. Τηλ.: 6955784334 (Κωδ:23759)
l MITSUBISHI PAJERO : Πωλείται μοντέλο
2001, 169535χλμ, 4Χ4, 2000cc, χρώμα
μαύρο, πρόσφατα μεγάλο σερβις. Τιμή 3000€.
Τηλ.: 6937580094 (Κωδ:23846)
OPEL ASTRA COUPE: Πωλείται συλλεκτική
έκδοση με ηλιοροφή, bertone, μοντέλο 2000,
χρώματος γκρι περλέ, 1600cc, abs, αερόσακοι,
109.000χλμ. Σε άριστη κατάσταση με όλα του
τα service. Τιμή 1700€. Τηλ.: 2221022372
Μόνο πρωινές ώρες (Κωδ:23808)
RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full
extra, ανοιγόμενη οροφή κλπ.,1600cc,
μοντέλο 2004, 124000χλμ, μπλε χρώμα
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:18898)
SUZUKI JIMNY: Πωλείται καινούριο αυτοκίνητο
4Χ4 και αργό ή ανταλλάσσεται με κουρσάκι
τετράπορτο ή με βανάκι-πουλμανάκι, σε καλή
κατάσταση. Σε πολύ καλή τιμή, συζητήσιμη.
Τηλ.: 6977791753 όχι απόκρυψη (Κωδ:23054)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD ESCORT: Μοντέλο του ‘98,
1400cc, 170.000χλμ, πολύ καλή κατάσταση,
πολύ μεγάλο πορτ μπαγκάζ, κάνει και για
αγροτικές εργασίες. Τιμή 1800€ συζητήσιμη.
Τηλ.:6983015842 (Κωδ:23827)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT AROSA: 1000cc 75hp,
μοντέλο 2000, 2πορτο σπορ, ατρακάριστο,
όλα τα service, cd player, ζαντολάστιχα,
χρώμα κυπαρισσί. Τιμή ευκαιρίας 1500€.
Τηλ.: 6980468266 (Κωδ:23866)

συνέχεια στη σελ. 12
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ KIA: Sephia 2004
β’ εξάμηνο, χρώματος βυσσινί, full extra,
ζάντες 15άρες, λάστιχα michelin, service
βιολογικό καθαρισμό. Πληρωμένο μαζί και το
σήμα του 2021. Σε τιμή ευκαιρίας. Από ιδιώτη.
Τηλ.: 6946720280 (Κωδ:22956)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
HONDA LEAD: Πωλείται μηχανή 100cc.
Σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6936459280
(Κωδ:23732)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΑΦΟΥΣ: Εξωλέμβια
μηχανή evinrude, 4hp, μακρύ πόδι, με χαρτιά.
Τηλ.: 6940788615 (Κωδ:23815)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Μήκος 4,90μ,
μηχανή selva 50hp, full injection,
τετράχρονη με τρέιλερ, μοντέλο 2008. Τιμή
6000€. Τηλ.: 6943475608 (Κωδ:22791)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BAXTER: Δερμάτινο για Kawasaki
z 750. Τηλ.: 6937930492 (Κωδ:23771)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ: Μάρκας STR
μοντέλο GIVI HPS 10.4 ολοκαίνουριο, χρώμα
μαύρο με μικρές κόκκινες ρίγες. Τιμή από 100€
μόνο 50€. Τηλ.: 6977867841 (Κωδ:23195)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Μηχανισμός
κοτσαδούρας
αυτοκινήτου μαζί με την καλωδίωση, για ΙΧ
μάρκας SUSUKI SWIFT, μοντέλο 2007. Τιμή
120€. Τηλ.: 6983520555 (Κωδ:23757)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
l SAMSUNG GALAXY A41: Πωλείται
ολοκαίνουριο
64GB.
Τιμή
230€.
Τηλ.: 6971642856 (Κωδ:23860)
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Περίπου
4.000 γραμματόσημα σε σειρές διαφόρων
χωρών μαζί και ελληνικά, παλαιότητας πάνω
από 100 χρόνια, επιμελώς τοποθετημένα
σε τρία
βιβλιοδετημένα DOSSIER. Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:23366)
ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΣ: Πωλούνται 2 χάλκινα
καζάνια αντίκες του ‘21 βαριά, δεμένα.
Τηλ. 6944293438 (Κωδ:19494)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΟΥ: Πωλείται
κατάλληλο για κατάστημα ειδών δώρου.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22754)

