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∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

∆ώστε την αγγελία σας από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή 9.30πµ-15.00µµ.
στα .: 22210 87801, ΚΙΝ.: 6970885369

E-MAILS:
info@mikri-aggelia.gr
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: info@mikri-aggelia.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 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.

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, 3 ώρες
την ημέρα. Όχι σαν εσωτερική. Επίσης
ανταλλάσσω και ρεπό το Σαββατοκύριακο. Στην
περιοχή της Χαλκίδας και τα γύρω περίχωρα.
Τηλ.: 6981583873 (Κωδ:23797)
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)
l ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Παντός φύσεως εργασίες σπιτιού, κήπου, καθαριότητα, πέταμα μπάζα, βάψιμο, άσπρισμα,
κηπουρικής, ξεχορτάριασμα κήπων και κόψιμο
με μηχανή και μεταφορές σε πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:23913)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

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)
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)
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 πρωί ή απόγευμα, στην
περιοχή της Χαλκίδας. Όχι εσωτερική.
Τηλ.: 6976573639 (Κωδ:23090)
l
ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Διανομή
φυλλαδίων στην περιοχή της Χαλκίδας.
Τηλ.: 6984136064 (Κωδ:23934)
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)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλικιωμένων μόνο για πρωί ή απόγευμα, όχι
εσωτερική, στην περιοχή Ψαχνά Ευβοίας.
Τηλ.: 6987517299 (Κωδ:23926)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλικιωμένων, με εμπειρία, ως εσωτερική και για πρωί
ή απόγευμα με συνεννόηση. Αναλαμβάνει και
τα ρεπό. Περιοχή Χαλκίδας και στις γύρω περιοχές. Τηλ.: 6943073271 (Κωδ:23893)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων
με εμπειρία 10 ετών και εσωτερική και πρωί
απόγευμα. Τηλ.: 6988683287 (Κωδ:23783)
l ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ: Καθαρίζει σχολεία, σκάλες, σπίτια, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, ξενοδοχεία, κήπους, σε
πολύ χαμηλές τιμές, στον δήμο Χαλκιδέων.
Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:23912)
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)
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)
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)
ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει να προσέχει ηλικιωμένους, στις περιοχές Χαλκίδα, Ψαχνά, Ν. Αρτάκη και σαν εσωτερική, με εμπειρία χρόνων.
Τηλ.: 6996953286 (Κωδ:23852)
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ΚΑΡΤΑ ΑΛΜΥΡΟΣ
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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)
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l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Παντός είδους
εργασίες, βάψιμο, σπίτια- εξοχικά, άσπρισμα μάντρες, καθαρισμούς κήπων, σε καλές τιμές. Συνεργάζεται και με ανακύκλωση.
Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:23914)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Kαθαρισμούς
και φροντίδα κήπων, καθώς και βάψιμο
και άλλες τεχνικές εργασίες σπιτιού. Χαλκίδα και γύρω περιοχές. Τηλ.: 6971864117
(Κωδ:23896)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαριότητα σε
σπίτια και κήπους, άσπρισμα, καθαρισμούς σε
αποθήκες και χωράφια, ελαιοχρωματισμούς
και αγροτικές εργασίες. Τηλ.: 6998533270
Κος Γιώργος (Κωδ:23856)
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)

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 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)
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)
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)

l ΚΥΡΙΟΣ: Ετών 72, ζητά κυρία για συντροφιά, 1 ώρα/35€ ή 5 ώρες τον μήνα
170€. Εμβολιασμένος .Τηλ.: 2221309613
(Κωδ:23712)
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)
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)
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ
Κ
Κ ΤΤ Η
ΗΜ
ΜΑ
Α ΤΤ Ο
ΟΜ
Μ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΤΤ ΙΙ Κ
Κ ΕΕ ΣΣ ΣΣ ΥΥ Ν
ΝΑ
Α ΛΛ ΛΛ Α
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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

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
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

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:
/ 6934552170 (Κωδ:23884)

2262059750

lΑΠΟ 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

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)

l ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΗΤΑ: α) Oδηγό με δίπλωμα Γ κατηγορίας
για διανομή στον νομό Αττικής και
β)Αποθηκάριο για εργασία στην εταιρεία
στον Αυλώνα.
Τηλ επικοινωνίας: 2295041948 / Φαξ:
2295041385
E-mail: athens@torre.gr (Κωδ:23933)
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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: Νέο/νέα, πολιτικό μηχανικό/έργων υποδομής, κάτω
5ετίας, από τεχνική εταιρεία στη Χαλκίδα. Τηλ. Επικοινωνίας: 2221311751,
6970856688 Κα Σάκκου (Κωδ:23870)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ZHTEITAI ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ.
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ /ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
SOFTONE KAI ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ.
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Αποστολή βιογραφικών στο email:

account@alfa-press.gr
Τη λ . Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 2 2 9 5 0 9 8 8 4 0
(Κωδ:23936)
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l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ:
Για εργασία σε οδοντιατρείο στο κέντρο
της Χαλκίδας. Αποστολή Βιογραφικού
στο: tmandas@yahoo.gr Πληροφορίες
στο τηλ.: 6973611677 (Κωδ:23924)
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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Αποστολή βιογραφικών στο email:
account@alfa-press.gr
Τη λ . Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 2 2 9 5 0 9 8 8 4 0
(Κωδ:23935)

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 &
6983909943 (Κωδ:23563)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ:
Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα
Γ’ κατηγορίας.
Μόνιμη εργασία. Ικανοποιητικός μισθός.
Ασφάλεια.
Τη λ . ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 2 2 2 1 3 0 8 7 3 0 ,
6978068391 (Κωδ:23826)

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

συνέχεια στη σελ. 5
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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)

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)
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)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Θεωρητικών
μαθημάτων μουσικής, για παράδοση μαθημάτων κατ’ οίκον. Τηλ. 2221024450 (Κωδ:23769)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
l ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ: Παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού- Γυμνασίου-Λυκείου. Άριστη προετοιμασία στις πανελλήνιες(σημειώσεις - βιβλία). Τιμές εξαιρετικές.
Τηλ.: 6978013683 (Κωδ:23910)
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)
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)

l Ν.ΑΡΤΑΚΗ: (Β) Πωλείται 2άρι 48,50τ.μ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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)
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.
Τη λ . :
2221402273,
6946720280
(Κωδ:23336)
l Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται διαμέρισμα 85τμ,
2ου ορόφου, γωνιακό, 2Υ/Δ, υπέροχη
θέα, περιμετρική βεράντα. ΠΕΟ Ζ, έτος
1980. Τιμή 55000€. Τηλ.: 6936931709
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23817)

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
(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 ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876
l Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ:
Πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου 85τμ,
σε καλή κατάσταση, 2Υ/Δ, μεγάλη βεράντα, υπέροχη θέα θάλασσα, ενεργειακή
κατηγορία Ζ’, έτος 1985. Τιμή 65000€.
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23717)
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 ΧΑΛΚΙΔΑ:
Πωλείται διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα, 4άρι 120τμ, 3υ/δ,
2 μπάνια, σαλο-νοκουζίνα. Αυτονομία
θέρμανσης, μπόιλερ, προεγκατάσταση
ηλιακο ύ
θ ερ μο σ ίφ ωνα.
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
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)
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 - ΚΟΥΡΕΝΤΙ: Πωλείται
διαμέρισμα 75τμ, 3ου ορόφου, σε καλή
πολυκατοικία, 50μ από θάλασσα, 2Υ/Δ,
μπάνιο, wc, ανεξάρτητη κουζίνα. ΠΕΑ Ε,
έτος κτήσεως 1975. Τιμή 67000€. Τηλ.:
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23940)
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l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο 300τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε ωραία περιοχή. Τιμή 26000€.
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23943)
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)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ: Πωλείται
διαμέρισμα 77,03τ.μ., 1ου ορόφου, 2υ/δ με
επένδυση παρκέ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο,
τζάκι, Αυτονομία θέρμανσης, αποθήκη
υπογείου, αλου-μίνια παράθυρα, διπλά
τζάμια, σήτες. Δάπεδο πλακάκια και παρκέ.
Έτος κατασκευής 2005, ΠΕΑ Β Τιμή
πώλησης 95.000€ Π3327 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

www
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ: Πωλείται διαμέρισμα 57τμ, 3ου ορόφου, διαμπερές, βλέπει
σε πλατεία. Σε καλή κατάσταση. Ενεργειακή κατηγορία Ε’, έτος 1980. Τιμή 42000€
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23716)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:
Πωλείται διαμέρισμα 75τμ, 3ου ορόφου,
ανακαινισμένο,
διαμπερές,
2Υ/Δ,
αυτόνομη κουζίνα, βλέπει στην πλατεία.
ΠΕΑ Ε, έτος κτήσεως 1975. Τιμή 78000€.
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23946)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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)

l ΔΡΟΣΙΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Πωλείται οικόπεδο 400τμ, σε ωραία περιοχή, στα Μικρά Χάλια. Τιμή 42000€ Τηλ.: 6936931709
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23942)
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)
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)
l Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΟ:
Πωλείται οικόπεδο 15.000τμ, ολόκληρο ή τμηματικά. Τηλ.: 6944527699 (Κωδ:23886)
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)
l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται οικόπεδο 928τμ,
200μ από το γήπεδο της Αρτάκης, επί της
επαρχιακής οδού Αρτάκης-Ψαχνών, έναντι πολυκαταστήματος. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.: 2221042505, 6906078734 (Κωδ:23923)

l ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Πωλείται οικόπεδο οικοδομήσιμο 2στρ, με ρεύμα,
νερό, δέντρα πορτοκαλιές, ελιές κ.α., εντός
οικισμού Πολιτικών πάνω στον κεντρικό δρόμο
Ψαχνών-Πολιτικών. Τιμή 35000€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6978083174 (Κωδ:23921)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΡΙΤΩΝΑΣ-ΘΕΣΗ
ΠΛΑΤΑΝΑ: Πωλείται οικόπεδο 4800τμ,
απόσταση 200μ από θάλασσα, άρτιο, οικοδομήσιμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 6944719646
(Κωδ:23428)
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 600τμ,
μέσα στον οικισμό, στην Άνω Στενή, άρτιο και
οικοδομήσιμο. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6977230816
(Κωδ:23745)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οικόπεδο 400τ.μ., 100μ από θάλασσα, άρτιο και
οικοδομήσιμο, Σ.Δ. 0,8. Τηλ.: 6944137137
(Κωδ:23243)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ(ΠΛΗΣΙΟΝ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ): Πωλείται οικόπεδο γωνιακό
416τμ, εντός σχεδίου, με πηγάδι και
καρποφόρα δέντρα. Απόσταση από
θάλασσα 150μ. Τιμή πώλησης 90.000€
Π3314 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)
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-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 364τμ, ΣΔ0,8 οικοδομεί 291τμ, 80μ από θάλασσα. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6973796632
(Κωδ:23340)

l ΣΤΕΝΗ- ΚΑΤΩ : Πωλείται οικόπεδο 705τμ,
άρτιο και οικοδομήσιμο, δίπλα στο δημοτικό σχολείο. Τιμή 20.000€ Τηλ.: 6972138306
(Κωδ:23920)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ- ΔΕΗ:
Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 900τμ, άρτιο
και οικοδομή-σιμο, εντός ορίων οικισμού
ΣΔ 0.8 Κοντά σε σχολεία, πλησίον ΔΕΗ.
Τιμή πώλησης 60.000€ Π3202 Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 256τμ, με πηγάδι. Τιμή 60.000€.
Τηλ.: 2221083486 (Κωδ:22492)
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 οικοδο-μήσιμο, εντός σχεδίου πόλεως,
οικοδομικό συνοικίας ‘’Η’’. Τιμή πώλησης
25.000€
Π3241
Μεσιτικό
ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Πωλείται οικόπεδο 450τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή 32.000€ Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ
(Κωδ:23820)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 235τμ. Τιμή 27000€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 2221082646, 6944128259 (Κωδ:23919)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Πωλείται
οικόπεδο 207τμ, ΣΔ 0,8 άρτιο και
οικοδομήσιμο εντός σχεδίου πόλεως. Τιμή
πώλησης 40.000€ Π3392 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο
290τμ, διαμπερές-βλέπει σε 2 δρόμους,
θέα θάλασσα, κατάλληλο για 2 κατοικίες,
ΣΔ 1,2 Τιμή 63.000€ Τηλ.: 6936931709
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23613)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Πωλείται γωνιακό
οικό-πεδο 392τμ, ΣΔ Ο,8 άρτιο και
οικοδομήσιμο.
Διαστάσεις 13,5Χ29,00
Εφαπτόμενου δρό-μου πλάτους 8 μέτρα.
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α’. Τιμή πώλησης 60.000€
Π3372 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876
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l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ:
Πωλείται οικόπεδο 212τμ, ΣΔ 0,8 εντός
σχεδίου πό-λεως, άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή πώλησης 30.000€ Π3426 Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876
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-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται οικόπεδο
400τμ, στα Μακεδονικά, σε υψηλό σημείο, με
υπέροχη θέα. Τηλ.: 6977069061 (Κωδ:23117)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: Πωλείται οικόπεδο
206τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, όπισθεν μεγάλου S/M. Τιμή 38000€. Τηλ.: 6973009981
(Κωδ:23796)
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)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΟΔΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗ-Πλησίον 1ου
Γυμνασίου: Πωλείται οικόπεδο 252τμ, με
πρόσοψη 15μ, ΣΔ2,6 (με παλαιό κτίσμα),
κατάλληλο για οποιαδήποτε επένδυση,
οικία κ.α. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ
(Κωδ:23833)
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
l ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2,5στρ με τοπογραφικό δορυφορικό.
Τιμή 2500€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974992763
(Κωδ:23895)
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)
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)
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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)
ΙΣΤΙΑΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΙΧΕΛΗ: Πωλείται αγροτεμάχιο 15στρ, σε δρόμο. Τηλ.: 6985834921
(Κωδ:23848)
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)
ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται κτήμα 9στρ.,
400μ από την θάλασσα ή ανταλλάσσεται με
διαμέρισμα στην Χαλκίδα. Τηλ.: 6981015070
(Κωδ:23837)
l ΜΥΤΙΚΑΣ-ΛΗΛΑΝΤΙΟ: Πωλείται ελαιόκτημα 2στρ, με ελιές παραγωγής. Τιμή 16000€
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23818)
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)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Πωλείται κατάστημα 60τμ, με πατάρι 27τμ, πλησίον νοσοκομείου, μισθωμένο. Ενεργειακή
κλάση Δ, έτος κτήσεως 1980. Τιμή 60.000€
συζητήσιμη. Τηλ.: 6946421765 (Κωδ:23906)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ - ΘΕΣΗ
ΧΕΛΩΝΟΡΑΜΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο
1700τμ, με 9 ρίζες ελιές παραγωγής, κατάλληλο για καλλιέργεια και μελίσσια. Τιμή
προσιτή. Τηλ.: 6944719646 (Κωδ:23430)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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)

l ΤΡΙΑΔΑ-ΒΡΩΜΟΝΕΡΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4600τ.μ. Τηλ.: 2106049508, 6972124010
(Κωδ:23925)
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)

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

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

ΜΥΤΙΚΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται μεζονέτα
240τ.μ. σε οικόπεδο 340τ.μ., τριών
επίπεδων 80τμ. έκαστος. Χρονολογία
αποπεράτωσης 2012.
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ: σαλόνι,
κουζίνα, WC, τζάκι.
ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ: 4 Υ/Δ, (το 1 master
room), 2 μπάνια.
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ: Ανεξάρτητη γκαρσονιέρα,
με WC, τζάκι, κλειστό γκαράζ. Διαθέτει 3
ανεξάρτητες εισόδους, διαμορφωμένο
κήπο,
Α/Θ,
(πετρέλαιο).
Δίνεται
επιπλωμένο. ΠΕΑ Β. Έτος κτήσεως 2005.
Τιμή πώλησης λόγω αναχώρησης
220.000€, συζητήσιμη. Τηλ.Επικοινωνίας:
6974425482

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται
παλιά μονοκατοικία στους Αγίους Αναργύρους, σε οικόπεδο 250τμ. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή 43.000€. Τηλ.: 6936931709
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23941)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Πωλείται
παλαιά μονοκατοικία 80τμ, σε οικόπεδο
240τμ. Χρίζει ανακαίνισης. Ενεργειακή
κατηγορία Ε’, έτος 1960. Τιμή 60000€
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ. (Κωδ:23614)
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το προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας μας
σας αφήσαμε ν’ απολαύσετε τη φύση στην
πανέμορφη Σέτα, αλλά
μη μπορώντας ν’ αδιαφορήσουμε στη γοητεία του καρστικού τοπίου που ξεδιπλώνεται
πιο δίπλα αποφασίσαμε να σας
ξεναγήσουμε εκεί.

‘Ένα οδοιπορικό
για ψαγμένους
στην πιο όμορφη
καρστική περιοχή της
κεντρικής Εύβοιας
και όχι μόνο…

γνωστός από την αρχαιότητα ως Νέδων. Τα νερά από την πηγή της
Ατιτσούς τροφοδοτούν τον ποταμό σχηματίζοντας στην περιοχή των
Σκαπέτων έναν καταρράχτη. Στη συνέχεια ο Μανικιάτης ενώνεται
με τον Μακρυχωριάτη και διασχίζοντας το φαράγγι συνεχίζει με
λιγότερη ορμή προς το Στόμιο, στο Αιγαίο, όπου και εκβάλλει. Βράχια
απότομα σμιλεμένα και χρωματισμένα από τον αγέρα και το νερό,
αγριολούλουδα πολλών ειδών, δέντρα, πουλιά, πέρδικες και μικρά
ζώα του δάσους θα σε συντροφεύσουν στην περιήγηση αυτή.

