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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΛ: Οικονομίας και διοίκησης 
γραμματέων με καλή  γνώση Η/Υ, τυφλό σύ-
στημα δακτυλογραφίας με 5 χρόνια προϋπη-
ρεσία μέτρια αγγλικά, ζητώ εργασία, η οποία 
επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Όχι κλήσεις  με από-
κρυψη. Τηλ.: 6974612869 (Κωδ:23865)
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Με 25ετή 
προϋπηρεσία και καλές συστάσεις, 3 ώρες 
την ημέρα. Όχι σαν εσωτερική. Επίσης ανταλ-
λάσσω 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 απόκρυ-
ψη. Τηλ.: 6977791753 (Κωδ:23683)

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ: Αναλαμβάνει ανάλογες εργασίες σε 
κατοικίες, κτίρια, επ. χώρους, με ποιότητα 
εργασίας και σε οικονομικές τιμές. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6934930483 (Κωδ:23959)

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Παντός 
φύσεως εργασίες σπιτιού, κήπου, καθαριότη-
τα, πέταμα μπάζα, βάψιμο, άσπρισμα, κηπου-
ρικής, ξεχορτάριασμα κήπων και κόψιμο με 
μηχανή και μεταφορές σε πολύ χαμηλές τιμές. 
Τηλ.: 6976894820, 6970341299 (Κωδ:23913)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για καθαριότη-
τα επαγγελματικών χώρων, με μεγάλη εργα-
σιακή εμπειρία, στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6994994374 (Κωδ:24049)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων και ως εσωτερική και για πρωί 
απόγευμα, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. 
Τηλ.: 6998141513 (Κωδ:24039)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη παι-
διών, καθαριότητα σπιτιών, σίδερο, με εμπειρία 
ετών. Τηλ.: 6970588130 (Κωδ:23849)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σαν φύλα-
κας 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 γη-
ροκόμος, στην περιοχή της Χαλκίδας, με προϋ-
πηρεσία. Τηλ.: 6980864309 (Κωδ:23845)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζιέρα 
και για καθαριότητα επ. χώρων, ξενοδοχεί-
ων, με εμπειρία εργασίας. Τηλ.: 6992766571 
(Κωδ:23972)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζιέρα 
σε ξενοδοχείο, εστιατόριο, ταβέρνα, ή στην 
καθαριότητα σε ξενοδοχείο, ταβέρνες κ.α. 
Τηλ.: 6948781793 (Κωδ:24028)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζιέρα, για 
καθαρισμούς επαγγελματικών χώρων, σπιτιών, 

1. Η «ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ»: ∆ιατηρεί το δικαίωµα να µην 
δηµοσιεύσει αγγελίες που κατά την κρίση της είναι πα-
ραπλανητικές.
2. ∆ΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙA: Μπορείτε να δώσετε την αγγε-
λία σας (µια) ∆ΩΡΕΑΝ. Οι δωρεάν αγγελίες δηµοσιεύ-
ονται από ιδιώτες, µια αγγελία ανά κατηγορία και έως 
δύο διαφορετικές κατηγορίες. Οι αγγελίες δηµοσιεύ-
ονται 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 συναλλα-
γές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των αναγνωστών. 
Κατά συνέπεια δεν έχουµε καµία ευθύνη για τυχόν ζη-
µιά που θα προκύψει από τη χρήση στοιχείων που δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ: Προϋποθέτει ότι συµ-
φωνείται µε τα παραπάνω και ότι έχετε την πλήρη ευθύ-
νη να διαπιστώσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που 
δηµοσιεύονται
5. ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ: αποστολή χρηµατι-
κών ποσών, αντικαταβολές χρηµάτων ή γραµµατοσή-
µων δεν γίνονται δεκτές. 
6.  ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: στα κείµενα των αγγελιών 
η χρήση περιφράσεων του τύπου «λόγω ανάγκης», 
«λόγω αναχώρησης», «λόγω σύνταξης», «λόγω θανά-
του», «από γιατρό», «από δικηγόρο» κ.α. 
7. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 
η καταχώρηση µέχρι 2 στοιχείων επικοινω-
νίας. Η σειρά προτεραιότητας των στοιχεί-
ων επικοινωνίας στις αγγελίες είναι η εξής: 
1ο τηλέφωνο, 2ο fax, 3ο ΤΘ, 4ο ∆ιεύθυνση, 5ο e-mail.  
8. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επαγγελµατικές Άδειες υπο-
χρεωτικό πεδίο αποτελεί το είδος της άδειας π.χ. Φορ-
τηγού ∆.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 τηλέ-
φωνο το οποίο πρέπει να επαληθευτεί.
11. ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ αυτοκινήτων, ΤΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ γρα-
φεία, ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ γραφεία, ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
εταιρείες,  τα γραφεία ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ, τα γραφεία 
ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ και ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ δεν µπορούν 
να καταχωρήσουν δωρεάν αγγελίες,  πρέπει να επι-
κοινωνήσουν 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 επαγγελµα-
τία δηµοσιεύονται µόνο σε πλαίσιο µε έντονα γράµµατα 
µε την ανάλογη χρέωση.
14. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Γνωριµίες, προσωπικά, 
αστρολογία, µέντιουµ,  γίνονται δεκτές µόνο επί πλη-
ρωµή, 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.

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ&ΥΠΟΔΟΧΗ&ΥΠΟΔΟΧΗ

∆ώστε την αγγελία σας από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή  9.30πµ-15.00µµ. 

στα .: 22210 87801,  ΚΙΝ.: 6970885369

Οδηγίες  δημοσίευσης αγγελιών

στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.:  6948781793 
(Κωδ:23969)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως υπάλληλος 
γραφείου, μεσιτικό, ασφαλιστικό, κ.α, με εμπει-
ρία και γνώσεις αγγλικών, Η/Υ, πτυχίο σε γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Στην περιοχή της Χαλκί-
δας. Με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ 1+1 χρόνο. 
Τηλ.:  6909672071 (Κωδ:23772)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλικιωμέ-
νων, 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 ηλι-
κιωμένων πρωί ή απόγευμα, στην πε-
ριοχή της Χαλκίδας. Όχι εσωτερική. 
Τηλ.: 6976573639 (Κωδ:23090)
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 ηλικιωμέ-
νων ατόμων, ως εσωτερική ή με την ώρα, στη 
Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. 
Τηλ.: 6992307753 (Κωδ:22983)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων μόνο για πρωί ή απόγευμα, όχι 
εσωτερική, στην περιοχή Ψαχνά Ευβοίας. 
Τηλ.: 6987517299 (Κωδ:23926)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλι-
κιωμένων, για λίγες ώρες, με εμπειρία 
εργασίας, στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6992766571 (Κωδ:23977)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη ηλικιωμέ-
νων, με εμπειρία, ως εσωτερική και για πρωί ή 
απόγευμα με συνεννόηση. Αναλαμβάνει και τα 
ρεπό. Περιοχή Χαλκίδας και στις γύρω περιο-
χές. Τηλ.: 6943073271 (Κωδ:23893)

ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ: Καθαρίζει σχολεία, 
σκάλες, σπίτια, επαγγελματικούς χώρους, γρα-
φεία, ξενοδοχεία, κήπους, σε πολύ χαμηλές τι-
μές, στον δήμο Χαλκιδέων. Τηλ.: 6976894820 
(Κωδ:23912)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ : Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις, 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ως εξω-
τερική πρωί ή απόγευμα, στην περιοχή της 
Χαλκίδας. Τηλ.: 6971745832, 6987026018 
(Κωδ:23960)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Aναλαμβάνει φρο-
ντίδα ηλικιωμένων όχι κατάκοιτων, 4 έως 5 
ώρες ημερησίως, εκτός Κυριακής ή 2-3 δω-
δεκάωρα νυχτερινά την εβδομάδα. Περιοχές 
Έξω Παναγίτσα,  Χαλκίδα και Ν. Αρτάκη. Τηλ.: 
6973087492 (Κωδ:23847)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ 
RECEPTIONIST: Εργαζόμενη σε ξενοδοχεία, 
ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά και Ελληνικά, ανα-
ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6987781591 (Κωδ:23702)

ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει να προσέχει ηλικιωμέ-
νους, στις περιοχές Χαλκίδα, Ψαχνά, Ν. Αρ-
τάκη 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 λειτουργι-
κότητας. Τηλ.: 6979139734 (ΌΧΙ ΜΕ ΑΠΟΚΡΥ-
ΨΗ) (Κωδ:23962)
ΚΥΡΙΑ: Ζητά να προσέχει ηλικιωμένους, εσω-
τερική ή εξωτερική. Χαλκίδα και γύρω περιο-
χές. Τηλ.: 6996841525 (Κωδ:23432)
l ΚΥΡΙΑ: Με εμπειρία αναζητά εργασία σε 
κουζίνα σαν λαντζιέρα. Τηλ.: 2221055749 
(Κωδ:24044)
l ΚΥΡΙΑ: Με εμπειρία ενδιαφέρεται να κρα-
τά ηλικιωμένους και παιδάκια, στη Χαλκίδα 
και γύρω περιοχές, καθώς καθαριότητα  σπι-
τιών, γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 2221055749 
(Κωδ:24045)
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει κα-
θαριότητα σε σπίτια, επ. χώρων, σε ξενοδοχεία, 
καφετέριες, εστιατόρια κ.α. Τηλ.: 6945111998 
(Κωδ:22325)
ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή με εμπειρία, αναλαμβάνει φύ-
λαξη 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 Αθή-
νας, την Κηφισιά  και τα Β. Προάστια, τον Ωρω-
πό και τις γύρω περιοχές, Αυλίδα, Σχηματάρι, 
Βαθύ καθώς και τη Χαλκίδα και τα περίχωρα. 
Τηλ.: 6945111998 (Κωδ:22324)

συνέχεια στη σελ. 3

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

info@mikri-aggelia.gr
m-press2@otenet.gr

E-MAILS:
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ΚΥΡΙΑ: Σοβαρή μητέρα, ζητά εργασία 
για φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών με 
εμπειρία και συστάσεις μόνο για ημέρα.  
Τηλ.: 6978951998 (Κωδ:20107) 