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΡΙΤΡΟΧΟ: Πωλείται για
2 άτομα, χρώμα πορτοκαλί, ταχύτητες και
ξύλινο μαύρο χώρο αποθήκευσης στο πίσω
μέρος. Κατάλληλο για βόλτα, αλλά και για
διαφημιστική εκμετάλευση. Σχεδόν καινούριο.
Τιμή από 700€ μόνο 350€. Τηλ.: 6977867841
(Κωδ:23194)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.
ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΟΞΥΤΗΣ 0,6 ΤΙΜΗ
17ΚΙΛΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 60€
ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΟΞΥΤΗΣ 0,6 ΤΙΜΗ
17 ΚΙΛΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 50€
ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΟΞΥΤΗΣ 1,0 ΤΙΜΗ
17 ΚΙΛΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 40€
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΣΑΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.: 6980569690
(Κωδ:22947)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BIPAP: Κατάλληλη για άπνοιες, ΧΑΠ, σε άριστη
κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913,
6997440982 (Κωδ:23001)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ: Αντίκα, 60
ετών, λειτουργικό. Τιμή πώλησης 800€.
Τηλ.: 6971642856 (Κωδ:23463)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ: Διευθυντικό καινούριο
γραφείο, γωνιακό αχρησιμοποίητο, εντός
της συσκευασίας του, επώνυμης εταιρείας,
φυσικός
καπλαμάς,
χρώμα
καρυδιά,
διαστάσεις 1,80Χ0,90Χ0,73 Μαζί με τραπεζάκι
υποδοχής 0,60Χ1,20 επίσης αχρησιμοποίητο.
Τιμή 750€(από 1600€). Τηλ.: 6981856122
(Κωδ:23744)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ: Είδη δώρων,
δερμάτινα, είδη κομμωτηρίου, φο μπιζού
και πολλά άλλα, εξαιρετικής ποιότητας.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22759)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΜΠΙΝΑ-ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ:
Αχρησιμοποίητη, τζάμι με το πλαίσιο,
διαστάσεις 1,20Χ0,70. Τιμή 120€. Τηλ.:
2221402273, 6976787983 (Κωδ:23791)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟ: Τηλέφωνο iphone 4s,
σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 55€
συζητήσιμη. Τηλ.: 6907533888 (Κωδ:23767)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
μη
ομιλούσα
συσκευή
κινηματογράφου: COPAL SECONIC 290
DUAL, σε καλή κατάσταση, άνω των 50
ετών (Αντίκα). Πολύ καλό είδος που μπορεί
να εκτεθεί σε εκθέσεις, βιτρίνες κλπ.Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:23365)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΥΦΙΚΟ: Σε άριστη κατάσταση,
φορεμένο 1 φορά, λευκού χρώματος, ραμμένο
σε μοδίστρα, μεγέθους s/m, που μπορεί να
προσαρμοστεί. Τιμή 500€ Τηλ.: 6984136064
(Κωδ:23773)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΥΦΙΚΟ: Υψηλής ραπτικής,
επώνυμο ρούχο, ολοκαίνουριο. Τιμή 500€.
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23863)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΣΤΟΛΗ:
Μικρασιάτισσα σε χρώμα μαύρο με κίτρινα
σιρίτια. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:23565)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ BMX: Σε πολύ
καλή κατάσταση. Τιμή 80€ από 320€.
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23853)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ: Ποδοκίνητη
Singer, σε άριστη κατάσταση, παλαιά,
λειτουργική, κεντήματος και ραψίματος.
Τιμή 150€. Τηλ.: 6907533888 (Κωδ:23766)

