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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.

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)
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
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, καθαριότητα,
πέταμα μπάζα, βάψιμο, άσπρισμα, κηπουρικής,
ξεχορτάριασμα κήπων και κόψιμο με μηχανή
και μεταφορές σε πολύ χαμηλές τιμές.
Τηλ.: 6976894820, 6970341299 (Κωδ:23913)
ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ: Καθαρισμούς σε βίλες, περιποίηση
και φροντίδα, πισίνες και περιβάλλοντα χώρο.
Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:24100)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για καθαριότητα
επαγγελματικών χώρων, με μεγάλη εργασιακή
εμπειρία, στην περιοχή της Χαλκίδας.
Τηλ.: 6994994374 (Κωδ:24049)
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
ηλικιωμένων, όχι εσωτερική, όχι κατάκλιση, με
εμπειρία στις περιοχές Χαλκίδα, Εξω Παναγίτσα,
Αρτάκη. Τηλ.: 6955392989 (Κωδ:24124)
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 λαντζιέρα
και για καθαριότητα επ. χώρων, ξενοδοχείων,
με εμπειρία εργασίας. Τηλ.: 6992766571
(Κωδ:23972)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζιέρα
σε ξενοδοχείο, εστιατόριο, ταβέρνα, ή στην
καθαριότητα σε ξενοδοχείο, ταβέρνες κ.α.
Τηλ.: 6948781793 (Κωδ:24028)
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 ΣΕ ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ:
Ξενοδοχεία,
κρεοπωλεία, εργοστάσια, γραφεία, σκάλες,
πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία, παιδικούς
σταθμούς και κάθε άλλο επαγγελματικό χώρο,
με άτομα εμπιστοσύνης γρήγορα και οικονομικά.
Τηλ.: 6976894820, 6970341299 (Κωδ:24098)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διανομή φυλλαδίων
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6984136064
(Κωδ:23934)

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τη
φύλαξη
ηλικιωμένων, για λίγες ώρες, με εμπειρία
εργασίας, στην περιοχή της Χαλκίδας.
Τηλ.: 6992766571 (Κωδ:23977)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων
με εμπειρία 10 ετών και εσωτερική και πρωί
απόγευμα. Τηλ.: 6988683287 (Κωδ:24081)
ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΗ: Αναζητά εργασία σε
εστιατόριο, ταβέρνα ή ξενοδοχείο, στην κουζίνα
ως λαντζιέρα. Τηλ.: 6984109811 Κα Μαρία
(Κωδ:24078)
ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΗ: Και έμπιστη ζητά εργασία
για φροντίδα ηλικιωμένων και για καθαριότητα
σπιτιών, ως εξωτερική, στη Χαλκίδα και τις
γύρω περιοχές. Τηλ.: 6984109811 Κα Μαρία
(Κωδ:24077)
l ΚΥΡΙΑ ΜΕ: Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις,
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ως
εξωτερική πρωί ή απόγευμα, στην περιοχή της
Χαλκίδας. Τηλ.: 6971745832, 6987026018
(Κωδ:24184)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει τη φροντίδα
ηλικιωμένων για λίγες ώρες την ημέρα, στην
περιοχή της Χαλκίδας, με εργασιακή εμπειρία
22 ετών. Τηλ.: 6994994374 (Κωδ:24086)
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 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:23962)
ΚΥΡΙΑ: Με εμπειρία 20 ετών αναλαμβάνει
φροντίδα ηλικιωμένων στη Χαλκίδα και
στις γύρω περιοχές και ως εσωτερική.
Τηλ.: 6994136232 (Κωδ:24066)
ΚΥΡΙΑ: Με εμπειρία αναζητά εργασία σε κουζίνα
σαν λαντζιέρα. Τηλ.: 2221055749 (Κωδ:24044)
ΚΥΡΙΑ: Με εμπειρία ενδιαφέρεται να κρατά
ηλικιωμένους και παιδάκια, στη Χαλκίδα και
γύρω περιοχές, καθώς καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 2221055749
(Κωδ:24045)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη και
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6998533270
(Κωδ:24162)