ΚΥΡΙΟΣ : Ετών 72, ζητά κυρία για συντροφιά, 
1 ώρα/35€ ή 5 ώρες τον μήνα 180€. Εμβολι-
ασμένος .Τηλ.: 2221309613 (Κωδ:23712) 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως φύλακας ή και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία. Τηλ.: 2221402273, 
6946720280 (Κωδ:23956)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Παντός είδους 
εργασίες, βάψιμο, σπίτια- εξοχικά, άσπρισμα 
μάντρες, καθαρισμούς κήπων, κοπή χόρτων 
με χλοοκοπτικό, σε καλές τιμές. Συνεργάζε-
ται και με ανακύκλωση. Τηλ.: 6970341299, 
6976894820 (Κωδ:23914)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  
Ως λαντζιέρης, ψήστης και σε καθαριότητα, με 
εμπειρία εργασίας, στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ.: 6995410115 (Κωδ:23978)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Kαθαρισμούς και 
φροντίδα κήπων, καθώς και βάψιμο και 
άλλες τεχνικές εργασίες σπιτιού. Χαλκί-
δα 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 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: Ανα-
λαμβάνει περιποίηση κήπων, αυλές, πότισμα 
και τους καλοκαιρινούς μήνες, κλάδεμα, κού-
ρεμα γκαζόν, κ.α. Χαλκίδα και γύρω περιοχές. 
Σε πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 6976847267, 
6988613698.Παρακαλώ όχι απόκρυψη. 
(Κωδ:23799)
ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΝΕΤΑΡΩ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΝΩ. 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ. 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΠΟΙΑ 
ΕΙΔΗ. Τηλ.: 6986061208 (Κωδ:23836)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Ζητά ανάλο-
γη 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 εργα-
σία 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:23961)
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΜ. ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Με παιδαγωγική επάρκεια σε 
πρωτοβάθμια κ’ δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και με σχετική εμπειρία, αναλαμβάνει τη φύλα- συνέχεια στη σελ. 4

ξη 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 ΤΗΝ PIZZA FAN ΧΑΛΚΙΔΑΣ  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Α) Διανομείς

Β) Προσωπικό για εργασία στην κουζίνα. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6907130125, 

2221060864 (Κωδ:24025) 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ART METAL ΑΒΕΕ
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Με γνώσεις λογι-

στικής, άριστη γνώση αγγλικών, ευ-

χέρεια στη χρήση υπολογιστή-social 

media. Εμπειρία στις πωλήσεις, γνώση 

σχεδίου, γνώση Photoshop θα συνε-

κτιμηθεί. Αποστείλετε βιογραφικό στο:  

info@art-metal.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 

6934552170 (Κωδ:23891) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ: 
Συνεργάτες για καθαριότητα, γυναίκες 

και άντρες για στελέχωση συνεργείου. 

Περιοχή Χαλκίδας. Τηλ. επικοινωνίας: 

6977911083, 2221112551 (Κωδ:24003) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΗΤΑ: 
α) Oδηγό με δίπλωμα Γ κατηγορίας για δι-

ανομή στον νομό Αττικής και 

β)Αποθηκάριο για εργασία στην εταιρεία 

στον Αυλώνα.

Τηλ επικοινωνίας: 2295041948 / Φαξ: 

2295041385

E-mail: athens@torre.gr (Κωδ:23933) 

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Οδηγός-πω-
λητής με δίπλωμα Γ κατηγορίας, και πω-
λητής. Τηλ.: 2221026210, 6982053927 
(Κωδ:24056) 

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΑΠΌ ΚΥΡΙΑ: Για 4ωρη 
απογευματινή εργασία, στη Χαλκίδα, παροχή 
βοήθειας-απασχόλησης σε δύο παιδιά 13 ετών, 
με αυτισμό. Τηλ. Επικοινωνίας: 6944134102 
(Κωδ:24046)

www
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Νέος έως 25 ετών ως 

βοηθός ηλεκτρολόγου.

Αποστολή βιογραφικού στο email: 

b o u r o s 2 0 0 8 @ w i n d o w s l i v e . c o m 

(Κωδ:22807)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ: 
Για εργασία σε οδοντιατρείο στο κέντρο 

της Χαλκίδας.Αποστολή Βιογραφικού στο: 

tmandas@yahoo.gr Πληροφορίες στο 

τηλ.: 6973611677 (Κωδ:23924) 

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Για να διδάξει 
μαθήματα Ρωσικής γλώσσας σε ιδιαίτερα μα-
θήματα. Περιοχή Χαλκίδας.Τηλ.: 6985605153 
(Κωδ:24015)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Ανθρώπου 
με κινητικά προβλήματα, στην περιοχή του Μα-
ντουδίου, για 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες τη νύ-
χτα από 00:00 έως 03:00πμ. Τηλ.: 6906059639 
(Κωδ:23868)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ: Ηλικιωμένης με 
άνοια, στο κέντρο της Χαλκίδας, 6 έως 10 ώρες 
την ημέρα, κυρίως μετά τις 12 το μεσημέρι. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6976953437 (Κωδ:23970)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για φύλαξη ηλικιωμένης. 
Απαραίτητες συστάσεις. Περιοχή Χαλκίδας. 
Τηλ.  6985920039 (Κωδ:24032)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: Από Δευτέρα 
έως Σάββατο, ώρες εργασίας 9πμ έως 5μμ,  για 
όλες τις δουλειές του σπιτιού και περιποίηση 
ανδρός με ειδικές ανάγκες, ευγενική, ευπρε-
πής, με συστάσεις, να διαθέτει δικό της μεταφο-
ρικό μέσο. Περιοχή Χαλκίδας. Μισθός 480€/
μήνα. Τηλ.: 6971642856 (Κωδ:23983)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙ-

ΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΗΤΕΙ-

ΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

account@alfa-press.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2295098840 

(Κωδ:23935) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: Νέο/νέα, πο-

λιτικό μηχανικό/έργων υποδομής, κάτω 

5ετίας, από τεχνική εταιρεία στη Χαλ-

κίδα.  Τηλ. Επικοινωνίας: 6939199040 

Κα Σάκκου (Κωδ:23870) 

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ:  
Για τοποθετήσεις, από εταιρεία επίπλων 

κουζίνας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6970251581 

(Κωδ:24027) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ZHTEITAI ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. 
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ /ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
SOFTONE KAI  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ. 
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
account@alfa-press.gr 
Τηλ .  Επ ικο ινων ίας :  2295098840 

(Κωδ:23936) 

l ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Σε εταιρεία κατασκευών σιδήρου-α-
λουμινίου στο Πέϊ Δοκού που να γνωρί-
ζουν το αντικείμενο. Τηλ. Επικοινωνίας: 

2221092789 Κιν.: 6936667802 (Κωδ:24008)

l Η BAKEHELLAS στο Σχηματάρι 
Βοιωτίας αναζητά:  

Πτυχιούχους Οικονομικής Σχολής – Τμή-

ματος Διοίκησης για το Τμήμα Προμηθειών.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

• Ευχέρεια χρήσης Η/Υ 

• Εργασιακή εμπειρ ία  σε  τμήμα 

  Supply Chain

• Κάτοικος ευρύτερης περιοχής 

Α π ο σ τ ο λ ή  β ι ο γ ρ α φ ι κ ο ύ  σ τ ο 

sec@bakehellas.gr (Κωδ:24013) 

l Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΑ: Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατη-
γορίας για διανομές στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Τηλ. επικοινωνίας 2221027250 
και 6974948451 Ώρες επικοινωνίας: Από 
10:00πμ μέχρι 18:00. (Κωδ:24036) 

Η μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης  
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ 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 βιογρα-

φικό σας σημείωμα στο email:

t h t r i a n t a f i l l o u @ m e s o g e i o s . g r 
(Κωδ:23754)

l Η Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ  ΑΒΕΕ για το Βιομηχα-

νοστάσιο της στο Σχηματάρι Βοιωτίας ζητά 

να προσλάβει:

- Ανειδίκευτους Εργατοτεχνίτες για ερ-

γασία σε παραγωγικές θέσεις του εργο-

στασίου. 

Επιθυμητά προσόντα:

- Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις.

- Διαμονή σε κοντινές περιοχές.

- Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

Αποστολή Βιογραφικού στο email: 

info@sclavos.eu (Κωδ:24055) 

l Η Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ  ΑΒΕΕ για το Βιομηχα-

νοστάσιο της στο Σχηματάρι Βοιωτίας ζητά 

να προσλάβει:

- Τεχνίτες χειρισμού συμβατικών μηχα-

νουργικών 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 Γλώσσα

Αποστολή Βιογραφικού στο email:  

info@sclavos.eu (Κωδ:24054) 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της 

εταιρίας μας, σας ανακοινώνουμε ότι θέ-

λουμε να αυξήσουμε το ανθρώπινο δυνα-

μικό στους κλάδους πωλήσεων, αποθή-

κης, απολυμάνσεων.

(Για τις απολυμάνσεις είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  

ένα από τα παρακάτω πτυχία: Γεωπόνος- 

Χημικός Μηχανικός- Γιατρός- Κτηνίατρος- 

Φαρμακοποιός ΑΕΙ- Φυτικής Παραγωγής- 

Θερμοκηπίου και Ανθοκομίας- Δημόσιας  

Υγιεινής…ΤΕΙ). 

Επιθυμητή η προϋπηρεσία ή η εμπειρία 

στους παραπάνω κλάδους. 