Ζώδια από.... την Άλκηστις

Διανύοντας τον Φεβρουάριο του 2021...
ΚΡΙΟΣ

Με λιγότερο άγχος και παρασκήνιο μπαίνει ο
μήνας αυτός, σκεφτείτε οτι πραγματοποιήθηκαν
τους προηγούμενους μήνες πολύ σημαντικές
πλανητικές όψεις στα χρονικά τους όρια, γι
αυτό δείτε τα πράγματα πολύ σοβαρά πριν
κάνετε τρελές κινήσεις. Παρότι νέες καταστάσεις
επικρατούν, νέοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή
σας. Εσείς μελετήστε αυτά που σας δίνονται,
μην οδηγήσετε τα πράγματα εκεί που σας
δείχνουν οι άλλοι. Στη διάρκεια του μήνα είναι
καλό να προσέξετε τα έξοδά σας και ποιούς
εμπιστεύεστε.

ΤΑΥΡΟΣ

Παρότι οι τόνοι αντιπαράθεσης φίλοι μου
Ταύροι ανεβαίνουν αυτό τον μήνα, η διάθεσή
σας είναι αρκετά καλή και εσείς πρόθυμοι
για δοκιμές. Εστιάστε με σοβαρότητα στο
εργασιακό περιβάλλον σας αφού κινείται εκεί
ο κυβερνήτης σας. Δείξτε συγκαταβατικότητα
σε όσα έχουν να κάνουν με την προσωπική
σας ζωή, άλλωστε από τα μισά του μήνα ο
Άρης θα τριγωνίζεται απ’ το ζώδιό σας και
τα ενδιαφέροντά σας θα ακολουθούν τον
Βαλεντίνο ένθερμα και πιστά! !

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο μήνας αυτός είναι αρκετά δημιουργικός
αλλά και λίγο περίεργος λόγω της ανάδρομης
φοράς του Ερμή κυβερνήτη σας μεταξύ
Υδροχόου-Ιχθύ. Καλό είναι να επιδιώξετε
συζητήσεις κι επαφές με άτομα που θα
μπορούσαν να ανοίξουν νέους δρόμους στα
χέρια και τους στόχους σας. Η Ν. Σελήνη
στις 27 που πραγματοποιείται στον άξονα
Παρθένου-Ιχθύων, διχάζει το σπιτικό σας γι’
αυτό μην προσπαθείτε αλόγιστα να στριμώξετε
ανθρώπους και καταστάσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Κι ενώ η θέση της Αφροδίτης στους Ιχθείς από
τις 25 δίνει έμφαση στην πορεία της ζωής σας
σχεδόν όλο τον υπόλοιπο μήνα, η συμπόρευση
Ερμή Ποσειδώνα κι ο ανάδρομος Ερμής (από
τις 31/1) είναι παγίδα στις ονειρικές σας βλέψεις.
Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αναλάβει δράση
και να υλοποιήσει τα φιλόδοξα σχέδιά σας, να
ολοκληρώσει τις διεργασίες στα εργασιακά
θέματα, δίχως να ξεχάσετε να ζητήσετε λίγη
πίστωση χρόνου εν μέσω δυσκολιών!!