Έτσι ξεκινώντας από την κάτω Σέτα και περνώντας μέσα
σ’ ένα αλπικό τοπίο, που σου κόβει την ανάσα στη θέα
του, φτάνετε στο Μακρυχώρι, ένα ορεινό χωριό, κτισμένο
σε υψόμετρο 530μ. σε πλαγιά βουνού. Άγριοι ορεινοί
όγκοι με απότομες χαράδρες, επιβλητικές γυμνές πλαγιές,
θαμνώδεις εκτάσεις, αρωματισμένες από τις μυρωδιές
των άγριων βοτάνων, συνθέτουν το τοπίο του χωριού.

Αφού λοιπόν απολαύσουμε την περιήγησή μας στο χωριό, ας συνεχίσουμε για τον επόμενο προορισμό μας και την ανακάλυψη νέων εικόνων
στην περιοχή των Μανικίων.
Η απαράμιλλη ομορφιά της φύσης μας αποζημιώνει, αφού πέρα
από τις πολύ εντυπωσιακές και απότομες πλαγιές του Κόστυλα, του
ασβεστολιθικού βουνού μήκους 3χλμ, τον οποίο στην αρχαιότητα
ονόμαζαν Τρύχα, θαυμάζοντας ολόγυρα το τοπίο, το βλέμμα μας
χάνεται μια προς το γεμάτο έλατα οροπέδιο της Μελεΐνας, που
περιτριγυρίζεται από τα βουνά Σκοτεινή, Ξηροβούνι και Μαυροβούνι και
μια προς το πανέμορφο φαράγγι που διασχίζει ο Μανικιάτης ποταμός

Αξιόλογη είναι η βυζαντινή εκκλησία του Αγ. Δημητρίου,
σταυρεπίστεγη, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Η
κτητορική επιγραφή του ναού σώζεται. Είναι γεμάτη με
πανέμορφες τοιχογραφίες, που περιλαμβάνουν ολόσωμες
απεικονίσεις αγίων και μαρτύρων, τη Δέηση, εικόνες από
τη ζωή του Ιησού, της Θεοτόκου και του Αγ. Δημητρίου.
Σύμφωνα με την απογραφή ο ναός ανακαινίστηκε το έτος
1303 μ.Χ. με έξοδα του Μιχαήλ Ταμισά.

Πολλά τα μνημεία της φύσης, αλλά εξίσου αρκετά και ωραία τα
δημιουργήματα των ανθρώπων: παλιές εκκλησιές και ξωκλήσια
σκαρφαλωμένα στα βράχια, τα ερείπια του κάστρου της Δραγονέρας,
ερείπια από πολύ παλιά σπίτια και τάφοι στην περιοχή ‘’Κρύο Νερό’’,
επισφραγίζουν αυτή την ιστορικότητα. Αξιοθαύμαστος ο ναός της
Κοίμησης της Θεοτόκου στην πλατεία του χωριού, τα ξωκλήσια του Αγ.
Γεωργίου, του Αγ. Κωνσταντίνου που βρίσκεται στα απόκρημνα βράχια
του Κόστυλα και το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, το οποίο βρίσκεται
στο βουνό της Σκοτεινής στο δρόμο προς το υπό κατασκευήν φράγμα.
Συνεχίζοντας το δρόμο προς τη Βρύση, συναντάμε το ξωκλήσι της
Παναγιάς της Δραγονέρας, πάνω από τον Μανικιάτη ποταμό,
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που είναι επισκέψιμο και πιθανολογείται πως χτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού της Άρτεμης. Κοντά
στο εκκλησάκι υπάρχουν ερείπια του κάστρου της Δραγονέρας, που επόπτευε το φαράγγι του Μανικιάτη
και κτίστηκε τον 8ο αιώνα μ.Χ.
Ο γραφικός οικισμός των Μανικίων βρίσκεται σε υψόμετρο 450 μ., 2 περίπου χλμ. μετά από το Μακρυχώρι,
στον ορεινό όγκο της κεντρικής Εύβοιας και στην σκιά του απόκρημνου Κόστυλα. Η περιοχή γύρω του
και ιδιαίτερα το οροπέδιο της Μελεΐνας αποτελεί αντικείμενο έρευνας σπηλαιολόγων από όλη την

Ευρώπη και για χρόνια πεδίο μελέτης
του
Σπηλαιολογικού
Ελληνικού
Εξερευνητικού Ομίλου (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.),
ο οποίος το 1987 μετά από τέσσερεις
αποστολές εξερεύνησε, χαρτογράφησε
και το φωτογράφησε.
Οι εξερευνήσεις των σπηλαιολόγων
στους ορεινούς όγκους έφεραν στο φως
πολλά σπήλαια, που τα περισσότερα
είναι καταβόθρες, η μεγαλύτερη από
αυτές κείτεται στις παρυφές του βουνού
Σκοτεινή, (παρακλάδι της Δίρφυς)
και είναι ίσως η μεγαλύτερη γνωστή
καταβόθρα της Ελλάδας με χοάνη διαμέτρου 1,5μ, που βρίσκεται στο βάθος του τεράστιου σπηλαίου και
συγκεντρώνει τα νερά του ποταμού που δε βρίσκουν διέξοδο. Η θέα της σε ύψος 650μ. και απόσταση
2,5 χλμ ΒΔ του χωριού Μανίκια. Ένας χωματόδρομος 4χλμ. προς το φράγμα οδηγεί στην πηγή Ψούχρη και
μετά από πεζοπορία είκοσι λεπτών βρίσκεται η είσοδος του σπηλαίου που πραγματικά είναι εντυπωσιακή
λόγω του ότι δέχεται τα νερά του ποταμού. Επιπλέον το σπήλαιο αποχετεύει όλη την ορεινή λεκάνη στην
οποία βρίσκεται. Το φράγμα Σέτα-Μανίκια έχει κατασκευαστεί στον ποταμό των Μανικίων και εκβάλει στην
καταβόθρα-σπήλαιο.
Τους επιβλητικούς βράχους όλης της περιοχής των Μανικίων επέλεξε Γαλλική αποστολή που ασχολείται
με τον εναλλακτικό τουρισμό, αφού πρώτα διαπίστωσε την καταλληλόλητά τους, για να ετοιμάσει ένα
από τα μεγαλύτερα αναρριχητικά πεδία της Ευρώπης. Γάλλοι αναρριχητές ετοίμασαν εθελοντικά ήδη
εκατοντάδες πίστες έχοντας τελικό σκοπό τη δημιουργία περίπου 2000. Έτσι η περιοχή θα μπει στον
παγκόσμιο αναρριχητικό χάρτη και θα αποτελέσει πόλο έλξης για αναρριχητές από όλο τον κόσμο
συγχρόνως με άλλες δράσεις. Στην περιοχή θα δημιουργηθούν τα πεδία αναρρίχησης, περιπατητικά
μονοπάτια, διαδρομές ποδηλάτων βουνού και γενικότερα δράσεις εναλλακτικού τουρισμού.

Στο χωριό Μανίκια αξίζει να επισκεφθεί κανείς έναν πολύ όμορφο
καταρράκτη ύψους 25 μ. Για να τον προσεγγίσουμε περπατάμε περίπου
45 λ. επιλέγοντας 2 διαδρομές (τον προσεγγίζουμε και από τις δύο πλευρές
που είναι αντικριστές): μια που ξεκινάει κατά την είσοδό μας στα Μανίκια ή
μια δεύτερη λίγα χλμ μετά και οι ντόπιοι έχουν σηματοδοτήσει την διαδρομή
με κόκκινα σημάδια. Στα πρώτα 20 λ. δεν υπάρχει καθόλου σκιά κάτι που
πρέπει να ληφθεί υπόψη τους καλοκαιρινούς μήνες και συνεχίζοντας
τον χωματόδρομο χωρίς να στρίψουμε πουθενά φτάνουμε στο ποτάμι,
όπου το μονοπάτι μας το διασχίζει πολλές φορές. Μετά από 45 λ. από την
στιγμή εκκίνησης φτάνουμε σε έναν εντυπωσιακό καταρράκτη και σε μια
εντυπωσιακότερη βάθρα, που αν το επιτρέπει ο καιρός, απολαμβάνουμε
το μπάνιο μας, μαζί με φανταστικές βουτιές στα κρυστάλλινα μπλε
νερά της. Στην πρώτη διαδρομή περνάμε ένα όμορφο εκκλησάκι του
Αγ. Ιωάννη και μέσα από καλλιεργήσιμα αγροκτήματα προσεγγίζουμε
τον ποταμό και στη συνέχεια
τον καταρράχτη.
Πολλοί καταφθάνουν εδώ είτε για αναρριχητικές δράσεις
στον Κόστυλα, είτε για να διασχίσουν το φαράγγι βαδίζοντας παράλληλα με την κοίτη του ποταμού, είτε για να επισκεφθούν τα αξιοθέατα του τόπου.
Και αν η φύση εδώ μας μάγεψε με την ομορφιά της, ως
άλλη Κίρκη, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε το ταξίδι για τον
τελικό προορισμό μας, την πηγή Κολέθρα.