Εργασία στην περιοχή της Χαλκίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επικοι-

νωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:  

2221401402 - 6947993928 (Κωδ:24002) 

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

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: 
Παραδίδει θεωρητικά μαθήματα, σε παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, με μαθησια-
κές δυσκολίες-παράλληλη στήριξη. Στην πε-
ριοχή της Χαλκίδας. Συστάσεις διαθέσιμες. 
Τηλ.: 6932638557 (Κωδ:23480)
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Από 
τον κ. ΜΠΟΥΓΑ ΙΩΑΝΝΗ, ιεροψάλτη και πρω-
τοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βατώ-
ντα-Ν. Αρτάκης-Χαλκίδος. Με την συμπλήρω-
ση 51 ετών εις το αναλόγιον, υπάρχουν βιβλία 
Βυζαντινής μουσικής «Όρθρος-Θ. Λειτουργί-
α-Οκτάβες» για αληθινούς μύστας και μαθη-
τευομένους της εκκλησιαστικής μουσικής.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944444236 (Κωδ:23813)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Θεωρητικών 
μαθημάτων μουσικής, για παράδοση μαθημά-
των κατ’ οίκον. Τηλ. 2221024450 (Κωδ:23769)
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 κα-
θηγήτρια. Τιμές προσιτές. Tηλ.: 6978856635 
(Κωδ:23111) 
l ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μελέτης 
σε παιδιά δημοτικού. Περιοχή Χαλκίδας. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 2221309469 (Κωδ:24004)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑ: Τμήμα Γερμανικής φι-
λολογίας, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον ή 
και μέσω skype, σε παιδιά και ενήλικες όλων 
των επιπέδων. Προετοιμασία και για τις πα-
νελλήνιες. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6978856635 
(Κωδ:22925)
l ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: Του τμήματος 
ΕΚΠΑ, με πολύ καλές συστάσεις και εμπειρία, 
παραδίδει μαθήματα για όλες τις τάξεις του δη-
μοτικού. Επίσης αναλαμβάνει παιδιά με δυσλε-
ξία, ΑΜΕΑ, κλπ. Περιοχές Χαλκίδας, Αρτάκης, 
Βασιλικού. Τηλ.: 6942915346 (Κωδ:24034)

συνέχεια στη σελ. 5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 95, ΧΑΛΚΙΔΑ 34133 - ΤΗΛ.: 22210 29 800, ΚΙΝ.: 6977 985 303, 6977 268 844
SITE: www.myronestate.gr - www.myroncad.gr  /  email: myroncad@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

info@mikri-aggelia.gr
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συνέχεια στη σελ. 6

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ: Παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού- Γυμνασί-
ου-Λυκείου. Άριστη προετοιμασία στις πανελ-
λήνιες(σημειώσεις - βιβλία). Τιμές εξαιρετικές. 
Τηλ.: 6978013683 (Κωδ:23910)
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΜ. ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Με παιδαγωγική επάρκεια σε 
πρωτοβάθμια κ’ δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και με σχετική εμπειρία, αναλαμβάνει τη φύλα-
ξη κ’ το διάβασμα παιδιών. Τηλ.: 6972644717 
(Κωδ:23859)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

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

l Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ: 
Πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου 85τμ, 
σε καλή κατάσταση, 2Υ/Δ, μεγάλη βερά-
ντα, υπέροχη θέα θάλασσα, ενεργειακή 
κατηγορία Ζ’, έτος 1985. Τιμή 65000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23717) 

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

l Ν.ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται καινούρια γκαρσο-
νιέρα 30τμ, 1ου ορόφου,  1 δωμάτιο, μπάνιο, 
αυτονομία θέρμανσης,  μπόιλερ. Έτος κατα-
σκευής 2005. ΠΕΑ (Β)  (ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ 220€)   
Τιμή πώλησης 30.000€ Π2338 Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ, 90τμ, ημιτελές σε 
στάδιο αποπεράτωσης, με αλουμίνια, μεγά-

λη βεράντα με θέα στη θάλασσα, αποθήκη 
και θέση πάρκινγκ. Ενεργειακή κατηγορία Δ’, 
έτος 1992. Τιμή 100.000€ Τηλ.: 2221024136, 
6974438461 (Κωδ:23823)

l Ν.ΑΡΤΑΚΗ:  
(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 Με-
σιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876
(Γ)Πωλείται 2άρι 45τμ, 3ου ορόφου,  1υ/δ, 
σαλονοκουζίνα, μπάνιο. Αυτονομία θέρ-
μανσης, 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 ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ: Πωλείται δια-
μέρισμα 77,03τ.μ., 1ου ορόφου, 2υ/δ με 
επένδυση παρκέ, σαλονοκουζίνα, μπά-
νιο, τζάκι, Αυτονομία θέρμανσης, αποθή-
κη υπογείου, αλουμίνια παράθυρα, διπλά 
τζάμια, σήτες. Δάπεδο πλακάκια και παρ-
κέ. Έτος κατασκευής 2005, ΠΕΑ Β  Τιμή 
πώλησης 95.000€ Π3327 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ:  Πωλείται διαμπερές οροφο-
διαμέρισμα, 4άρι 120τμ, 3υ/δ,  2 μπάνια, 
σαλονοκουζίνα. Αυτονομία θέρμανσης, 
μπόιλερ, προεγκατάσταση ηλιακού θερ-
μοσίφωνα. Τζάκι. Απεριόριστη θέα. Πάρ-
κινγκ αυτοκινήτου δυνατότητα 2 θέσεων,  
αποθήκη υπογείου. Έτος κατασκευής 2010 
ΠΕΑ(Β)  Τιμή πώλησης 195.000€ Π2098
Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876     

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Πωλείται δια-
μέρισμα 88τμ, 2ου ορόφου, διαμπερές, σε 
άριστη κατάσταση, 2Υ/Δ, Α/Θ, τέντες, με-
γάλα μπαλκόνια, αποθήκη, υπόγεια θέση 
στάθμευσης. ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 2004. 
Τιμή 115000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:23984) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΟΥΡΕΝΤΙ: Πωλείται διαμέ-
ρισμα 75τμ, 3ου ορόφου, σε καλή πολυ-
κατοικία, 50μ από θάλασσα, 2Υ/Δ, μπάνιο, 
wc, ανεξάρτητη κουζίνα. ΠΕΑ Ε, έτος κτή-
σεως 1975. Τιμή 65000€. Τηλ.: 6936931709 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23940)
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l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 
Πωλείται διαμέρισμα 75τμ, 3ου ορόφου, 
ανακαινισμένο, διαμπερές, 2Υ/Δ, αυτό-
νομη κουζίνα, βλέπει στην πλατεία. ΠΕΑ 
Ε, έτος κτήσεως 1975. Τιμή 85.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23946) 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

l ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΗΛΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΑ 
ΑΙΔΗΨΟΥ: Πωλείται οικόπεδο οικοδομήσιμο, 
1000τμ, πάνω στον δρόμο 150μ. από τη θάλασ-
σα, με όμορφη θέα στον Ευβοϊκό. Με 15 ρίζες 
ελιές παραγωγής. Τιμή 25000€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6944292656 (Κωδ:24053)
l ΒΑΤΩΝΤΑΣ - ΦΥΤΕΙΕΣ: Πωλείται προνομι-
ούχο οικόπεδο 1380τμ, οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για κάθε εμπορική εκμετάλευση,  s/m κ.α. 
πάνω στον νέο κόμβο του περιφερειακού. Τιμή 
15.000€/τμ. Τηλ.: 6970578858, 6998228480 
(Κωδ:24029)

l ΔΡΟΣΙΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Πωλείται οι-
κόπεδο 400τμ, σε ωραία περιοχή, στα Μι-
κρά Χάλια. Τιμή 42000€ Τηλ.: 6936931709 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23942) 

ΚΑΝΗΘΟΣ - ΜΠΟΤΑΣΗ: Πωλείται οικό-
πεδο 482τμ, γωνιακό, αμφιθεατρικό,  ΣΔ 
0,8 οικοδομεί 385τμ. Έναντι χώρος μη δι-
ανοιγμένης 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)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΟ: 
Πωλείται οικόπεδο 15.000τμ, ολόκληρο ή τμη-
ματικά. Τηλ.: 6944527699 (Κωδ:23886)
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται οικόπεδο 928τμ, 200μ 
από το γήπεδο της Αρτάκης, επί της  επαρχια-
κής οδού  Αρτάκης-Ψαχνών, έναντι πολυκατα-
στήματος. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 2221042505, 
6906078734 (Κωδ:23923)

l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ: 
Πωλείται οικόπεδο 300τμ, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, σε ωραία περιοχή. Τιμή 26000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23943) 

ΟΞΥΛΙΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2,5στρ., 300μ 
από θάλασσα μπροστά σε δρόμο. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 2221020734, 6984564370 
(Κωδ:23395)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ: Πωλείται οι-
κόπεδο 1500τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
πάνω στο δρόμο, με 9 ρίζες ελιές παραγω-
γής, 700μ από θάλασσα, σε ωραίο σημείο. 
Τιμή λογική. Τηλ.: 6944719646 (Κωδ:23722) 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΡΙΤΩΝΑΣ - ΘΕΣΗ 
ΠΛΑΤΑΝΑ: Πωλείται οικόπεδο 4800τμ, 
απόσταση 200μ από θάλασσα, άρτιο, οικο-
δομήσιμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 6944719646 
(Κωδ:23428) 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: 
Πωλείται οικόπεδο οικοδομήσιμο 2στρ, με ρεύ-
μα, νερό, δέντρα πορτοκαλιές, ελιές κ.α., εντός 
οικισμού Πολιτικών πάνω στον κεντρικό δρόμο 
Ψαχνών-Πολιτικών. Τιμή 35000€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6978083174 (Κωδ:23921)
ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 1στρ, στη Β κατηγορία, εντός σχε-
δίου, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 45000€. 
Τηλ.: 6947568767 (Κωδ:23958)
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 600τμ, 
μέσα στον οικισμό, στην Άνω Στενή, άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6977230816 
(Κωδ:23745)
ΣΤΕΝΗ - ΚΑΤΩ: Πωλείται οικόπεδο 705τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, δίπλα στο δημοτι-
κό σχολείο. Τιμή 20.000€ Τηλ.: 6972138306 
(Κωδ:23920)

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  

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝΙΑ: Πωλείται αμφιθεατρικό οικό-
πεδο 600τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
Σ.Δ. 0,8, θέα θάλασσα. Τιμή: 95.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ  

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλεί-
ται οικόπεδο 256τμ, με πηγάδι. Τιμή 60.000€. 
Τηλ.: 2221083486, 6940211794 (Κωδ:22492)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΠΑΝΑ: 
Πωλείται ή ανταλλάσσεται οικόπεδο 212τ.μ., (με 
φως, νερό, τηλέφωνο) με μονοκατοικία ή δυά-
ρι έως 50τ.μ. στη Χαλκίδα. Τηλ.: 6951269519 
(Κωδ:23867)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (ΚΡΥΟ 
ΠΗΓΑΔΙ): Πωλείται οικόπεδο 287τμ, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου πό-
λεως, οικοδομικό συνοικίας «Η». Τιμή 
πώλησης 25.000€ Π3241 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται γωνια-
κό οικόπεδο 235τμ. Τιμή 27000€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 2221082646, 6944128259 (Κωδ:23919)

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  

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ): Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 
416τμ, εντός σχεδίου, με πηγάδι και καρ-
ποφόρα δέντρα. Απόσταση από θάλασ-
σα 150μ. Τιμή πώλησης 79.000€ Π3314 
Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876     