ΛΕΩΝ

Είναι μήνας που θα αναδείξει τη λάμψη σας
Λέοντές μου.. τώρα αν αυτή έχει κάτι από
νευρική έξαρση ή από άκρατο ενθουσιασμό,
δεν ξέρω!! Λόγω του ανάδρομου Ερμή
τουλάχιστον το πρώτο μισό του μήνα, πρέπει
να δείξετε αποφασιστικότητα απέναντι σε
κείνους που μπλοκάρουν τις αποφάσεις
σας, απομακρύνοντάς τους από κοντά σας.
Αναθεωρείστε πράγματα και καταστάσεις και
μην διστάσετε να πείτε όχι.. άνθρωποι που
παίζουν με τα νεύρα και τις προθέσεις σας, δεν
έχουν λόγο ύπαρξης στη ζωή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Καλός μήνας, αλλά λιγάκι διφορούμενος
Παρθένοι μου.. με μια Πανσέληνο που φέρνει
πολλές παγίδες στον εργασιακό τομέα (εντός
και εκτός καθημερινότητας)στις οποίες μπορεί
να πέσετε δίχως να το καταλάβετε. Κι ενώ σας
υπόσχονται ευκαιρίες και δυνατές συγκινήσεις
η Σελήνη, ο Ποσειδώνας κι η Αφροδίτη, εσείς
μην εθελοτυφλείτε μπρος την ανάγκη των
αισθηματικών ψευδαισθήσεων σας γιατί θα
πληγωθείτε και ταυτόχρονα θα αφήσετε τα
αχνάρια σας εκεί που δεν πρέπει.
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ΖΥΓΟΣ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο μήνας αυτός,
με πολλές κοινωνικές δραστηριότητες κι
υποχρεώσεις που γεμίζουν την ζωή σας πριν
καλά-καλά το καταλάβετε. Μην τα δώσετε όλα
σε ένα έρωτα μεγάλο γιατί μπορεί να είναι μια
μεγάλη φούσκα. Εστιάστε στους δικούς σας
ανθρώπους, στηρίξτε τους οικονομικά, δείξτε
μεγαλύτερη κατανόηση στα προβλήματά τους
και στο πως θα ολοκληρώσετε όσα έχετε
αναλάβει ιδιαίτερα σε οτι αφορά μια συνεργασία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τα πράγματα για αυτόν τον μήνα Σκορπιοί
μου φαίνεται να είναι δοκιμαστικά αισιόδοξα,
βέβαια η έμπνευση, η δημιουργική διάθεση
ο Άγιος Βαλεντίνος.. απογειώνουν σχέδια,
σχέσεις, γνωριμίες και φλερτ. Καλό θα είναι
για σας και τους γύρω σας να βρείτε και
λίγο χρόνο εκτός από το να αποδράσετε,
να επιστρατεύσετε και τις ασφαλιστικές
σας δικλείδες ώστε να μπορέσετε να
αντιμετωπίσετε τα βάρη και τις εκκρεμότητες
που περιμένουν γιατί οι μάσκες που πέφτουν!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Κι ενώ η καθημερινότητά σας κυλά όμορφα,
η αίσθηση ψευδαίσθησης κι εξαπάτησης δεν
βγαίνει απ΄ το μυαλό σας, γι αυτό αποφύγετε να
κάνετε σκέψεις που σας αποπροσανατολίζουν.
Οι σχέσεις με τους δικούς σας μαλακώνουν,
οπότε οι αποφάσεις που αφορούν το κοντινό σας
περιβάλλον είναι καλό να είναι εκ του ασφαλούς.
Τα φεγγάρια θα σας φέρουν αντιμέτωπους
με την υπομονή σας..μην προχωρήσετε σε
ενέργειες που δείχνουν πως δεν υπολογίζετε
τον κίνδυνο διαρροής των όσων ξεστομίζετε!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με κάπως μειωμένη διάθεση και πρόθεση να
προχωρήσετε σε αποδράσεις είστε Αιγόκεροί
μου, αφού ο δεύτερος μήνας της χρονιάς
έρχεται να δοκιμάσει την αισθηματική σας
ασφάλεια (παρότι μήνας του Βαλεντίνου) και
την οικονομική σας αντοχή κάτω από εντατική
καθημερινή δράση. Συμμαζέψτε τα οικονομικά
και μην αφήνετε στην άκρη τις υποχρεώσεις
για να ικανοποιήσετε επιθυμίες που δεν
είναι απαραίτητα κι αναγκαίες! Το παρελθόν
επιστρέφει και δίνει δεύτερες ευκαιρίες.. εσείς
έχετε το καρφί, εσείς και το πέταλο!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Φεβρουάριος είναι μήνας γενεθλίων..ο
δικός σας μήνας γι αυτό και σας βρίσκει
λαμπερούς γοητευτικούς και ερωτικούς αφού
περικλείει και την γιορτή των ερωτευμένων.
Η Ν. Σελήνη που γίνεται στο ζώδιό σας στις
11 εκτός από καταλυτική για την αισθηματική
σας ζωή και τις τρέχουσες επιδιώξεις σας,
είναι άκρως ενθαρρυντική ακόμα κι ας έχουμε
διανύσει τον ένα μήνα του έτους αυτού. Αν
περιορίσετε την καταναλωτική σας μανία με
τον ίδιο ενθουσιασμό, μπορείτε να χαμογελάτε
όλο τον μήνα.