l ΚΥΡΙΟΣ
Α Ν Α Ζ Η ΤΑ
Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α :
Ως φύλακας ή και οποιαδήποτε άλλη εργασία.
Τηλ.: 2221402273, 6946720280 (Κωδ:24174)
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/40€ ή 5 ώρες τον μήνα
200€. Εμβολιασμένος. Τηλ.: 6946730256
(Κωδ:23712)
ΚΥΡΙΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Ως λαντζιέρης, ψήστης και σε καθαριότητα, με
εμπειρία εργασίας, στην περιοχή της Χαλκίδας.
Τηλ.: 6995410115 (Κωδ:23978)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Παντός είδους
εργασίες, βάψιμο, σπίτια- εξοχικά, άσπρισμα
μάντρες, καθαρισμούς κήπων, κοπή χόρτων
με χλοοκοπτικό, σε καλές τιμές. Συνεργάζεται
και με ανακύκλωση. Τηλ.: 6970341299,
6976894820 (Κωδ:23914)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Kαθαρισμούς και
φροντίδα κήπων, καθώς και βάψιμο και
άλλες τεχνικές εργασίες σπιτιού. Χαλκίδα
και γύρω περιοχές. Τηλ.: 6971864117
(Κωδ:23896)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διάφορες εργασίες
σπιτιού, καθαρισμούς, βάψιμο, κάγκελα,
περιποίηση κήπων και δουλειές στο σπίτι,
στις περιοχές Χαλκίδα, Βασιλικό, Ερέτρια κ.α.
Τηλ.: 6981718172 (Κωδ:24170)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαριότητα σε
σπίτια και κήπους, άσπρισμα, καθαρισμούς σε
αποθήκες και χωράφια, ελαιοχρωματισμούς
και αγροτικές εργασίες. Τηλ.: 6998533270 Κος
Γιώργος (Κωδ:24163)
ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:
Σε κλαρκ ηλεκτρικό, καθώς και σε μοντάρισμαξεμοντάρισμα, που επίσης έχει ειδικότητα
και εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός
μοτοσυκλετών, αναζητά ανάλογη εργασία.
Τηλ.: 6988203132 (Κωδ:24087)
l ΟΔΗΓΟΣ - ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΊΔΑΣ ΜΕ
ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΗ. ΜΕ
ΜΕΡΙΚΉ Ή ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6938517601 (Κωδ:24150)
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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:23961)
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)
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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)
l ZHTEITAI ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Κατά προτίμηση εσωτερική. Ικανοποιητικός
μισθός. Διαμονή σε κτήριο εντός δάσους,
μαγευτική θέα βουνό και θάλασσα, πολιτισμένο
Τηλ.: 2295038300, 6972873974 (Κωδ:24182)
l Η εταιρεία Γ. Βασιλείου ΑΒΕΕ - Έπιπλα

Χημείου για το εργοστάσιο της
στον Αυλώνα, ζητά να προσλάβει:
1) Σιδερά (χειρισμό MIG,TIG)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ και ΔΙΚΤΥΩΝ:
Με πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ και καλή γνώση
αγγλικής
γλώσσας.
Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Δίπλωμα
οδήγησης κατηγορία Β. Τηλ. Επικοινωνίας:
6977705557 (Κωδ:24185)

2) Χειριστή ξυλουργικών μηχανημάτων
CNC (τεμαχισμό, συγκόλληση)
3) Τεχνίτη ξυλουργό (μοντάρισμα,
τοποθετήσεις εκτός)
Απαραίτητα προσόντα:
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
- Διαμονή σε κοντινές περιοχές
- Τεχνική εκπαίδευση ή αποδεδειγμένη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ:
Συνεργάτες για καθαριότητα, γυναίκες
και άντρες για στελέχωση συνεργείου.
Περιοχή Χαλκίδας. Τηλ. επικοινωνίας:
6977911083, 2221112551 (Κωδ:24003)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Οδηγόςπωλητής με δίπλωμα Γ κατηγορίας, και
πωλητής. Τηλ.: 2221026210, 6982053927
(Κωδ:24056)

φιλικό περιβάλλον, στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

l Η εταιρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΕΒΕ αναζητά:
Α)Υπάλληλο (γραφείου) ηλικίας από 25-40
ετών με άριστες γνώσεις Η/Υ και αγγλικών.
Προϋπηρεσία και βιογραφικό απαιτούνται.
Β)Υπάλληλο (αποθηκάριο-πωλητή) με
καλές γνώσεις Η/Υ και αγγλικών.
Προϋπηρεσία και βιογραφικό απαιτούνται.
Υπεύθυνος: Γιαννακός Γιώργος.
Tηλ. Επικοινωνίας: 2221021641/85428, Κιν.
6978448405 Ε-mail: info@giannakos.com.gr
giannakos_sa@hotmail.com (Κωδ:24183)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:
Για
να
διδάξει μαθήματα Ρώσικης γλώσσας σε
ιδιαίτερα μαθήματα. Περιοχή Χαλκίδας.
Τηλ.: 6985605153 (Κωδ:24015)