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οι-
κόπεδο 266τμ, εντός σχεδίου, άρτιο και 
οικοδομήσιμο,  στην περιοχή Μολόχα, 
συνοικία Ζ, πρώην Κλωστοϋφαντουρ-
γών(όπισθεν jumbo). Τηλ.: 6947522809 
(Κωδ:21172) 

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οι-
κόπεδο 400τ.μ., 100μ από θάλασσα, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, Σ.Δ. 0,8. Τηλ.: 6944137137 
(Κωδ:23243)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 400τμ, άρτιο και οικοδομήσι-
μο ΣΔ 0,8 150μ από τη θάλασσα, με γε-
ώτρηση και θέα θάλασσα. Τιμή 65.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24011)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οι-
κόπεδο 500τμ. πλησίον παιδικής χαράς στον 
κεντρικό δρόμο lidner. Τηλ.: 6932563757 
(Κωδ:23971)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται οι-
κόπεδο 600τμ, περιφραγμένο, παραθαλάσσιο 
150μ από θάλασσα, εντός σχεδίου, άρτιο και 
οικοδομήσιμο,  ΣΔ 0,8. Πωλείται ή ανταλλάσ-
σεται με διαμέρισμα. Τιμή 80000€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6971548399 (Κωδ:24019)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΝΗΘΟΣ - ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ: 
Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 364τμ, ΣΔ0,8 
οικοδομεί 291τμ, 80μ από θάλασσα. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6973796632 
(Κωδ:23340) 

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

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
290τμ, διαμπερές-βλέπει σε 2 δρόμους, 
θέα θάλασσα, κατάλληλο για 2 κατοικίες, 
ΣΔ 1,2  Τιμή 63.000€ Τηλ.: 6936931709 ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:23613) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Πωλεί-
ται οικόπεδο 207τμ, ΣΔ 0,8 άρτιο και οι-
κοδομήσιμο εντός σχεδίου πόλεως. Τιμή 
πώλησης 40.000€ Π3392 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876  
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ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται οικόπεδο 
400τμ, στα Μακεδονικά, σε υψηλό σημείο, με 
υπέροχη θέα. Τηλ.: 6977069061 (Κωδ:23117) 

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται πανο-
ραμικό οικόπεδο 400τμ, γωνιακό, απεριό-
ριστη θέα στην Χαλκίδα και την ευρύτερη 
περιοχή. Βρίσκεται ψηλά στην τελευταία 
στροφή με πάρκο δίπλα. Τιμή: 80000€ 
Τηλ.: 6955784334 (Κωδ:22361) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΡ. ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ (πλη-
σίον  S/M): Πωλείται οικόπεδο 210τμ, 
ΣΔ 0,8 άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώ-
λησης 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 34.000€  Π3426 Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
2,5στρ με τοπογραφικό δορυφορικό. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:23895)

ΑΛΙΒΕΡΙ - ΛΑΤΑ: Πωλείται αγροτεμά-
χιο 3στρ, με 30 ελαιόδεντρα μεγάλα 
με εισόδημα, σε κεκλιμένο επίπεδο. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:19815)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ- ΓΟΥΡΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 1750τ.μ., με 
3 ρίζες αμυγδαλιές, περιφραγμένο με νερό. 
Τηλ.:6957935470 (Κωδ:23975)
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ): Πωλείται αγρός 
6898τ.μ., με 50 ρίζες ελιές και αμπέλια. Τιμή: 
7000€. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:23566)
ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Πωλείται αγροτεμάχιο 6στρ, αμφι-
θεατρικό, συνορεύει με μεγάλο εργοστάσιο, 
για όλες τις χρήσεις. Τιμή 60000€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6973695652 (Κωδ:23835)
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΑ: Πωλείται αγροτεμά-
χιο 4150τμ, οικοδομήσιμο. Τηλ.: 6974952815 
(Κωδ:23788) 

l ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΕΟ: 
Πωλείται αγροτεμάχιο 1000τμ, κοντά στο 
ΚΤΕΟ. Τιμή 16000. Δυνατότητα πώλη-
σης και διπλανού αγροτεμαχίου. 2000τμ, 
τιμή 30000€. Τηλ.:6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24057) 

ΔΡΟΣΙΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ: Πωλείται αγροτε-
μάχιο 2000τμ, οικοδομήσιμο, αμφιθεατρι-
κό, 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)
ΕΡΕΤΡΙΑ - ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 4150τμ, οικοδομήσιμο. 
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23787)
ΕΡΕΤΡΙΑ - ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 5στρ, στη θέση Παλαιοχώ-
ρι, με ελιές παραγωγής, οικοδομήσιμο. 
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23786) 
ΙΣΤΙΑΙΑ-ΘΕΣΗ ΜΙΧΕΛΗ: Πωλείται αγροτε-
μάχιο 15στρ, σε δρόμο. Τηλ.: 6985834921 
(Κωδ:23848)

l ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ: Πωλείται αγρο-
τεμάχιο 11στρ, με ελαιόδενδρα, αρδευτικό σύ-
στημα, πηγάδι. Μισθωμένο έως το 2033. 4 στρ 
επίπεδα με πρόσβαση σε οδό και τα υπόλοιπα 
επικλινή. Τιμή: 50.000€ Τηλ.: 6985605153 
(Κωδ:24014)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ: Πωλείται κτήμα 
4200τμ, οικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό, σε πλα-
γιά λόφου,  πρόσοψη 60μ σε άσφαλτο, με ελαι-
όδενδρα, μεταξύ Άνω Βάθειας και Καλλιθέας. 
Τηλ.: 6936488495 (Κωδ:23974)
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 250στρ., 
πανοραμικό στον επαρχιακό δρόμο, 9 ελαιώνες 
αναγνωρισμένα από το υπουργείο Γεωργίας. 
Τηλ.: 6987736379  Ιδιοκτήτης (Κωδ:23979)
ΚΥΠΑΡΡΙΣΙ - ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑ-
ΠΙΩΝ: Πωλείται κτήμα 2 στρ,  στη θέση Δροσιά 
στο Κυπαρίσσι με παλαιά οικία, περιφραγμένο, 
ΔΕΗ, νερό. Πρόσβαση από άσφαλτο. Προσιτή 
τιμή. Τηλ.: 6982185851 (Κωδ:23792)

ΛΑΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Διατίθεται κτήμα 9στρ, 
για φωτοβολταϊκά, πάνω σε δρόμο. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23533) 

Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΒΑΤΩΝΤΑΣ: Πωλείται αγροτεμά-
χιο 15στρ περιοχή Κεραμικής. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22716)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - Περιοχή Αγ. Τριάδα: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 1800τμ, με 9 ρίζες ελιές πα-
ραγωγής, 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, κα-
τάλληλο για καλλιέργεια και μελίσσια. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 6944719646 (Κωδ:23430) συνέχεια στη σελ. 10

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

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: Πωλείται αγρο-
τεμάχιο 2740τμ, στην περιοχή Ξηρόβρυ-
ση, χαρακτηρισμένη βιοτεχνική περιοχή, 
όπισθεν 100μ από αντιπροσωπεία αυτο-
κινήτων, ευρισκόμενο στην περιμετρι-
κή ζώνη Χαλκίδος, σε αγροτικό δρόμο. 
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:23342) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται αποθήκη υπο-
γείου 200τμ, με μπάρα, για πρόσβαση αυ-
τοκινήτου.  Έτος κατασκευής 2005. ΠΕΑ (Β)  
Π2338 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876  

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 
Πωλείται κατάστημα 60τμ, με πατάρι 27τμ, 

πλησίον νοσοκομείου, μισθωμένο. Ενεργειακή 

κλάση Δ, έτος κτήσεως 1980. Τιμή 60.000€ συ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6946421765 (Κωδ:23906)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

ΜΥΤΙΚΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται μεζονέτα 
240τ.μ. σε οικόπεδο 340τ.μ., τριών επίπε-
δων 80τμ. έκαστος. Χρονολογία αποπερά-
τωσης 2012.
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ: σαλόνι, κουζί-
να, 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€. Τηλ.Επικοινωνίας: 6974425482 
(Κωδ:23929)

www

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε
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ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Από λευ-
κή μελαμίνη με ράφια 10άρια κρύσταλλα 
ροντέ(σπαστές γωνίες) ύψος 2μ, φάρδος 
1μ, με αποθηκευτικούς χώρους από βακε-
λίτη χρώματος ροδί, 5 τεμάχια ίδιο μέγε-
θος και χρώμα. Κατάλληλα για εξοπλισμό 
καταστήματος, πολύ καλή κατασκευή. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22756)

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:23872)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ: Πολυτελείας  vip, και-
νούριο γραφείο, αχρησιμοποίητο, εντός της 
συσκευασίας του, επώνυμης εταιρείας, φυ-
σικός καπλαμάς, χρώμα καρυδιά, λουστραρι-
σμένο, διαστάσεις 2Χ1,20 περίπου. Τιμή προ-
σφοράς 700€ (από 1700€). Τηλ.: 6971548399 
(Κωδ:24020)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕ: Τραπεζο-
καθίσματα σκαμπό, ψυγείο, πάγκος μπαρ ξύλι-
να. Τηλ.: 6987159351 (Κωδ:24031)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: α) Απορροφητή-
ρας φούσκας.
β)Ποτηριέρα 2 μέτρα, με 3 ράφια.
γ)Κατσαρόλες και λαμαρίνες σφυρίλατες.
Τηλ.: 6970390949 Κος Δημήτρης (Κωδ:24048)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
Ταϊστρες -ποτίστρες -σόμπες υγραερίου- 2 κο-
χλίες- χαρμποτ- ανεμιστήρες τοίχου- πλαίσιο 
για πάνελ δροσισμού.
Δεκτή και ανταλλαγή με οτιδήποτε στοκ που 
ίσως θα με ενδιέφερε.
Τηλ.: 6944435088 (Κωδ:23806)

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ  22210 87801

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ AUTO / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ           

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ            

ΣΚΑΦΗ 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ

AUT TO

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ / ΚΗΠΟΥ                     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΚΙΝΗΤΑ          

ΖΩΑ          

ΕΠΙΠΛΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ          ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ          

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                      

ΕΡΓΑΣ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ         ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ          

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΕΣ          

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ          

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ          

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ BABY SITTER          

 / ΠΩΛΗΣΗ: 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΟΙΚΙΕΣ / ΕΞΟΧΙΚΑ / ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΦΟΡΑΑΔ

ΑΚΙΝΗΤ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ         

M ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

l Ν.ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται καινούρια γκαρ-
σονιέρα 33τ.μ., 1ου ορόφου, πλήρως επιπλω-
μένη, Α/Θ, μεγάλο μπαλκόνι, κοντά στη στάση 

λεωφορείων (κ’ για ΤΕΙ), χωρίς κοινόχρηστα, 
σε άριστη κατάσταση, σε περιποιημένη οικο-
δομή. ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 2006. Τιμή 200€. 
Τηλ.: 6945911417 (Κωδ:24017)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΥΣ: Ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 26τ.μ., 1ου ορόφου, πλή-
ρως επιπλωμένη, θωρακισμένη πόρτα, θυροτη-
λεόραση, Α/Θ, μπόιλερ, πλυντήριο, αποθήκη. 
Ενεργειακή κατηγορία Δ, έτος κτήσεως 2010. 
Τηλ.: 2221090637, 6949970357, 6951202497 
(Κωδ:23888)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΥΑΡΙΑ

ΑΥΛΙΔΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρι-
σμα 50τμ, υπερυψωμένο ισόγειο, εντός διώρο-
φης κατοικίας, ανακαινισμένο πρωτοκατοίκητο. 
Διαθέτει θέρμανση, σίτες, ντουλάπια, πόρτες, 
κουρτινόξυλα ξύλινα, αποροφητήρα και 2 A/C. 
Μπαλκόνι 20τμ, γωνία. 50μ, απόσταση από 
θάλασσα. Έτος κατασκευής 1987 , ενεργειακή 
κλάση Β. Τηλ.: 6906057988 (Κωδ:23651)
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ: Ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα δυάρι 48τμ, διαμπερές, 1ου ορόφου, με 
θέα τη θάλασσα, ιδιωτική ύδρευση, χωρίς κοι-
νόχρηστα, με θέση πάρκινγκ,  για όλο το χρό-
νο. ΠΕΑ Γ, έτος κτήσεως 1980. Τιμή ενοικίου 
170€/μήνα. Τηλ.: 6944142086 (Κωδ:23982)
l Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται δυάρι 
επιπλωμένο 1ου ορόφου, Α/Θ, A/C. Ενερ-
γειακή κατηγορία Ε, έτος κτήσεως 1985.
Τηλ.: 6978753101 (Κωδ:24005)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται νεόδμητο 
δυάρι 42τμ, 3ου ορόφου, στην Ωρίωνος και 
Πανίδου. Α/Θ, κλιματιστικά, εντοιχιζόμενη κου-
ζίνα, θηροτηλέφωνο, διαμπερές, μεγάλη βε-
ράντα με θέα, αποθήκη.ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 
2011. Περιοχή με άνετο παρκινγκ. Τιμή 320€. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6976683965 μετά τις 19:00 
Κος Σπύρος (Κωδ:24050)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΡΙΑΡΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Ενοικιάζεται τρι-
άρι 80τμ, ψηλά στον Μπαταριά, χωρίς κοι-
νόχρηστα, 2Υ/Δ, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, 
μεγάλο μπαλκόνι με θέα, έτος κτήσεως 
1977, ενεργειακή κλάση Η, με επιπλέον ερ-
γασίες ανακαίνισης τα τελευταία χρόνια. 
Τηλ.: 6944527699 (Κωδ:23873)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

συνέχεια στη σελ. 11

l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται καινούρια μεζο-
νέτα 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

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

l ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ ΔΙΡΦΥΩΝ: Πωλείται μο-
νοκατοικία 115τμ, διώροφη, σε οικόπεδο 
60τμ, 3Υ/Δ, μπάνιο, wc, αποθήκη, τζάκι. 
ΠΕΑ Η, έτος 1965. Σε πολύ καλή κατάστα-
ση, ανακαινισμένη, μέσα στην κεντρική 
πλατεία. Τιμή 70000€. Τηλ.: 6936931709 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24058) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
παλιά μονοκα τοικία στους Αγίους Αναρ-
γύρους, σε οικόπεδο 250τμ. Χρίζει ανα-
καίνισης. ΠΕΑ Η , έτος κατασκευής 1978. 
Τιμή 42.000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:23941) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ: Πωλείται 
παλαιά μονοκατοικία 80τμ, σε οικόπε-
δο 240τμ. Χρίζει ανακαίνισης. Ενεργεια-
κή κατηγορία Ε’, έτος 1960. Τιμή 60000€ 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ. (Κωδ:23614) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ: Ενοικιάζεται θέση 
πάρκινγκ αυτοκινήτου ανοιχτή επι της Με-
νεδήμου 53. Τιμή ενοικίου 55€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:23945)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ: Ενοικιάζεται γκα-
ράζ αυτοκινήτου, δυνατότητα 2 θέσεων.  
Τιμή ενοικίου 70€ Ε4345 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876                  

l Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Σ 
ΠΩΛΗΤΗΣ SEACO: 
Πωλείται κατάλληλος 
για φροντιστήριο, 
παιδικό σταθμό, 
α ν α ψ υ κ τ ή ρ ι ο , 
γυμναστήριο. Τιμή 
πώλησης 1500€ (αντί 
10500€ αγοράς). 
Τηλ.: 6985014774 
(Κωδ:22708)
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l ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ:Ενοικιάζεται μονοκατοικία 
(3άρι) 77τμ, πρόσφατα ανακαινισμένη με δική 
της μεγάλη αυλή. 
Έχει τοποθετηθεί θερμοπρόσοψη , νέα αλουμί-
νια, νέα δάπεδα, νέο μπάνιο, νέα κουζίνα, νέα 
ηλεκτρική καλωδίωση και κλιματισμός σε όλα 
τα δωμάτια.
2 υπνοδωμάτια, 1 κουζίνα, 1 μπάνιο, 1 σαλό-
νι, 2 βεράντες, 500τμ αυλή. ΠΕΑ Α, Έτος 2021. 
Δίπλα στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βαθέως, 300μέ-
τρα από το δημοτικό σχολείο, 200μ. από τον 
σταθμό των τραίνων και των Κτελ.Τιμή 380€.  
Τηλ.: 6936682029 (Κωδ:24059)
l ΚΡΙΕΖΑ-Ν. ΕΥΒΟΙΑ: Eνοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ, στα Κριεζά, στο κέντρο, με 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, πρόσφατα ανακαι-
νισμένη. ΠΕΑ Ε, Ετος κτήσεως 1970. Τηλ. Επι-
κοινωνίας: 6970251581 (Κωδ:24026)
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)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΓΙΑΜΙΝΑ: Ενοικιάζεται ο 1ος 
όροφος διπλοκατοικίας 200τμ, καινούριας κα-
τασκευής, 3Υ/Δ, το ένα master, 2 μπάνια, σα-
λοτραπεζαρία, πολύ μεγάλη κουζίνα, εντοιχιζό-
μενη, με ηλεκτρικές συσκευές, τζάκι, Α/Θ κα-
λοριφέρ. Πολύ μεγάλες βεράντες, με bbq και 
ξυλόφουρνο. Απεριόριστη θέα θάλασσα. Με-
γάλη πισίνα, κήπος, πάρκινγκ. Δίδεται και επι-
πλωμένο. Χωρίς κοινόχρηστα. Ελεύθερο από 
1η Ιουλίου του ‘21.Ενεργειακή κλάση Ζ, έτος 
κτήσεως ‘94, αποπεράτωση 2007. Τιμή ενοικί-
ου 950€. Τηλ.: 6942915346 (Κωδ:23928)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ: Ενοικιάζεται ανα-
καινισμένη μονοκατοικία 100τμ, στον Άγιο 
Μηνά, μόλις 100μ από τη θάλασσα. Σαλοτρα-
πεζαρία, 3Υ/Δ, συναγερμός, κλιματιστικό, πόρ-
τα ασφαλείας, 2 αποθήκες, πιλοτή πάρκινγκ. 
Ενεργειακή κλάση Γ, έτος κτήσεως 1985. 
Τιμή 550€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6936165156-5. 
(Κωδ:23871)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 100τμ, 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, 
σαλόνι, μπάνιο, αλουμίνια παράθυρα, διπλά 
τζάμια, εντοιχιζόμενη κουζίνα και δυνατότητα 
ενοικίασης με ηλεκτρικές συσκευές, Α/Θ καλο-
ριφέρ, κλιματιστικά, χωρίς κοινόχρηστα. ΠΕΑ Ζ, 
έτος 1999, πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένη. 
Τιμή 550€. Τηλ.: 6942915346 (Κωδ:24051)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

l ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ: Ενοικιάζεται προ-
νομιούχο οικόπεδο 1380τμ, οικοδομήσιμο, 
κατάλληλο για κάθε εμπορική εκμετάλευση,  
s/m κ.α. πάνω στον νέο κόμβο του περιφερει-
ακού. Τιμή 10.000€/μήνα. Τηλ.: 6970578858, 
6998228480 (Κωδ:24030)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΟ:  
Ενοικιάζεται οικόπεδο 15.000τμ, ολόκληρο ή 
τμηματικά. Τηλ.: 6944527699 (Κωδ:23887)
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: Διατί-
θεται οικόπεδο 1673τμ, τρίφατσο, ΣΔ 0,8 
επί της λεωφόρου Αθηνών, δίπλα σε S/M, 
στη διασταύρωση Χαλκίδας-Δροσιάς, κα-
τάλληλο για επαγγελματική χρήση. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6973796632 
(Κωδ:23343) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: Ενοι-
κιάζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ, στην 
οδό Θεοφιλοπούλου, πλησίον διασταύρω-
σης Χαλκίδας-Δροσιάς. Τηλ.: 6973796632 
(Κωδ:23328) 
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:23980)
ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Eνοικιάζεται αγροτε-
μάχιο 70στρ, 300 ρίζες ελιές, μαντρί και 
νερό τρεχούμενο για οποιαδήποτε χρήση.  
Τηλ.: 6984028710 (Κωδ:23981)

  