Προχωρώντας παράλληλα με το ποτάμι προς την περιοχή των
Κονιστρών και επιλέγοντας αριστερή κατεύθυνση στη διασταύρωση,
θα συναντήσουμε τη Βρύση, ένα όμορφο, περιποιημένο χωριό
με πέτρινα σπίτια και αυλές γεμάτες πολύχρωμα λουλούδια.
Σε απόσταση 1,5χλμ και κατά μήκος του ποταμού, ένας χωμάτινος
δρόμος μας οδηγεί στον παλιό νερόμυλο του χωριού τη νεροτριβή που
εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς και στο πανέμορφο τρίτοξο πέτρινο
γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινά από την Κολέθρα και καταλήγει στον Μανικιάτη ποταμό.
Συνεχίζοντας λίγο πριν φτάσουμε στο χωριό
Αγ. Βλάσιος, θα συναντήσουμε την Κολέθρα,
σε υψόμετρο 60μ περίπου, κοντά στον
οικισμό Λάκου, ενώ αναφέρεται και ως
Κολέθρα Αγ. Βλασίου. Είναι μια μεγάλη πηγή
που βρίσκεται στη ρίζα ενός επιβλητικού
βράχου και βγάζει ορμητικά νερά. Ο βράχος μέσα του κρύβει ένα σπήλαιο ενώ γύρω
του δημιουργεί ένα καταπράσινο βιότοπο.
Η γύρω περιοχή είναι γνωστή ως ένα από τα πιο μεγάλα καρστικά
πεδία της Ελλάδας με δεκάδες καταβόθρες και πηγές σε κοντινή
απόσταση, κάτι που φανερώνει ότι ίσως αποτελούν ένα ενιαίο
σύστημα. Η πηγή αποτελεί την ανατολική απόληξη της Δίρφυς,
μαζεύει υπόγεια τα νερά του Μαυροβουνίου που υψώνεται
στα δυτικά της κοντά στα 1190μ. και είναι από τις μεγαλύτερες
πηγές της Εύβοιας με τα νερά της να υδρεύουν 11 χωριά της
περιοχής. Η ποσότητα των νερών αλλάζει εποχικά. Τον χειμώνα

και την άνοιξη δημιουργούν λίμνη, με τα νερά της να σχηματίζουν
χείμαρρο, κυρίως μετά από νεροποντή. Το φθινόπωρο και κυρίως
το καλοκαίρι που δε βγαίνουν νερά, η στάθμη του νερού πέφτει
αρκετά και σχηματίζεται μια άδεια λεκάνη βάθους 10 μ. περίπου.
Ο χείμαρρος-ρέμα που σχηματίζεται κινείται προς τα νότια και
μετά προς τα ανατολικά και περίπου 3 χλμ. μετά εκβάλλει στον
Μανικιάτη.

κ’ το 2009 και κατάφεραν να φτάσουν σε μήκος 950μ. Έκτοτε
πλήθος αποστολών έγιναν με αποτέλεσμα να εξερευνήσουν ένα
εξωπραγματικό μήκος 1500μ, και κατάφεραν το Πανελλήνιο ρεκόρ
σιφωνίου.

Το σπήλαιο αυτό συχνά προσελκύει σπηλαιοδύτες. Η κατεύθυνσή
του είναι βόρεια και οι σπηλαιοδύτες αντιμετωπίζουν λίγες
δυσκολίες που κυρίως έχουν να κάνουν με τη χαμηλή ορατότητα.
Είναι αρκετά ευρύχωρο, με πλατιές αίθουσες και μεγάλους
διαδρόμους σε ύψος και σε πλάτος, ενώ η θερμοκρασία του
κυμαίνεται στους 12ο C. Σύμφωνα με αναφορές, η πηγή έχει
εξερευνηθεί στα 1989 κ 1990 κατά τα πρώτα 300 μ. μήκος, από
μέλη του ΣΠΕΛΕΟ. Περαιτέρω εξερεύνηση επιχειρήθηκε το 2007

Στο σημείο της πηγής έχει δημιουργηθεί ένας μικρός χώρος
δροσιάς και αναψυχής όπου μπορεί κάποιος να απολαύσει την
πανέμορφη φύση. Από εκεί ξεκινά και ένα μονοπάτι 300μ., παράλληλο με τον χείμαρρο-ρέμα, φτάνοντας στη νεροτριβή, που στέκεται
στο τέλος της διαδρομής και μιλήσαμε στην αρχή.

Το σπήλαιο διαθέτει χλωρίδα και πανίδα, εκεί κυρίως που φτάνουν
οι αχτίνες του ήλιου και συχνά συναντά κανείς μικρά χέλια και
ψάρια, αποτελώντας πρόκληση για τους σπηλαιοδύτες.

!!
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l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΟΝΤΑΘΙ: Πωλείται νεόδμητη
μονοκατοικία 150τμ, σε οικόπεδο 300τμ.
Άριστη κατάσταση, 3Υ/Δ, μπάνιο wc, τζάκι, Α/Θ, playroom, αποθήκη, διαμορφωμένους κήπους, bbq, ΠΕΟ Γ’, έτος 2010.
Τιμή 175000€ Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ
(Κωδ:23616)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ:
Ενοικιάζεται
θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου ανοιχτή επι της
Μενεδήμου 53. Τιμή ενοικίου 55€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:23945)
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)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:23872)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Πωλείται πλήρης εξοπλισμός γραφείου, βιβλιοθήκες,
γραφείο, καρέκλες, κανεπέδες δερμάτινοι, κ.α.

Δ ΑΦΟwΡΑw w
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- πλαίσιο
για πάνελ δροσισμού. Δεκτή και ανταλλαγή
με οτιδήποτε στοκ που ίσως θα με ενδιέφερε.
Τηλ.: 6944435088 (Κωδ:23806)

ΕΡΓΑΣ Α

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ / ΚΗΠΟΥ

ΕΠΙΠΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΚΙΝΗΤΑ

ΖΩΑ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΣ ΣΤΟΤιμή
22210 87801
κλάση Ε, έτος
κτήσεως
2003.
230€.
Τηλ.: 6934615737 (Κωδ:23927)
l ΧΑΛΚΙΔΑ
Ενοικιάζεται
ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΤΕΝΝΙΣ:
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
γκαρσονιέρα, 25τμ, ισογείου, 30μ από την
θάλασσα. Ενεργειακή κλάση Α, έτος κτήσεως
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ(Κωδ:23905)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ
1982.
Τηλ.:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
2221084905

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΕΣ

/ ΖΗΤΗΣΗ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΥΑΡΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ
BABY SITTER ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΥΛΙΔΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα 50τμ, υπερυψωμένο ισόγειο, εντός
διώροφης κατοικίας, ανακαινισμένο πρωτοκαΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑσίτες,
ΣΑΣ ΣΤΟ 22210
87801
τοίκητο. Διαθέτει
θέρμανση,
ντουλάπια,

ΑΚΙΝΗΤ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται δίχωρη γκαρσονιέρα καινούριας κατασκευής, ισογείου με δική της αυλή, ενεργειακή κατηγορία
Δ, έτος 2006. Τηλ.:6932527404 (Κωδ:23781)
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)
ΧΑΛΚΙΔΑ- ΩΡΙΩΝΟΣ & ΙΟΝΩΝ: Ενοικιάζεται
καινούρια γκαρσονιέρα, 2ου ορόφου, διαμπερής, φωτεινή, γωνιακή, Α/Θ, boiler, επιπλωμένη, σήτες. ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως 2006.
Τηλ.: 2221020734, 6984564370 (Κωδ:23855)
l 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)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ενοικιάζεται καινούρια γκαρσονιέρα 27τ.μ. 1ου ορόφου,
επιπλωμένη, ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 2002.
Τηλ.: 6936242331 (Κωδ:23844)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΗΛΙΚΑ 20: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούρια, 3ου ορόφου, πλήρως
επιπλωμένη και πλυντήριο ρούχων, Α/Θ,
A/C,
ελάχιστα κοινόχρηστα. Ενεργειακή