ΙΧΘΥΣ

Μολονότι οι υποχρεώσεις σας ψαράκια μου
είναι πολλές η διάθεσή σας είναι η καλύτερη.
Η παρουσία Ήλιου από τις 19 στο ζώδιό σας
και της Αφροδίτης στην πορεία μαζί με τον
Ποσειδώνα, ενισχύουν τις αντοχές σας, την
ερωτική και δημιουργική σας διάθεση. Ωστόσο
αποφύγετε την δράση εκτός πλαισίου γιατί τα
φεγγάρια του μήνα που στοχεύουν τις σχέσεις
σας θα σας κάνουν να βρεθείτε να πετάτε στα
σύννεφα, με συνέπειες άγνωστες.. και εδώ,
πρέπει να αγωνιστείτε μόνοι σας
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ: Όπλων,
ολοκαίνουρια με τα σκοπευτικά τους full
extra, (διόπτρα, λέιζερ, διαθλαστικό, φακός).
Μάρκα
Hatsan-Artemis
4,5-5,5-6,35.
Tηλ.: 6977867841 (Κωδ:23371)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αραμπάς ‘’ κάρο’’, με 4 τροχούς.
Τηλ.: 6988054268 (Κωδ:23736)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Α) Samsung 33’’ μαζί
με τη βάση, σε καλή κατάσταση.
Β) Siemens 60’’, παλιά, σε πολύ καλή
κατάσταση. Τηλ.: 2221083486 (Κωδ:23584)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Λούτρινα,
ζωάκια, γουρουνάκια, κούκλες, επιτραπέζια,
κ.α. Σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6945964094
(Κωδ:23814)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ: 14 έως 32
ιντσών. Μόνο για κάμερες. Όχι για κανάλια.
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. Τηλ.: 6977867841
(Κωδ:22410)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: CASE 580
Super M, του 2005. Tηλ.: 6936459280
(Κωδ:23106)
l H U Q S H VA R N A
135:
Πωλείται
αλυσοπρίονο, σχεδόν καινούριο. Τιμή: 150€.
Τηλ.: 6943912438 (Κωδ:23840)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ STIHL ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS 310:
Σαν καινούριο βενζινοκίνητο. Τιμή 300€ (από
700€ αρχική). Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:23784)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: Πετρελαίου, ιταλική,
μάρκας hercules, 7,5kw, 11hp, καινούρια. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 6984275018 (Κωδ:23747)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ: Και λέβητας
lamborghini 40.000 θερμίδες, σε πολύ καλή
κατάσταση λόγω ανακαίνισης. Τιμή 400€.
Τηλ.: 2221077644, 6979076661 (Κωδ:23733)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΙΡΟΥΝΑ:
Για
μηχάνημα
εκσκαφής. Τιμή 300€. Τηλ.: 6936459280
(Κωδ:22823)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΕΒΗΤΑΣ: Μεταχειρισμένος,
μαντεμένιος, εταιρεία ΚΑΖΗΣ, 40000 θερμίδες,
με 2 καυστήρες, ένας πετρελαίου και ένας
πέλλετ-βιομάζα-πυρήνα. Όλα μαζί 700€.
Ιδανικός για μονοκατοικία έως 120τμ. Φοβερή
οικονομία. Περιοχή Αυλίδας. Τηλ.:6981661554
(Κωδ:23762)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ: Ημιαυτόματη,
AlexPak,
πλαστικό
τσέρκι,
σχεδόν
αχρησιμοποίητη, σε τιμή ευκαιρίας 250 ευρώ.
Τηλ. 2221022192 (7 -10μμ) (Κωδ:23851)