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)
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος, 120τ.μ. σάλα, 180τ.μ. βε-
ράντα, κατάλληλος για καφετέρια, πιτσαρία,  
δυνατότητα λειτουργίας χειμώνα καλοκαίρι, 
ενεργειακή κλάση Α, έτος κατασκευής 1987.  
Τηλ.: 6970390949 (Κωδ:23909)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32: Ενοικιάζεται 
επαγγελματικός χώρος 35τμ ημιορόφου κατάλ-
ληλο 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, φροντι-
στήριο κ.α. ΠΕΟ Δ’, έτος 1978, αποπεράτωση 
1987. Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:23831)
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 εκάστο-
τε ενοικιαζόμενο όροφο. Έτος κτήσεως 2006. 
Τηλ.: 6947007926 (Κωδ:23916)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται γραφείο 
48τμ, 1ου ορόφου, επιπλωμένο, κλιματι-
σμός, χαμηλά κοινόχρηστα, ΠΕΑ Ε, έτος 
κτήσεως 1996, πλησίον ΤΕΒΕ. Τιμή 250€.  
Τηλ.: 6939199040 (Κωδ:23950)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ: Ενοικιάζεται γραφείο 
63τμ, 1ου ορόφου, ανακαινισμένο σε άριστη 
κατάσταση, πλησίον Αβάντων, Τσιριγώτη και 
Φίλωνος. Τιμή 200€. ΠΕΑ Γ, έτος κτήσεως 
2001. Τηλ.: 6977055256 (Κωδ:23952)

συνέχεια στη σελ. 12
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ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ: 
α)Ενοικιάζεται κατάστημα,  35τμ σε πολύ καλή 
τιμή για οποιαδήποτε χρήση, (ανθοπωλείο, 
φαρμακείο, καφέ, φροντιστήριο, γραφείο, κτλ,) 
σε προνομιακή θέση, βλέπει την Ορέστη Μα-
κρή, προαύλιος χώρος μεγάλος για πάρκινγκ 
και πατάρι.
Β)κατάστημα 40τμ, με μεγάλο προαύλιο για 
παρκινγκ.
Δυνατότητα ενοικίασης και των 2 καταστημά-
των μαζί. Κατάλληλο για εταιρεία courier.
Ενεργειακή κατηγορία Δ, έτος κατασκευής 
2002. Τηλ.: 6906059639 Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. (Κωδ:23973)

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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, Αρτά-
κη, Αιδηψός, Ιστιαία, Λίμνη, Μαντούδι, Σκύρος, 
Βοιωτία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Όποιος έχει 
την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί να 
καλέσει στο Τηλ.: 6977791753 ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥ-
ΨΗ (Κωδ:20841)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Ή ΔΥΑΡΙ: Προς ενοι-
κίαση. Τιμή 150 έως 200€. Τηλ.: 6973982453 
(Κωδ:23765)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: 
Στην Χαλκίδα και σε τιμή από 150€ έως 200€. 
Τηλ.: 6945111998 (Κωδ:23104)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ: 
Σε καλή κατάσταση που να διαθέτει 2Υ/Δ, σα-
λόνι, κουζίνα, στις περιοχές Βασιλικό, Λευ-
καντί, Λάμψακο. Με αντίτιμο ενοίκιο 400€ το 
μήνα έως εξοφλήσεώς του. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2221053139, 6977627403 (Κωδ:24006)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

l HUNDAI ELANTRA: Πωλείται μοντέλο 
του 2004, 5πορτο, 1.599 cc, 96.000km, 
118hp, χρώμα ασημί. Τηλ.: 6937470708 
(Κωδ:24043) 

LANCIA FULVIA: Πωλείται μοντέλο 1972, 
αντίκα, 5πορτο, 1200cc, χρώμα ρόσο γιορκ, 
βενζίνη. Σε καλή κατάσταση. Τιμή 5000€. 
Τηλ.: 6977009483 (Κωδ:23949)
MAZDA 6: Πωλείται αυτοκίνητο από συντα-
ξιούχο, 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 μαύ-
ρο, 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, αερόσα-
κοι, 109.000χλμ. Σε άριστη κατάσταση με όλα 
του τα service. Τιμή 1700€. Τηλ.: 2221022372 
Μόνο πρωινές ώρες (Κωδ:23808)
PEUGEOT 307: Πωλείται επιβατικό 5πορτο, 
1600cc, 115hp, 310.000χλμ, καύσιμο αέριο. 
Τιμή 1600€. Τηλ.: 6947587311 (Κωδ:23937) 
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 αυτοκί-
νητο 4Χ4 και αργό ή ανταλλάσσεται με κουρ-
σάκι τετράπορτο ή με βανάκι-πουλμανάκι, σε 
καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή τιμή, 7000€. 
Τηλ.: 6977791753 όχι απόκρυψη (Κωδ:23054)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT AROSA: 1000cc 75hp, μο-
ντέλο 2000, 2πορτο σπορ, ατρακάριστο, όλα τα 
service, cd player, ζαντολάστιχα, χρώμα κυπα-
ρισσί. Τιμή ευκαιρίας 1500€. Τηλ.: 6980468266 
(Κωδ:23866)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ KIA: Sephia 2004 
β’ εξάμηνο, χρώματος βυσσινί, full extra, ζά-
ντες 15άρες, λάστιχα michelin, service βιο-
λογικό καθαρισμό. Πληρωμένο μαζί και το 
σήμα του 2021. Σε τιμή ευκαιρίας. Από ιδιώτη. 
Τηλ.: 6946720280 (Κωδ:23953)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

HONDA 1000: Πωλείται 23000χλμ., σε άριστη 
κατάσταση σαν καινούρια. Τηλ.: 2221022537, 
6976510068 (Κωδ:23900)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KYMCO Movie s: Scooter, 150cc, 
σε άριστη κατάσταση, καινούριο, αγρατσού-
νιστο. Φυλασσόμενο σε γκαραζ. Τιμή 800€ 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6936345101 Κος Γιάννης 
(Κωδ:23890)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KYMCO: Μοντέλο 2009, 50 κυβι-
κά, 55.00χλμ, χρώμα γκρι, δισκόφρενο μπρος 
πίσω με μίζα, ολοκαίνουρια λάστιχα michelin. 
Τιμή ευκαιρίας 500€. Τηλ.: 2221402273, 
6946720280 (Κωδ:23955)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ YAMAHA X CITY: Scooter, 125cc, 
του ‘12, καινούριο, αγρατσούνιστο. Φυλασ-
σόμενο σε γκαραζ. Τιμή 1700€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6936345101 Κος Γιάννης (Κωδ:23889)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ: Τύπου yamaha 120cc, 
σε καλή κατάσταση φυλασσόμενη σε γκα-
ραζ, πρόσφατο service. Τηλ.: 2221116128, 
6945664526 (Κωδ:24033)

ΚΡΙΟΣ
Αυτό το διάστημα το κλίμα Κριοί μου είναι 
κρίσιμο και άκρως προειδοποιητικό για το τι 
θα συμβεί και τι θα ακολουθήσει, αφού κάποια 
πράγματα με την έκλειψη στον Τοξότη θα 
κινδυνεύσουν να ανατραπούν. Στην προσπάθειά 
του ο κυβερνήτης σας να εναρμονιστεί με τα 
δεδομένα, θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις 
επιδόσεις και την.. τύχη σας. Αγάπη και χρήμα 
ίσως και εργασία να βρεθούν σε μια κατάσταση 
που δεν σας αρέσει, προσέχετε για να έχετε και 
ξεμπερδέψτε με όσα περισσότερα μπορείτε. 
Θετική η Ν. Σελήνη στον Ταύρο στις 12 που 
έστω και στο ελάχιστο θα βοηθήσει.

ΤΑΥΡΟΣ
Εξυπακούεται, πως δεν θα πάρετε σημαντικές 
αποφάσεις αυτό τον μήνα φίλοι Ταύροι αφού 
πρέπει με νύχια και με δόντια να αποφύγετε 
κάθε είδους απώλεια. Το πλανητικό σκηνικό 
του Μαΐου είναι κάπως περίεργο και ρευστό, 
με πολλές εντάσεις στην προσωπική ζωή.            
 Η Πανσέληνος εστιάζει την προσοχή σας στα 
οικονομικά και την ψυχολογική σας διάθεση είτε 
εξ αιτίας ενός προβλήματος κάποιου δικού σας 
ανθρώπου είτε μιας κρίσης στα ερωτικά σας.    
Η Ν. Σελήνη παρότι είναι θετική δίπλα σας, 
ροκανίζει διακριτικά την τσέπη και την.. καρδιά 
σας, το νου σας!! 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ο Μάιος μπαίνει επεισοδιακά κι απότομα μα 
παράλληλα φροντίζει για την ανανέωσή σας.    
Η διέλευση του Άρη απ΄ τον οικονομικό τομέα 
κάνει αυτό το διάστημα ακατάλληλο για τα 
οικονομικά σας. Δύσκολο για να επενδύσετε σε 
σχέσεις και συνεργασίες, γιατί ενεργοποιούνται 
αρκετές όψεις στις οποίες εμπλέκεται ο 
κυβερνήτης σας κατά κύριο λόγο και μια έκλειψη 
και Πανσέληνος μαζί στον άξονά σας. Η Νέα 
Σελήνη δίπλα απ’ το ζώδιό σας στις 12 είναι 
πιο ευνοϊκή, ωστόσο τα οικονομικά ζητήματα 
αποτελούν ένα ισχυρό λόγο για να αρπαχτείτε 
με αγαπημένα πρόσωπα ανά πάσα στιγμή!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι μεγάλες μπόρες κι οι καταιγίδες πέρασαν, 
έτσι αυτόν τον μήνα τα οξυμένα πνεύματα θα 
καταλαγιάσουν επιτέλους την έντασή τους και 
σεις.. θα ξεχάσετε. Η θέση του Άρη στο ζώδιό 
σας θα σας δώσει τη δύναμη να ξεκαθαρίσετε 
το τοπίο να βγείτε νικητές βρίσκοντας λύσεις 
σ΄ ό,τι διαδραματίζεται γύρω σας. Η θεά του 
έρωτα θα σας ανταμείψει για λίγο φέρνοντας 
στα σκαλιά των γεννημένων έναν έρωτα 
μοιραίο, ίσως ένα έρωτα απ’ τα παλιά, ίσως κι 
ένα λαχείο! Εσείς κερδισμένοι ή όχι, πλησιάστε 
παιδιά κι αγαπημένα πρόσωπα και μην κάνετε 
πάλι τα ίδια λάθη! 
ΛΕΩΝ
Αγέρωχα Λιοντάρια μου.. από τη μύγα ξίγκι θα 
βγάλετε το μήνα αυτό και ελπίζω να μην είναι 
πολύ για να το ρίξετε στη φωτιά και να αρπάξει, 
με όλους αυτούς που σας παιδεύουν. Υιοθετήστε 
μια πιο συντηρητική στάση στα προσωπικά και 
πρακτικά θέματα. Ο Άρης θα φέρει ανασφάλειες, 
στιγμές μπορεί να σας ωθεί σε ακρότητες. Η 
Πανσέληνος-έκλειψη στο δημιουργικό προφίλ 
αναγκάζει να δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Οι 
αιτίες που στιγμές σας παιδεύουν, πιθανόν να 
βρίσκονται στο παρελθόν, μην γοητεύεστε από 
τη λάμψη και μπερδεύεστε.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Καλοί μου Παρθένοι οι ευθύνες θα είναι 
πολλές αυτό το διάστημα αλλά οι ευκαιρίες 
πολύ περισσότερες. Το συγγενικό περιβάλλον 
σας και η δουλειά σας θα είναι τα πρώτα 
που θα δεχτούν το άγγιγμα και στη συνέχεια 
κάθε μορφής σχέση. Θα είναι ανώφελο να 
ανακατέψετε δύσμορφα θέματα μεταξύ τους, 
έτσι θα επιβαρύνετε το έργο του πλανητικού 
σκηνικού αλλά παράλληλα κ το δικό σας. 
Φροντίστε να είστε συνεργάσιμοι άλλωστε 
το κοινό συμφέρον θα είναι καθοριστικός 
παράγοντας επίτευξης στόχων και μέσα σε όλα 
αυτά κι ένας έρωτας θα κάνει την εμφάνισή του.