πόρτες, κουρτινόξυλα ξύλινα, απορροφητήρα

2 A/C. Μπαλκόνι 20τμ, γωνία. 50μ, από/ και
ΠΩΛΗΣΗ:

σταση από θάλασσα. Έτος κατασκευής 1987,
ενεργειακή
Β. Τηλ.: 6906057988
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΟΙΚΙΕΣκλάση
/ ΕΞΟΧΙΚΑ / ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
(Κωδ:23651)
ΟΙΚΟΠΕΔΑ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕνοικιάζεται
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
l ΧΑΛΚΙΔΑ:
2άρι 38τμ,
1ου ορόφου,
1υ/δ, μπάνιο,
αυτονομία
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

θέρμανσης,
μπόιλερ,
ηλεκτρικός
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.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ 7: Ενοικιάζεται μεγάλο
δυάρι 60τμ, 2ου ορόφου, με ωραία θέα, Α/Θ,
ενεργειακή κλάση Η, έτους 1979. Τιμή 250€.
Τηλ.: 6972391142 (Κωδ:23809)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΡΙΑΡΙΑ
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)

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 κατασκευής 1983.
Τιμή ενοικίου
480€. Τηλ.: 6947129749 (Κωδ:23843)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
l ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 50τμ, με αποθήκη 50τμ, με
κήπο, πλήρως επιπλωμένη, 1Υ/Δ, καθιστικό
με τζάκι, κουζίνα, χωλ, μπάνιο, Α/C, σόμπα.
Ενεργειακή κλάση Ζ, έτος 1997. Τιμή 260€.
Τηλ.: 2221087219, 6978599671 (Κωδ:23911)
l Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΓΙΑΜΙΝΑ: Ενοικιάζεται ο 1ος
όροφος διπλοκατοικίας 200τμ, καινούριας
κατασκευής, 3Υ/Δ, το ένα master, 2 μπάνια, σαλοτραπεζαρία, πολύ μεγάλη κουζίνα,
εντοιχιζόμενη, με ηλεκτρικές συσκευές, τζάκι, Α/Θ καλοριφέρ. Πολύ μεγάλες βεράντες,
με bbq και ξυλόφουρνο. Απεριόριστη θέα
θάλασσα. Μεγάλη πισίνα, κήπος, πάρκινγκ.
Δίδεται και επιπλωμένο. Χωρίς κοινόχρηστα.
Ελεύθερο από 1η Ιουλίου του ‘21.Ενεργειακή κλάση Ζ, έτος κτήσεως ‘94, αποπεράτωση
2007. Τιμή ενοικίου 950€. Τηλ.: 6942915346
(Κωδ:23928)
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
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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)

l Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΟ:
Ενοικιάζεται οικόπεδο 15.000τμ, ολόκληρο ή
τμηματικά. Τηλ.: 6944527699 (Κωδ:23887)

συνέχεια στη σελ. 11
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l ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Ενοικιάζεται οικόπεδο οικοδομήσιμο 2στρ, με ρεύμα,
νερό, δέντρα πορτοκαλιές, ελιές κ.α., εντός
οικισμού Πολιτικών πάνω στον κεντρικό δρόμο Ψαχνών-Πολιτικών.. Τηλ.: 6978083174
(Κωδ:23922)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: Διατίθεται οικόπεδο 1673τμ, τρίφατσο, ΣΔ 0,8 επί
της λεωφόρου Αθηνών, δίπλα σε S/M, στη
διασταύρωση Χαλκίδας-Δροσιάς, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:23343)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: Ενοικιάζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ, στην
οδό Θεοφιλοπούλου, πλησίον διασταύρωσης Χαλκίδας-Δροσιάς. Τηλ.: 6973796632
(Κωδ:23328)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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)
l ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 120τ.μ. σάλα, 180τ.μ. βεράντα, κατάλληλος για καφετέρια, πιτσαρία,
δυνατότητα λειτουργίας χειμώνα καλοκαίρι,
ενεργειακή κλάση Α, έτος κατασκευής 1987.
Τηλ.: 6970390949 (Κωδ:23909)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32: Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 35τμ ημιορόφου
κατάλληλο για γραφείο. Ενεργειακή κλάση
Ε, έτος κτήσεως 1968. Τηλ.: 6978727850
(Κωδ:23885)
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)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ενοικιάζεται ακίνητο κατάλληλο
για επαγγελματικό χώρο, που αποτελείται από:
υπόγειο 100τμ, ισόγειο 90τμ και 1ος όροφος
100τμ. Ενοικιάζεται ολόκληρο ή τμηματικά.
Βρίσκεται σε στάδιο αποπεράτωσης και μπορεί
να γίνει ανάλογη συμφωνία για τον εκάστοτε
ενοικιαζόμενο όροφο. Έτος κτήσεως 2006.
Τηλ.: 6947007926 (Κωδ:23916)

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2221311751 Κα Σάκκου (Κωδ:23869)
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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 να καλέσει στο Τηλ.: 6977791753 ΌΧΙ
ΑΠΟΚΡΥΨΗ (Κωδ:20841)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ, για ενοικίαση, 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)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Στην
Χαλκίδα και σε τιμή από 150€ έως 200€.
Τηλ.: 6945111998 (Κωδ:23104)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Παλαιά οικία για ενοικίαση από 50τ.μ. και πάνω, σε λογική τιμή.
Τηλ.: 6936693583, 6971800808 (Κωδ:23497)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Ή ΔΥΑΡΙ: Προς ενοικίαση. Τιμή 150 έως 200€. Τηλ.: 6973982453
(Κωδ:23765)

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)
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)
l PEUGEOT 307: Πωλείται επιβατικό 5πορτο, 1600cc, 115hp, 310.000χλμ, καύσιμο αέριο. Τιμή 1600€. Τηλ.: 6947587311
(Κωδ:23937)
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)

RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full
extra, ανοιγόμενη οροφή κλπ.,1600cc,
μοντέλο 2004, 124000χλμ, μπλε χρώμα
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:18898)
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)
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)

λασσόμενο σε γκαραζ. Τιμή 1700€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6936345101 Κος Γιάννης (Κωδ:23889)

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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
l HONDA 1000: Πωλείται 23000χλμ.,
σε άριστη κατάσταση σαν καινούρια.
Τηλ.: 2221022537, 6976510068 (Κωδ:23900)
HONDA LEAD: Πωλείται μηχανή 100cc.
Σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6936459280
(Κωδ:23732)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ KYMCO Movie s: Scooter,
150cc, σε άριστη κατάσταση, καινούριο, αγρατσούνιστο. Φυλασσόμενο σε γκαραζ. Τιμή
800€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6936345101 Κος Γιάννης (Κωδ:23890)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ YAMAHA X CITY: Scooter,
125cc, του ‘12, καινούριο, αγρατσούνιστο. Φυ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ BAXTER: Δερμάτινο για Kawasaki
z 750. Τηλ.: 6937930492 (Κωδ:23771)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ: Καινούριο στο κουτί του. Τιμή 100€ (αγορά 250€).
Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:23902)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΖΑ: Caterpillar 955, σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 6908604494 (Κωδ:23903)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ: Από φορτηγό VOLVO 500άρι καινούρια στο κουτί της
από Γερμανία. Τιμή 400€. Τηλ.: 6976510068
(Κωδ:23901)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μηχανισμός κοτσαδούρας αυτοκινήτου μαζί με την καλωδίωση, για ΙΧ μάρκας
SUSUKI SWIFT, μοντέλο 2007. Τιμή 120€.
Τηλ.: 6983520555 (Κωδ:23757)
συνέχεια στη σελ. 12
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l ΤΡΟΜΠΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ:
Πωλείται από νταλίκα. Τιμή 200€.
Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:23904)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
SAMSUNG GALAXY A41:
Πωλείται ολοκαίνουριο 64GB.
Τιμή 230€. Τηλ.: 6971642856
(Κωδ:23860)
l ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
SONY CCD-F355E επαγγελματική, εντελώς αμεταχείριστη,
στη θήκη του. Τιμή 70€. Τηλ.:
2221087994,
6946945941
(Κωδ:23917)
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)
l ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ:
Πωλείται κρεβάτι νοσοκομειακό
με όλα τα παρελκόμενα, στρώμα, στρώμα κατάκλισης, με χειριστήριο ανύψωσης πλάτης και
ποδών. Τιμή 500€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6936811735 (Κωδ:23918)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΟΥ: Πωλείται κατάλληλο
για κατάστημα ειδών δώρου.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22754)
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι Ε Ξ Α Ι Ρ ΕΤΙ Κ Ο
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 BI-PAP: 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 ΚΑΜΠΙΝΑ-ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ: Αχρησιμοποίητη, τζάμι με το
πλαίσιο, διαστάσεις 1,20Χ0,70.
Τιμή 120€. Τηλ.: 2221402273,
6976787983 (Κωδ:23791)

Ζώδια από.... την Άλκηστις

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ:
Είδη δώρων, δερμάτινα, είδη
κομμωτηρίου, φο μπιζού
και πολλά άλλα, εξαιρετικής
ποιότητας. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:22759)
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)
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)
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)
Π ΩΛΕΙ ΤΑΙ
Π ΟΔΗΛΑΤ Ο
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)
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι Τ Η Λ Ε Ο ΡΑ Σ Η :
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)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ:
Ταχείας συνδέσεως μεταλλικές, 6μ έκαστη. Τιμή προσιτή.
Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:23894)

ΠΩΛΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
H U Q S H VA R N A
135:
Πωλείται αλυσοπρίονο, σχεδόν καινούριο. Τιμή: 150€.
Τηλ.: 6943912438 (Κωδ:23840)

Μάρτιος 2021... ο πρώτος µήνας της άνοιξης
ΚΡΙΟΣ

Ο μήνας αυτός είναι σημαντικός και συνάμα απελευθερωτικός
για σας.. το ξεκίνημα της Άνοιξης φαίνεται να έχει σημαντικές
αλλαγές που διαφέρουν από την τρέχουσα καθημερινότητα των
προηγούμενων δύο μηνών, αφού εν όψη των φάσεων του φεγγαριού
του μήνα και της πολυαστρίας σε Υδροχόο κι Ιχθύ πολλά μπορεί να
σας βοηθήσουν. Η υγεία, η δουλειά τόσο οι προσωπικές σχέσεις
όσο και οι οικονομικές διευθετήσεις μπαίνουν στο προσκήνιο. Το
σώμα φαίνεται να αντέχει.. η Ν. Σελήνη στους Ιχθείς ενισχύει ακόμα
περισσότερο και με την νέα θέση του κυβερνήτη σας στους Διδύμους
απ΄ τις 4 του Μάρτη, αλλάζουν τα δεδομένα. Αν εκμεταλλευθείτε
την εμπειρία σας τώρα που ανοίγεται ένας νέος κύκλος ζωής, θα
μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις με επιτυχία.

ΤΑΥΡΟΣ

Το πέρασμα τoυ Άρη στους Διδύμους δημιουργεί μια έκρυθμη
κατάσταση στον οικονομικό τομέα φίλοι μου, ωστόσο η καλή γωνία
Δία Κρόνου βοηθά να ξεπεράσετε γρήγορα τις δυσκολίες και να
βελτιώσετε τη διάθεσή σας. Στο ξεκίνημα του Μάρτη θα χρειαστεί να
επιστρατεύσετε τις δυνάμεις σας και να εφοδιαστείτε με υπομονή στα
αδιέξοδα που πιθανόν βρεθείτε, λόγω των αποκαλύψεων του Ουρανού.
Εξισορροπιστικά θα λειτουργήσει ο Δίας συνδέοντας έτσι οράματα και
επαγγελματικά ένστικτα των άλλων με τα δικά σας. Η Πανσέληνος
φαίνεται να μην σας επηρεάζει ιδιαίτερα, το τετράγωνο του Ερμή με τον
Άρη όμως την ίδια μέρα χτυπά καμπανάκια στην καριέρα σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο μήνας αυτός είναι αρκετά ενθαρρυντικός για σας, αρκετά
δημιουργικός λόγω της θέσης του Άρη στο ζώδιό σας με καλές
όψεις Άρη Δία Κρόνου όπου καθιστούν την περίοδο αυτή κατάλληλη
ως προς την ανταμοιβή κι αναγνώριση σε θέματα εργασιακά. Οι
συζητήσεις κι οι υπογραφές πάνω σ΄ αυτόν τον τομέα θα δώσουν
ώθηση στην δημιουργικότητά σας. Η θέση της Αφροδίτης και τα
φεγγάρια του Μάρτη εξισορροπούν τα πράγματα γι’ αυτό αγνοήστε
τα σημάδια από κάποιους που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης σε
μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει προτεραιότητες. Κοινωνικά
θα βρεθείτε στο προσκήνιο και θα πρέπει έξυπνα να διαχειριστείτε
κινήσεις και ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Μπορεί καθυστερήσεις και αναθεωρήσεις να μην είναι στα
ζητούμενά σας Καρκίνοι μου, ωστόσο θα πρέπει σ΄ αυτό να μην
συναινέσετε κιόλας! Καιρός να δείξετε πως μπορείτε να τολμήσετε,
άλλωστε ο Μάρτης είναι μήνας ιδιαίτερα καλός για να αποδείξετε
πως μπορείτε να χειριστείτε ό,τι επηρεάζει τα αισθηματικά και
την σταδιοδρομία σας, αφού η Αφροδίτη από τους Ιχθείς βοηθά
τα αισθηματικά σας. Ο Άρης από τους Διδύμους ενισχύει τον
ψυχισμό σας και παράλληλα εξυπηρετεί να καλύψετε οικονομικές
εκκρεμότητες. Οι πλανητικοί σύμμαχοι κι η οικογένεια, σας δίνουν
ένα τέλος σε μια περίοδο επικοινωνιακής σύγχυσης, ανταμείβοντάς
σας για τους κόπους σας σε ένα μήνα αξιόλογο.

ΛΕΩΝ

Οι προσπάθειές σας Λέοντές μου να βρείτε λύση στις φιλοδοξίες
και τα σχέδιά σας είναι φανερές κι όταν η Αφροδίτη στηρίζει
κι επουλώνει όσα σας πλήγωσαν στη μάχη που δώσατε τους
δύο προηγούμενους μήνες, φαίνεται αυτές πως δεν πέφτουν
στο κενό. Το πολυμήχανο μυαλό σας κι ο χαρακτήρας σας θα
προβληματιστούν λίγο ακόμα και στιγμές θα αναρωτιέστε αν αυτά
τα έχετε ξαναζήσει η αν τα ζείτε στη παρούσα χρονική περίοδο.
Ωστόσο ο μήνας αυτός είναι πιο τυχερός και πιο αισιόδοξος, το
κλίμα αλλάζει… ο Ερμής απέναντί σας λειτουργεί σαν σταθμός που
παράγει διευκολύνσεις. Όταν λοιπόν δώσετε τόπο στην οργή και
περιθώρια χρόνου να λυθούν οι προσωπικές και συνεργασιακές
παρεξηγήσεις, θα ομαλοποιηθεί κι η πορεία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Με μια Πανσέληνο πρόσφατη στο ζώδιό σας που επηρέασε τον
ψυχισμό σας, σας είναι δύσκολο να κλείσετε νοσηρά κεφάλαια
στη ζωή σας το καταλαβαίνω, πόσο μάλλον να εστιάσετε σε
ανθρώπους και καταστάσεις που σας βοηθούν να εξελιχθείτε. Ο
μήνας αυτός ωστόσο προβλέπεται καλύτερος και μετά απ΄ αυτή
τη θυελλώδη περίοδο στην προσωπική ζωή θα πρέπει να δεχτείτε
την θετική επιρροή της Ν. Σελήνης και της Αφροδίτης και να γίνετε
ευέλικτοι. Η εαρινή ισημερία σας βοηθά να κάνετε νέα βήματα κι
ο Άρης σας ανανεώνει ανοίγοντας νέους ορίζοντες ακόμα και στο
εργασιακό περιβάλλον. Πρέπει να μπουν τα πράγματα σε τάξη, να
κλείσετε οικονομικές συμφωνίες την περίοδο της Πανσελήνου που
γίνεται στον άξονά σας, αρκεί αυτές να γίνουν στα όρια ασφαλείας.

ΖΥΓΟΣ

Το ξεκίνημα της άνοιξης Ζυγοί μου τονίζει τις αντοχές σας, την
αυτοπεποίθησή σας και σας βρίσκει να κάνετε όνειρα και σχέδια
συνέχεια στη σελ. 13