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
l PLAY STATION 3: Πωλείται με 8 παιχνίδια.
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23862)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
TECHNICS: Ενισχυτής, πικάπ, ραδιόφωνο
και equalizer, fisher, με δίσκους 33 στροφών.
Ευκαιρία. Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22717)

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ:
Κύριο, για να μοιραζόμαστε τα έξοδα
από κοινού, χωρίς να διαθέτω σπίτι.
Τηλ.: 6977791753 όχι απόκρυψη (Κωδ:23145)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α)Τραπέζι
ξύλινο σαλονιού με γυαλί β)πλαστική καρέκλα
σχεδόν καινούρια γ)1στρώμα από αφρολέξ για
μονό κρεβάτι, τιμή 20€. δ) Σόμπα χαλαζία με
λάμπες, οικονομική, Τιμή: 40€. Παιδικά ρούχα
αφόρετα, για κοριτσάκι έως 3 ετών, τιμή 10€
όλα. Τηλ.: 2221083486 (Κωδ:22499)
l ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ: Πωλείται διπλή
ολόμαλλη με το βελονάκι, 2,20Χ1,50 λευκή,
πολύ ωραίο σχέδιο. Τιμή 500€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6971642856 (Κωδ:23861)
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ: Πωλούνται με πάγκο
ντουλάπια 1,40m, σε πολύ καλή κατάσταση
από ανακαίνιση με νιπτήρα κ.α. σε λάκα
χρώμα μπεζ ανοικτό ο πάγκος και τα ντουλάπια
άσπρα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853
(Κωδ:23367)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Με αποθηκευτικό
χώρο, 4/θέσιος, που γίνεται κρεβάτι.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:20751)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ: Σε πολύ
καλή κατάσταση, διαστάσεις πλάτος 1,42
βάθος 1μ. ύψος 0,87. Τιμή ευκαιρίας 150€.
Τηλ.: 6983520555 (Κωδ:23838)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: Ξύλο ανιγκρέ, MDF,
καρυδί ανοιχτό, 2,70ύψος, 1,80πλάτος,
0,60βάθος.
Εντελώς
αχρησιμοποίητη
σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:20745)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Kεντητό στυλ
Λουί Κενζ, ξύλο μαόνι και ταπετσαρία
με
χειροποίητο
κέντημα,
ξύλινο
σκαλιστό τραπεζάκι, διθέσιος καναπές,
2 πολυθρόνες σκαλιστές και 2 καρέκλες.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23449)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ: Επάργυρη
6 τεμαχίων, άνω των 50 ετών σε πολύ
καλή
κατάσταση.
Τιμή
συζητήσιμη.
Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:23364)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ: Μάρκας AEG V850,
καινούριο. Τιμή 200€ Τηλ. 6976461650
(Κωδ:23816)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΦΟΥΡΝΑΚΙ:
Αμεταχείριστο
στο κουτί με 2 μάτια. Πολύ καλή τιμή.
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23730)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Λάμπα με φυσητό γυαλί, παλαιά.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23452)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΡΤ ΜΑΝΤΩ: Ξύλο δρυς
χειροποίητο,
άριστη
κατάσταση,
εξαιρετικής κατασκευής, με καπελιέρα
και ομπρελοθήκη ντυμένη γαλβανιζέ, σε
διαστάσεις 1Χ2μ ύψος. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:20752)

συνέχεια στη σελ. 14

14

www

f

15

κειμήλιο, σετ ασορτι με έξι καρέκλες η
τραπεζαρία. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22755)
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Πωλείται φορμάικα,
χρώμα
λευκό-γκρι
με
γραμμώσεις,
διαστάσεις
μήκος
1,30Χ0,85.
ΤΗΛ.: 6944293438 (Κωδ:20750)

ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Ζητά κυρία
από 45 έως 55 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.: 6977152620 (ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ)
(Κωδ:23304)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ:
Ροτόντα
ανοιγόμενη 1,20μ, ξύλο μασίφ μαόνι
με 6 καρέκλες, σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23448)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Ντουλάπα
τύπου
σκρίνιο,
μασίφ λουστραρισμένη, με διαστάσεις
2,80Χ2,70Χ0,60, κάτω μέρος δεξιά αριστερά
2 δίφυλλες ξύλινες πόρτες με φιμέ καθρέπτη,
στο μέσο 4 συρτάρια εσωτερικά, μπαρ με
φωτισμό. Άνω μέρος 3 πόρτες δίφυλλες.
Περιοχή Δροσιά Χαλκίδος. Τιμή: 450€.
Τηλ.: 6937160124 (Κωδ:23755)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Στρογγυλό τραπεζάκι ΄ξύλο μαόνι,
ροτόντα (για λάμπα). Τηλ.: 6973006515
(Κωδ:23451)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο έργα του Γεώργιου
Μούγιου, λάδια, διαστάσεων α)36Χ64εκ,
τιμή 280€ και β) 24Χ34εκ, τιμή 180€.
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23854)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 3 πολυθρόνες σε πολύ
καλή
κατάσταση
χρονολογίας
1960.
Τηλ.: 6972585158 (Κωδ:23839)
ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται
χειροποίητο του 1940, οικογενειακό

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Ετών 65, 1,73 ύψος,
χωρίς υποχρεώσεις, ζητά κυρία για
σοβαρή σχέση. Τηλ. Επικοινωνίας:
6989942520 (Κωδ:23776)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΟ:
Ενοικιάζεται οικόπεδο 15.000τμ, ολόκληρο ή
τμηματικά. Τηλ.: 6944527699 Κωδ. 23887
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32: Ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 35τμ ημιορόφου
κατάλληλο για γραφείο. Ενεργειακή κλάση
Ε, έτος κτήσεως 1968. Τηλ.: 6978727850
Κωδ. 23885

ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ: 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΌΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ.
ΤΗΛ.: 6934026350 (Κωδ:23686)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Σκρίνιο σκαλιστό μασίφ,
ξύλο μαόνι 2,50μ μήκος. Τιμή λογική.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23450)

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επιθυμεί
γνωριμία με κυρία έως 50 ετών για σχέση,
παρέα και ότι προκύψει. Τηλ.: 6988698082
(Κωδ:22185)
ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ: Εμφανίσιμη, οικονομικά
ανεξάρτητη, ζητά κύριο 55 έως 65 ετών,
ανεξάρτητο, για σοβαρή γνωριμία. Τηλ.:
6984564370 Όχι απόκρυψη. Όχι απόκρυψη.
(Κωδ:23396)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΥΣ:
Ενοικιάζεται
καινούργια
γκαρσονιέρα
26τ.μ.,
1ου
ορόφου, πλήρως επιπλωμένη, θωρακισμένη
πόρτα, θυροτηλεόραση, Α/Θ, μπόιλερ,
πλυντήριο, αποθήκη. Ενεργειακή κατηγορία
Δ, έτος κτήσεως 2010. Τηλ.: 2221090637,
6949970357, 6951202497 Κωδ. 23888
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
KYMCO
Movies: Scooter,
150cc, σε άριστη κατάσταση, καινούριο,
αγρατσούνιστο. Φυλασσόμενο σε γκαραζ.
Τιμή 800€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6936345101 Κος
Γιάννης Κωδ. 23890

Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΟ:
Πωλείται οικόπεδο 15.000τμ, ολόκληρο ή
τμηματικά. Τηλ.: 6944527699 Κωδ. 23886
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τη
φύλαξη
ηλικιωμένων ατόμων, ως εσωτερική ή με
την ώρα, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές.
Τηλ.: 6992307753 Κωδ. 22983
ΠΩΛΕΙΤΑΙ YAMAHA X CITY: Scooter,
125cc, του ‘12, καινούριο, αγρατσούνιστο.
Φυλασσόμενο σε γκαραζ. Τιμή 1700€
συζητήσιμη. Τηλ.: 6936345101 Κος Γιάννης
Κωδ. 23889