ΖΥΓΟΣ
Ο μήνας αυτός έρχεται να κάνει πρόσφορο το 
έδαφος, να ευδοκιμήσουν οι προσδοκίες σας και 
να προβληθεί η εικόνα σας μέσα απ’ τη δική σας 
προσπάθεια, άλλωστε αυτό θα είναι το εισιτήριο 
για την επιτυχία σας. Αν δεν αφήσετε στην άκρη 
τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις του τύπου 
‘αέρα πατέρα΄ θα είναι δύσκολη η υλοποίηση 
των σχεδίων εκείνων που σας ενδιαφέρουν. 
Η Αφροδίτη θα σας γεμίζει αισιοδοξία αλλά 
πολλές φορές θα σας παρασύρει αισθηματικά.. 
αν δεν χαλιναγωγήσετε τον άκρατο εγωισμό 
σας, ίσως άδικα πληγώσετε τους ανθρώπους 
που σας αγαπούν. 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτό το μήνα με τον Άρη στον Καρκίνο επίμονα 
προβάλλετε(δίκαια)τις απαιτήσεις σας που 
αυτές εστιάζονται στο σπίτι. Με την Αφροδίτη 
και τον Ερμή να την συνοδεύει στο χορό της   Ν. 
Σελήνης, θα γνωρίσετε μέρες νέων σημαντικών 
γνωριμιών με θετικό αντίκτυπο σε ότι αφορά 
τα οφέλη των επαγγελματικών. Αρκεί είναι να 
επιστρατεύσετε την διαίσθηση, να προσέχετε 
το παρασκήνιο και να μην εκμυστηρεύεστε τα 
σχέδιά σας σε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε, 
αφού κάτω απ΄ την έκλειψη ένα στραβοπάτημα 
οικονομικό μπορεί να κοστίσει. Καλό θα 
είναι να προσέχετε την ψυχική σας υγεία, 
αναδεικνύοντας την φυσική σας ομορφιά.
ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι μέρες αυτές κρύβουν ένταση.. για ασήμαντους 
λόγους μπορεί να χαλάσετε σχέσεις σημαντικές. 
Οι υποχρεώσεις θα είναι πολλές και πολύ πιθανόν 
να σας βάλουν σε δοκιμασία αν δεν μπορέσετε να 
διεκδικήσετε το χώρο σας. Μην ανακατεύετε άλλους 
στις υποθέσεις σας, γιατί μπορεί να υπάρξουν 
ζωηρές αντιπαραθέσεις. Η Πανσέληνος-έκλειψη 
στο ζώδιό σας είναι επιβαρυντική για τις σχέσεις 
σας και εύκολα μπορεί να φέρει αναστάτωση στα 
προσωπικά. Ελέγχετε τον εκνευρισμό σας τις 
επαφές σας με τους άλλους στον κοινωνικό και 
συνεργασιακό χώρο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κι ενώ όλα κινούνταν σε ρυθμούς ΄μάμπο΄ με 
το πέρασμα της Αφροδίτης στους Διδύμους 
και ενώ εσείς απολαμβάνατε το χορό 
συνεπαρμένοι από τη γλύκα της μελωδίας, 
ξαφνικά διαπιστώνετε πως η μουσική έτσι 
απλά, έπαψε.. Λίγο ο Άρης λίγο η Αφροδίτη, 
λίγο ο Ερμής διφορούμενος στα λεγόμενά του.. 
κι η ορχήστρα θα διαλυθεί. Δεν θα ωφελήσει σε 
κάτι η αντίδραση ,πιστέψτε με! Η Ν. Σελήνη στις 
12 ωστόσο θα φέρει και πάλι τη μελωδία στην 
καρδιά σας. Όσο για την Πανσέληνο αφήστε το 
καλύτερα γιατί συνοδεύεται από μια έκλειψη...
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αν κι η θέση της Αφροδίτης δεν είναι κακή και 
βοηθά την καρδιά σας να ανθίσει, λόγω του 
Ερμή εκεί και μιας έκλειψης, μάλλον θα πρέπει 
να οργανώσετε καλύτερο πρόγραμμα.      Το 
σκηνικό θα είναι εκρηκτικό-και δεν υπάρχει 
μέχρι- οπότε καλύτερα να αποφύγετε να 
αποκαλύψετε τα σχέδιά σας. Παρ΄ όλα αυτά, 
το 2ο δεκαπενθήμερο του Μάη ενώ είναι 
επιβαρυμένο, για σας είναι καλύτερο.. ο 
Δίας είναι πλέον στους Ιχθείς, βοηθώντας το 
πορτοφόλι σας να γεμίσει, το τοπίο μοιάζει να 
ανήκει στην πραγματική άνοιξη και σεις, τα 
παιδιά των λουλουδιών!

ΙΧΘΥΣ
Ψαράκια μου η περίοδος έχει κάτι από φωτιά.. 
Και σεις μάλλον θα κάνετε τους πυροσβέστες! 
Με τη ΄μάνικα΄ στο χέρι σας βλέπω ήδη από 
τώρα στοχεύοντας τους γύρω σας μήπως και 
βρείτε το δίκιο σας. Επαγγελματική καταξίωση 
και στόχοι θα γίνουν ένα μεγάλο κουβάρι που 
για να βρείτε την άκρη του, θα΄ ναι δύσκολο! 
Ωστόσο μεγάλη ανάσα ο Δίας που περνά για 
λίγο στο ζώδιό σας κι η Ν. Σελήνη στις 12 στον 
Ταύρο που θα φέρει στήριξη από τις γνωριμίες 
σας. Αφήστε την αδράνεια κ ενεργοποιήστε τις 
αντοχές σας.. ότι φαίνεται δύσκολο θα εξελιχθεί 
σε πραγματική ευκαιρία.

Διανύοντας τον Μάϊο του 2021...
Ζώδια από.... την Άλκηστις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Μήκος 4,90μ, μη-
χανή selva 50hp, full injection, τετράχρο-
νη με τρέιλερ, μοντέλο 2008. Τιμή 6000€. 
Τηλ.: 6943475608 (Κωδ:22791) 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ: Καινού-
ριο στο κουτί του. Τιμή 100€ (αγορά 250€). 
Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:23902)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΖΑ: Caterpillar 955, σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ.: 6908604494 (Κωδ:23903)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ: Από φορτηγό VOLVO 
500άρι καινούρια στο κουτί της από Γερμανία. 
Τιμή 400€. Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:23901)
ΤΡΟΜΠΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Πωλείται από νταλίκα. 
Τιμή 200€. Τηλ.: 6976510068 (Κωδ:23904)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

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 χω-
ρών μαζί και ελληνικά,  παλαιότητας πάνω από 
100 χρόνια,  επιμελώς τοποθετημένα σε τρία  
βιβλιοδετημένα DOSSIER. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:23366)
ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΣ: Πωλούνται 2 χάλκι-
να καζάνια αντίκες του ‘21 βαριά, δεμένα. 
Τηλ. 6944293438 (Κωδ:19494) 
ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ: Πωλείται κρεβάτι 
νοσοκομειακό με όλα τα παρελκόμενα, στρώ-
μα, στρώμα κατάκλισης, με χειριστήριο ανύψω-
σης πλάτης και ποδών. Τιμή 500€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6936811735 (Κωδ:23918)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΟΥ: Πωλείται 
κατάλληλο για κατάστημα ειδών δώρου. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22754) 
l ΠΑΝΕΛ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Πωλούνται πανελ 
υπέρυθρης θέρμανσης χώρου, 9 τεμάχια, 
κατάλληλα και για μικρούς και για μεγάλους 
χώρους. Τιμή 2500€ όλα μαζί. Πωλούνται και 
μεμονωμένα. Τηλ.: 2221029274, 6979336316 
(Κωδ:24018)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BI-
PAP: Κατάλληλη για άπνοιες, ΧΑΠ, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913, 
6997440982 (Κωδ:23001)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΟΥΝΑ ΖΑΚΕΤΑ: Αλεπού 
Αμερικής. Σχεδόν καινούρια. Τιμή 120€ 
Τηλ.: 6986051469 (Κωδ:24041)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ: Είδη δώρων, 
δερμάτινα, είδη κομμωτηρίου, φο μπιζού 
και πολλά άλλα, εξαιρετικής ποιότητας. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22759) 