επενδυτικά για το μέλλον. Τα σχέδιά σας αυτή τη φορά δεν
θα σκοντάψουν σε εμπόδια, ούτε θα μετράτε λάθη κι αυτό
λόγω της εναρμόνισης των… Δία, Άρη και Κρόνου. Ο μήνας
αυτός φαίνεται καλύτερος, βοηθά να βάλετε νέους στόχους
και να διακρίνετε κινδύνους που δεν είναι ορατοί. Με μια
Πανσέληνο στο ζώδιό σας και την συμμετοχή του κυβερνήτη
σας στις 28 φροντίστε να βάλετε γερά θεμέλια σε προσωπικό
και συνεργασιακό επίπεδο, δίχως να φοβάστε την ανανέωση,
αρκεί παράλληλα να θυμάστε πως πρέπει να κρατάτε το χέρι
σας σε απόσταση από το πορτοφόλι σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Σκορπιουδάκια μου είναι γνωστό το πόσο σας κούρασαν
οι καταστάσεις ως τώρα.. οι πλανήτες ωστόσο υπόσχονται
δυνατές συγκινήσεις τόσο η Αφροδίτη στα ερωτικά κι η Ν.
Σελήνη στους Ιχθείς, όσο κι ο Άρης στη δουλειά τον πρώτο
μήνα της άνοιξης. Μοναδική παραφωνία το τετράγωνο Κρόνου
Ουρανού, που που δεν σας αφήνει να δράσετε ελεύθερα
σε θέματα οικογενειακά και σχέσης. Οι αιφνίδιες αλλαγές
θα διαφοροποιήσουν το πρόγραμμά σας, ωστόσο η τάξη
τελικά θα αποκατασταθεί παρ΄ όλες τις αντιξοότητες και τα
δύσκολα φεγγάρια. Τον μήνα αυτό αν κάνετε έναν απολογισμό
κι απομυθοποιήσετε πρόσωπα, αν αντέξετε τις πιέσεις θα
μπορέσετε να δείτε τα θετικά αποτελέσματα ενός ξεκινήματος
που φαίνεται να είναι προσοδοφόρο και διδαχτικό.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο μήνας αυτός είναι κάπως εκρηκτικός θα έλεγα με τον Άρη
απέναντί σας, μια περίοδο που η προσοχή σας είναι στραμμένη
σε πέντε καίριους τομείς.. επαφές, σπίτι, ερωτικά, εργασία
και συνεργασίες, εκεί όπου ορθώνονται εμπόδια λόγω των
πλανητικών θέσεων και παράλληλα της Πανσελήνου και της Ν.
Σελήνης (αν και η τελευταία, μοιάζει ενθαρρυντική). Η θέση του
Κρόνου στα συγγενικά πρόσωπα κι η δυσθυμία των ανθρώπων
γύρω σας που σας πιέζουν, σας θυμίζουν τις υποχρεώσεις και
θα φρενάρουν τις δημιουργικές επιδιώξεις. Παίξτε το ρόλο του
διπλωμάτη εκμεταλλευτείτε το καλό κλίμα που μέσα στο μήνα
διακρίνεται ως σύμμαχος ΤΥΧΗ.. κι ως να βγει ο μήνας, βρείτε
την ευτυχία που αναζητάτε πριν πάλι μπλοκάρετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσπαθήστε να είστε σαφείς φίλοι μου το μήνα αυτό γιατί
ο Μάρτης είναι διφορούμενος.. Η καθημερινότητα φαίνεται
να αλλάζει στον εργασιακό χώρο και παρά τις προσπάθειες
κάποιων να σας φρενάρουν στη δουλειά, προβλέπεται μια
επανεκκίνηση. Με τη θέση της Αφροδίτης στους Ιχθύες ως
τις 20 κοντά στον Ήλιο και κάτω από τη Ν. Σελήνη και την
Πανσέληνο του μήνα θα έχετε εξελίξεις που θα ενισχύσουν
την αισιοδοξία σας. Πολλούς θα σας στέψει πρωταγωνιστές
του ζωδιακού αξιοποιώντας την αντίληψη, τις αντοχές και τις
δυνάμεις, άλλωστε μην ξεχνάτε πως έχετε απαλλαχτεί πλέον
από τον Κρόνο. Ξεχάστε τις κόντρες που δεν έχουν λόγο
ύπαρξης στη ζωή σας και δείτε μόνο τις ευκαιρίες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αρκετές εντάσεις, άγχη και ένταση προβλέπεται αυτόν τον μήνα
που μέσα από τόσες αντιξοότητες θα μπορέσετε τελικά να
διοχετεύσετε σωστά τον δυναμισμό σας και να κάνετε σημαντικά
βήματα προόδου. Οργανώστε τον χρόνο σας, επιλέξτε τις επαφές
σας, προσέχετε τι και πως το λέτε και συνεχίστε αλλάζοντας
τακτική στα οικονομικά για να.. έχετε, μέχρι να βρει το δρόμο του
αυτός ο τομέας και σεις.. το δικό σας. Το παρασκήνιο θα παίξει το
ρόλο του γι’ αυτό πρέπει να σβήσετε τα ίχνη σας σε μονοπάτια
δυσδιάκριτα όσο η Αφροδίτη ανεβαίνει τα σκαλοπάτια των
οικονομικών σας. Με την Πανσέληνο στο ΖΥΓΟ την Ν. Σελήνη
στους Ιχθείς και την Εαρινή ισημερία ανάμεσά τους θα μπορέσετε
να απεγκλωβιστείτε.. τολμήστε να ανοίξετε το βήμα σας, μην
περιμένετε απ΄ τους άλλους να ανοίξουν τον δρόμο σας.

ΙΧΘΥΣ

Μπορεί η περίοδος αυτή να στέφεται από πολλές ανησυχίες
ωστόσο ο μήνας αυτός είναι πολλά υποσχόμενος. Η Αφροδίτη
στο ζώδιό σας ως τις 20 κάνει τη ζωή σας πιο όμορφη και
πιο εύκολη, όσο για τον Άρη εκτός από τα οικογενειακά
παρατράγουδα απελευθερώνει το απύθμενο βάθος των
συναισθημάτων σας. Οι καλές πλανητικές όψεις του μήνα
είναι ένα κέρασμα γενεθλίων κυριολεκτικά.. Αν διαχειριστείτε
σωστά και προνοητικά τα οικονομικά, υπερασπιστείτε τα
συμφέροντά σας στη δουλειά, τότε μπορείτε και να ρισκάρετε
σε μια σχέση που σας γυροφέρνει καιρό. Το νέο φεγγάρι του
Μάρτη που στέκεται στο κατώφλι σας, σας δίνει δυνατότητες
να διορθώσετε πολλά. Η προάσπιση των περιουσιακών
δικαιωμάτων και νομικών δικαιωμάτων εξυπακούονται!

f
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l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ BUDERUS LOGAMATIC R 2109: Mε
προπορεία νερού χρήσης (λειτουργία 2 σεζον),
κατάλληλος για λέβητα πετρελαίου κεντρικής
θέρμανσης. Τιμή 150€. Τηλ.: 6972321747
(Κωδ:23939)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΧΙΒΑΔΑ: Για περιστρεφόμενη
τσάπα, σχεδόν καινούρια. Τηλ.: 6908604494,
2221022537 (Κωδ:23898)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ: Έτοιμο για δουλειά, 14Ε, σε αρίστη κατάσταση. Τιμή 15000€.
Τηλ.: 6908604494 (Κωδ:23899)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΥΒΑΣ: 60 πόντων, για liebherr
περιστρεφόμενη τσάπα. Τηλ.: 2221022537,
6908604494 (Κωδ:23897)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΡΟΥΝΑ: Για μηχάνημα εκσκαφής. Τιμή 300€. Τηλ.: 6936459280
(Κωδ:22823)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ: Ημιαυτόματη, AlexPak, πλαστικό τσέρκι, σχεδόν αχρησιμοποίητη, σε τιμή ευκαιρίας 250 ευρώ.
Τηλ. 2221022192 (7 -10μμ) (Κωδ:23851)

νεννόησης. Τιμή συζητήσιμη (επιπλέον).
Τηλ. 6907911308 (Κωδ:23931)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Με αποθηκευτικό χώρο, 4/θέσιος, που γίνεται κρεβάτι.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:20751)
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 ΠΟΡΤ ΜΑΝΤΩ: Ξύλο δρυς χειροποίητο, άριστη κατάσταση, εξαιρετικής κατασκευής, με καπελιέρα και ομπρελοθήκη
ντυμένη γαλβανιζέ, σε διαστάσεις 1Χ2μ
ύψος. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:20752)

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
PLAY STATION 3: Πωλείται με 8 παιχνίδια.
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23862)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΔΙΟ: Sony cd player, με κασετόφωνο σε άριστη κατάσταση. Τιμή 50€.
Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:23932)
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)

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)

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)
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)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΠΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ: Ξύλο ανιγκρε
με επένδυση ύφασμα στο κεφαλάρι και ορθοπεδικό στρώμα. Τιμή 200€.
Προαιρετικά δίδεται και η συρταριέρα από
το σετ και μεγάλος καθρέπτης, κατόπιν συ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Ροτόντα ανοιγόμενη 1,20μ, ξύλο μασίφ μαόνι με
6 καρέκλες, σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23448)
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)
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Σκρίνιο σκαλιστό μασίφ,
ξύλο μαόνι 2,50μ μήκος. Τιμή λογική.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23450)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Στρογγυλό τραπεζάκι ΄ξύλο μαόνι, ροτόντα (για λάμπα). Τηλ.: 6973006515
(Κωδ:23451)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ : Δύο έργα του Γεώργιου Μούγιου, λάδια, διαστάσεων α)36Χ64εκ, τιμή 280€
και β) 24Χ34εκ, τιμή 180€. Τηλ.: 6977134133
(Κωδ:23854)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ : Σαλόνι, 1 τραπεζαρία με 6 καρέκλες, 1 σύνθετο, 1 σερβάν,
διάφορα γυαλικά, 1 στερεοφωνικό, γούνες,
1 κεντητή κουβέρτα, πίνακες ζωγραφικής,

www

κουζινικά. Στο κέντρο της Χαλκίδας. Πωλούνται λόγω μετακόμισης. Τηλ.: 6948786690 Όχι
απόκρυψη (Κωδ:23907)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΑΛΙΑ: Ολοκαίνουρια σε
καφέ αποχρώσεις, πολύ καλή ποιότητα
από Ρουμανία. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6948786690 (Κωδ:23908)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 3 πολυθρόνες σε πολύ καλή κατάσταση χρονολογίας 1960.Τηλ.: 6972585158
(Κωδ:23839)
ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται
χειροποίητο του 1940, οικογενειακό 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)

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)

σταθερή εργασία. Επίσης έχουμε ένα σκυλάκι
πολύ ήσυχο και εκπαιδευμένο. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6985855372 όλες τις ώρες.

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Ετών 65, 1,73 ύψος,
χωρίς υποχρεώσεις, ζητά κυρία για σοβαρή σχέση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6989942520
(Κωδ:23776)
ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΌΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ.
ΤΗΛ.: 6934026350 (Κωδ:23686)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΔΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο
2025τ.μ., αμφιθεατρικό, 20 ρίζες ελιές,
και άλλα δέντρα . Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6998414913, 6997440982
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΥΦΙΚΟ: Σε ίσια γραμμή, μέγεθος
S-M. Σε άριστη κατάσταση 1 φορά φορεμένο.
Τιμή 500€ συζητήσιμη. Tηλ.: 6946046372
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ: Σε όλες τις
περιοχές, για άμεση ενοικίαση 55τμ. και πάνω,
με τιμή 350-370€. Είμαστε ζευγάρι και υπάρχει

LANCIA FULVIA: Πωλείται μοντέλο 1972,
αντίκα, 5πορτο, 1200cc, χρώμα ρόσο γιορκ,
βενζίνη. Σε καλή κατάσταση. Τιμή 5000€.
Τηλ.: 6977009483 (Κωδ. 23949)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται γραφείο
48τμ, 1ου ορόφου, επιπλωμένο, κλιματισμός,
χαμηλά
κοινόχρηστα, ΠΕΑ
Ε, έτος
κτήσεως 1996, πλησίον ΤΕΒΕ. Τιμή 250€.
Τηλ.: 6939199040 (Κωδ. 23950)
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ΠΕΡΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ...

Α

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου

ναστάτωση φαίνεται πως έχει προκύψει στην Εύβοια, με την αναγγελία μιας επενδύσεως,
που χαρακτηρίζεται για το μέγεθός της «μαμούθ»!, εντάσσεται στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και αφορά στην δημιουργία και άλλων νέων οκτώ αιολικών πάρκων στο Νησί,
με υποσχέσεις κάποιων θέσεων εργασίας κ.λπ.

Από τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα αντιδράσεις φαίνεται ότι δεν ζητήθηκε καν η γνώμη των
οικείων τοπικών Συμβουλίων και πως δεν υπάρχει «ευήκοον ους» για να ακούσει και να συζητήσει
τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις και τέλος πάντων να πείσει για την ωφελιμότητα μιας
τέτοιας δράσεως.
Αρκετά μάλιστα Συμβούλια δηλώνουν δημόσια την αντίθεσή τους και εξήγγειλαν ήδη αγώνες και
κινητοποιήσεις, με σκοπό την ματαίωση εφαρμογής του σχεδιασμού.
Θυμάμαι πως το 2004 είχε υποβληθεί στην Ιερά μας Μητρόπολη μια σχετική πρόταση, για
τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή του δάσους-ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής
Μακρυμάλλη Ψαχνών και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, αφού δέχθηκε σε ακρόαση τους
ενδιαφερομένους επενδυτές, εξέφρασε τις σοβαρές επιφυλάξεις του και δεν προχώρησε στην
υλοποίηση του αιτήματος, επειδή έλαβε υπ’ όψει του τις επιπτώσεις που θα είχε η τοποθέτηση
ανεμογεννητριών στο περιβάλλον, την βούληση των κατοίκων και του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αρνητική. Και θεωρώ ευλόγως.
Κοιτάζω στο λεξικό, να δω ακριβώς τι σημαίνει πάρκο.
Πάρκο ουδέτερο
1. χώρος που έχει διαμορφωθεί με κήπους και δέντρα και τον επισκέπτονται άνθρωποι
για ψυχαγωγικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
2. κατασκευή με ειδική περίφραξη, μέσα στην οποία κοιμούνται ή κινούνται περιορισμένα
και με ασφάλεια πολύ μικρά παιδιά.
Αλήθεια, τέτοιο πράγμα είναι το αιολικό πάρκο; Όχι βέβαια, αλλά είναι ένα διαφορετικό «δάσος»,
αποτελούμενο από σιδερένια θεόρατα και τελείως άκομψα από πλευράς αισθητικής δένδρα, τα
οποία ασχημίζουν και επιβαρύνουν το περιβάλλον και ακυρώνουν αν δεν γελοιοποιούν κιόλας
αυτό που χαρακτηρίζουμε «πράσινη ανάπτυξη» και «πράσινη ενέργεια»!
Ανοίγουν, όντως, «τον ασκό του αιόλου» ο οποίος, κατά την μυθολογία, ήταν ο ταμίας των
ανέμων, τους οποίους ο Αίολος απελευθέρωνε με προσταγή του Δία. Ο Οδυσσέας με τους
συντρόφους του πήγε στην Αιολία, όπου ο Αίολος τους φιλοξένησε ένα μήνα. Όταν ζήτησε τη
βοήθεια του Αιόλου για να αναχωρήσει, αυτός έκλεισε όλους τους ανέμους σε ένα ασκί και

άφησε μόνο τον ούριο Ζέφυρο να πνέει ευνοϊκά γι’ αυτούς. Με τη βοήθεια του Ζέφυρου ο
Οδυσσέας και οι σύντροφοί του έφτασαν πολύ κοντά στην Ιθάκη. Αλλά κάποια στιγμή που ο
Οδυσσέας αποκοιμήθηκε, οι σύντροφοί του άνοιξαν το ασκί, νομίζοντας ότι έχει χρυσάφι, και
άφησαν ελεύθερους όλους τους ανέμους. Ξέσπασε θύελλα η οποία έστειλε τον Οδυσσέα πίσω
στο νησί του Αιόλου, ο οποίος όμως δεν δέχτηκε να τον βοηθήσει και πάλι, τιμωρώντας τον για
την ασέβεια των συντρόφων του.
Ακουέτωσαν τον τόσο διδακτικό μύθο και οι εκάστοτε χρυσοθήρες και όσοι αδίστακτοι
κυνηγοί του κέρδους...
Και βέβαια μπορεί το κάποτε καταπράσινο νησί μας σήμερα να έχει πολλές περιοχές καμένες
από τις πολλές πυρκαγιές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, αλλά τί; θα κάνουμε αναδάσωση,
φυτεύοντας αυτή τη φορά σιδερένια δένδρα; Είναι ωραίο το θέαμα από
ήδη υπάρχοντα στην Νότιο κυρίως Εύβοια σιδερένια πάρκα; Και δεν
σκεπτόμαστε ότι είναι δυνατόν κάποιοι επιρρεπείς σε συνωμοσιολογίες
να συνδυάσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές με τούτη την εξέλιξη; Αλλά
υπάρχουν και κάποια άλλα ερωτήματα. Ποία είναι η ωφέλεια των κατοίκων
της περιοχής; Λύθηκαν ζητήματα ανεργίας, πληρώνουν λιγότερο στους
λογαριασμούς του ρεύματος; Ποιες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον; Τι
μέλλον έχουν αυτές οι εγκαταστάσεις και τι θα γίνουν όταν τυχόν παύσει
η χρησιμότητά τους;
Είναι πικρό το παράπονο που έχουν οι άνθρωποι, όταν η κάθε εξουσία
δεν έχει διάθεση να διαλεχθεί, να ακούσει, να συζητήσει, να εισακούσει να
πείσει τους υπηκόους της, που εκφράζονται μέσα από δημοκρατικά
εκλεγμένα σώματα και είναι θλιβερό να αισθάνεσαι ότι, διαχρονικά,
ένα τέτοιο Νησί, με τέτοια προίκα φυσικού κάλλους και ομορφιάς,
δεν το προσέχουν όσο θα έπρεπε, αλλά το θυμώνται σε κάτι
τέτοιες περιπτώσεις ή σε κάποιες παρόμοιες άλλες (π.χ. τόπο
για την διαχείριση των σκουπιδιών της Αθήνας, το στήσιμο και
την λειτουργία αποτεφρωτηρίου κ.λπ).
Θα χαρώ πολύ να διαψευσθούμε και να προκύψει, έστω
και εκ των υστέρων, γόνιμος διάλογος. Δηλώνω, ωστόσο,
ότι αυτονοήτως θα είμαι μαζί με το ποίμνιό μου και τους
αγώνες του.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