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ: Μπερέτα 390. 
Τιμή 500€. Τηλ.: 2262036338, 6944742859 
(Κωδ:24022)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μη ομιλούσα συσκευή κινημα-
τογράφου: COPAL SECONIC 290 DUAL, 
σε καλή κατάσταση, άνω των 50 ετών (Αντί-
κα). 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, ραμμέ-
νο 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: Μικρα-
σιάτισσα σε χρώμα μαύρο με κίτρινα σιρίτια. 
Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:23565)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ BMX: Σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή 80€ από 320€. 
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23853)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΗΝΗ: Δυο δωματίων τροχήλα-
τη σε μπαγκαζιέρα, διαστάσεων 2,00Χ1,50. 
Σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 6949129075 
(Κωδ:24001)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Α) Samsung 33’’ μαζί 
με τη βάση, σε καλή κατάσταση. Τιμή 130€
Β) Siemens 60’’, παλιά, σε καλή κατάσταση, 
μαζί με μικρό τραπεζάκι. Τιμή 70€
Τηλ.: 2221083486, 6940211794 (Κωδ:23584)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΡΟΤΣΙ: Peg-perego και κα-
ρότσι σπαστό σε άριστη κατάσταση. Τιμή πώλη-
σης και τα δύο μαζί 130€ ή και μεμονωμένα. 
Τηλ.: 6947824719, 6944523921 (Κωδ:24047)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ: Ταχείας συνδέ-
σεως μεταλλικές, 6μ έκαστη. Τιμή προσιτή. 
Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:23894)

ΠΩΛΗΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

HUQSHVARNA 135: Πωλείται αλυσοπρίο-
νο, σχεδόν  κα ινούρ ιο .  Τιμή :  150€. 
Τηλ.: 6943912438 (Κωδ:23840)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ  BUDERUS   LOGAMATIC 
R 2109: Mε προπορεία νερού χρήσης (λει-
τουργία 2 σεζον), κατάλληλος για λέβητα πε-
τρελαίου κεντρικής θέρμανσης. Τιμή 150€. 
Τηλ.: 6972321747 (Κωδ:23939)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΧΙΒΑΔΑ: Για περιστρεφόμενη 
τσάπα, σχεδόν καινούρια. Τηλ.: 6908604494, 
2221022537 (Κωδ:23898)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ: Έτοιμο για δουλειά, 
14Ε, σε αρίστη κατάσταση. Τιμή 15000€. 
Τηλ.: 6908604494 (Κωδ:23899)
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: Ημιαυτόμα-
τη, AlexPak, πλαστικό τσέρκι, σχεδόν αχρη-
σιμοποίητη, σε τιμή ευκαιρίας 250 ευρώ. 
Τηλ. 2221022192 (7 -10μμ) (Κωδ:23851)
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ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

PLAY STATION 3: Πωλείται με 8 παιχνίδια. 
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23862)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΔΙΟ:  Sony cd player, με κα-
σετόφωνο. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 40€.  
Τηλ.: 6909590272, 6984096692 (Κωδ:23932)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
TECHNICS: Ενισχυτής,  πικάπ, ραδιόφωνο και 
equalizer, fisher, με δίσκους 33 στροφών. Ευ-
καιρία. Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22717)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Kydos 24’’, σε 
άριστη κατάσταση με εγγύηση. Τιμή 50€.  
Τηλ.: 6984961499 (Κωδ:23957)

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ:   
Κύριο, για να μοιραζόμαστε τα έξοδα από κοι-

νού, χωρίς να διαθέτω σπίτι. Τηλ.: 6977791753 
όχι απόκρυψη (Κωδ:23145)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α)Τραπέζι ξύλινο 
σαλονιού με γυαλί 
β) Πολυθρόνα καινούρια μεγάλη ξύλινη σε 
μπεζ χρώμα. Τιμή  120€
γ)Πλαστική καρέκλα σχεδόν καινούρια
δ)1στρώμα από αφρολέξ για μονό κρεβάτι, 
τιμή 20€. 
ε) Σόμπα χαλαζία με λάμπες, οικονομική.  
Τιμή: 40€.
Στ)Παιδικά ρούχα αφόρετα, για κοριτσάκι έως 
3 ετών, τιμή 10€ όλα. Τηλ.: 2221083486, 
6940211794 (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 χρώ-
μα 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)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΠΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ: Ξύλο ανιγκρε με 
επένδυση ύφασμα στο κεφαλάρι και ορθοπεδι-
κό στρώμα. Τιμή 200€.
Προαιρετικά δίδεται και η συρταριέρα από 
το σετ και μεγάλος καθρέπτης, κατόπιν συ-
νεννόησης. Τιμή συζητήσιμη (επιπλέον).  
Τηλ. 6907911308 (Κωδ:23931)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: Ξύλο ανιγκρέ, 
MDF, καρυδί ανοιχτό, 2,70ύψος, 1,80πλά-
τος,  0,60βάθος. Εντελώς αχρησιμοποίη-
τη σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6944293438 
(Κωδ:20745) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΡΤ ΜΑΝΤΩ: Ξύλο δρυς χειρο-
ποίητο, άριστη κατάσταση, εξαιρετικής κα-
τασκευής, με καπελιέρα και ομπρελοθήκη 
ντυμένη γαλβανιζέ, σε διαστάσεις 1Χ2μ 
ύψος.  Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:20752) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Kεντητό στυλ Λουί Κενζ, 
ξύλο μαόνι και ταπετσαρία με χειροποίητο 
κέντημα, ξύλινο σκαλιστό τραπεζάκι, διθέ-
σιος καναπές, 2 πολυθρόνες σκαλιστές και 
2 καρέκλες. Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23449)

συνέχεια στη σελ. 15
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ: Επάργυρη 6 τε-
μαχίων, άνω των 50 ετών σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 
(Κωδ:23364)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Ροτόντα ανοι-
γόμενη 1,20μ, ξύλο μασίφ μαόνι με 
6 καρέκλες, σε άριστη κατάσταση.  
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23448)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Στρογγυλό τραπεζάκι ΄ξύλο μα-
όνι, ροτόντα (για λάμπα). Τηλ.: 6973006515 
(Κωδ:23451)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Λάμπα με φυσητό γυαλί, παλαιά. 
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23452) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο έργα του Γεώργιου Μού-
γιου, λάδια, διαστάσεων α)36Χ64εκ, τιμή  280€  
και β) 24Χ34εκ, τιμή 180€. Τηλ.: 6977134133 
(Κωδ:23854)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ: Σαλόνι, 1 τρα-
πεζαρία με 6 καρέκλες, 1 σύνθετο, 1 σερβάν, 
διάφορα γυαλικά, 1 στερεοφωνικό, γούνες,  
1 κεντητή κουβέρτα, πίνακες ζωγραφικής, 
κουζινικά. Στο κέντρο της Χαλκίδας. Πωλού-
νται λόγω μετακόμισης. Τηλ.: 6948786690 Όχι 
απόκρυψη (Κωδ:23907)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: Χειροποίητα, 
σχεδόν καινούρια, κατασκευασμένα από εξαί-

ρετο επιπλοποιό, ντουλάπα διπλή, σερβάν 200 
ετών σε άριστη κατάσταση, μπαουλοντίβανο με 
σκάλισμα, μονό κρεβάτι, 2 κομμάτια σκρίνιο. 
Τηλ.: 2221024584, 6979276969 (Κωδ:23965)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙΑ: 2 μονά κρεβάτια, 
με τα στρώματά τους, τα οποία είναι αχρησιμο-
ποίητα, το κομοδίνο τους, καθώς και μια πε-
ριστρεφόμενη καρέκλα γραφείου. Τιμή 300€ 
όλα μαζί. Τηλ.: 6947829339 (Κωδ:24007)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Σκρίνιο σκαλιστό μασίφ, 
ξύλο μαόνι 2,50μ μήκος. Τιμή λογική.   
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23450)

l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 
Ολοκαίνουρια, λουστραρισμένα, βερνίκι ξύ-
λου, γωνιακά με κυκλικό πάσο φωτιζόμενο 
επάνω, μοντέρνα, με ράγες, πόμολα, μεγάλος 
ανοξείδωτος απορροφητήρας, για εντοιχιζόμε-
νες συσκευές. Περιοχή Χαλκίδας. Τιμή προ-
σφοράς 800€. Τηλ.: 6971548399 (Κωδ:24021)

ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται 
χειροποίητο του 1940, οικογενειακό κειμή-
λιο, σετ ασορτι με έξι καρέκλες η τραπεζα-
ρία. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22755) 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΑΛΙΑ: Ολοκαίνουρια σε καφέ 
αποχρώσεις, πολύ καλή ποιότητα από Ρουμα-
νία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ‘
Τηλ.: 6948786690 (Κωδ:23908)
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Πωλείται φορμάικα, 
χρώμα λευκό-γκρι με γραμμώσεις, διαστά-
σεις μήκος 1,30Χ0,85. ΤΗΛ.: 6944293438 
(Κωδ:20750) 

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Αναζη-
τά κύριο σοβαρό έως 50 ετών, με ελα-
φριά αναπηρία, προς συγκατοίκηση και 
σοβαρή σχέση. Διαθέτει οικία και αμάξι.  
Τηλ.: 2221039012, 6908506005 (Κωδ:24035) 

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ: Εμφανίσιμη, οικονομικά ανε-
ξάρτητη, ζητά κύριο 55 έως 65 ετών, ανεξάρ-
τητο, για σοβαρή γνωριμία. Τηλ.: 6984564370 
Όχι απόκρυψη. (Κωδ:23396)

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επιθυμεί 

γνωριμία με κυρία έως 50 ετών για σχέση, 

παρέα και ότι προκύψει. Τηλ.: 6988698082 

(Κωδ:22185)

ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ 1,79: ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΥ-

ΡΙΑ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΜΒΙΩ-

ΣΗ ΚΑΙ ΌΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ.  

ΤΗΛ.: 6934026350 (Κωδ:23686) 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ - Λ. ΑΘΗΝΩΝ 61: Ενοικιάζεται επ. 

χώρος 100τμ, για κατάστημα, αποθήκη κ.α., με 

άνετο πάρκινγκ. Eξαιρείται ΠΕΑ. Έτος κτήσεως 

1980. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6945777390, 

6932405665      

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ενοικιάζεται 

καινούρια γκαρσονιέρα 27τ.μ. 1ου ορόφου, 

επιπλωμένη, ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 2002.  

Τηλ.: 6936242331       

YARIS TOYOTA: Πωλείται από συνταξιούχο, 

1000 cc, έτους 2010, λευκό 5θυρο με 

πραγματικά 22000 χλμ, σε πολύ καλή 

κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853   

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται 

επαγγελματικός χώρος 60τμ, στη Γαζέπη, 

με πατάρι και υπόγειο διαμορφωμένο και 

ανακαινισμένο. Τιμή 600€ συζητήσιμη.  

Τηλ.: 2221088654, 6978141024