τεχνική εμπειρία
- Ηλικία έως 35 ετών
Αποστολή βιογραφικών στο
info@basileiou.com
Τηλ. επικοινωνίας : 2295042735

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ: Για νεαρό με αυτισμό
στην περιοχή Βαθύ Αυλίδας. Εργασία
απογευματινές ώρες, κυρίως για τους
καλοκαιρινούς μήνες. Απαραίτητο δίπλωμα
οδήγησης. Τηλ.: 6942939522 (Κωδ:24145)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Από εταιρεία παροχής
ρεύματος για γραμματειακή υποστήριξη
στη Χαλκίδα. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Τηλ.
Επικοινωνίας: 6980583803 Κος Θανάσης
(Κωδ:24152)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για σταθερή εργασία σε
καφετέρια στο Πέι Δοκού. Τηλ.: 2221024197,
6972481628, 6906683442 (Κωδ:24106)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Νέος έως 25
ετών
ως
βοηθός
ηλεκτρολόγου.
Αποστολή βιογραφικού στο email:
bouros2008@windowslive.com
(Κωδ:22807)
l ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Από γνωστή
αλυσίδα εστίασης στη Χαλκίδα.
Ικανοποιητική αμοιβή - ασφάλιση. 4,7€/
ώρα καθαρά +ασφάλιση.
Τη λ . επι κ οι ν ω ν ί ας : 6977219975,
6907130125

l ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΖΗΤΑ:
Α) Πωλήτρια / τή για εργασία στο
κατάστημα.
Β) Τεχνίτη εργαστηρίου.
Τη λ . Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 6 9 4 0 0 5 4 8 0 0
Κος Βασίλης (Κωδ:24164)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για καθημερινή
απασχόληση 9πμ-4μμ (εκτός Κυριακής), για
όλες τις δουλειές του σπιτιού και περιποίηση
ανδρός με ειδικές ανάγκες. Μισθός 500€.
Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24151)

συνέχεια στη σελ. 4
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΚΤΤΗ
ΗΜ
ΜΑ
ΑΤΤΟ
ΟΜ
ΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚ
ΚΕΕΣΣ ΣΣΥΥΝ
ΝΑ
ΑΛΛΛΛΑ
ΑΓΓΕΕΣΣ
Κ

SITE: www.myronestate.gr - www.myroncad.gr / email: myroncad@gmail.com
ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 95, ΧΑΛΚΙΔΑ 34133 - 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
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΑ: Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ:
ΓΕ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου και ΠΕΙ (ADR προαιρετικό)
για τη βάση μας στην πόλη
Manheim της Γερμανίας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6994609799.

Email: p.adam@heisterkamp.eu
(Κωδ:24119)

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)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ: Ηλικιωμένης
με άνοια, στο κέντρο της Χαλκίδας, ως εσωτερική.
Τηλ. επικοινωνίας: 6976953437 (Κωδ:24173)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για τη φροντίδα ηλικιωμένης
(όχι κατάκοιτη, όχι άνοια), για 24ωρη
απασχόληση, στη Χαλκίδα. Αμοιβή έως 550€.
Τηλ.: 6973651226 (Κωδ:24116)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για φύλαξη ηλικιωμένης.
Απαραίτητες συστάσεις. Περιοχή Χαλκίδας.
Τηλ. 6985920039 (Κωδ:24032)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: 3 ή 4 φορές
την εβδομάδα ώρες εργασίας 9:00πμ έως
5:00μμ, για όλες τις δουλειές του σπιτιού
και περιποίηση ανδρός με ειδικές ανάγκες,
ευγενική, ευπρεπής, με συστάσεις, να διαθέτει
δικό της μεταφορικό μέσο. Περιοχή Χαλκίδας.
Τηλ.: 6971642856 (Κωδ:23983)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ:
Για τοποθετήσεις από εταιρεία επίπλων
κουζίνας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6970251581
(Κωδ:24027)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Με
άριστες γνώσεις Η/Υ και αγγλικής ή ιταλικής
γλώσσας. Εργασία σε επιχείρηση επίπλων
κουζίνας στη Χαλκίδα με συνεχές ωράριο.
Τηλ.: 6970251581 (Κωδ:24188)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Σε εταιρεία κατασκευών σιδήρουαλουμινίου στο Πέϊ Δοκού που να γνωρίζουν
το αντικείμενο. Τηλ. Επικοινωνίας:
2221092789 Κιν.: 6936667802 (Κωδ:24008)

γορίας για διανομές στην ευρύτερη περιοχή. Τηλ. επικοινωνίας 2221027250
και 6974948451 Ώρες επικοινωνίας:
Από 10:00πμ μέχρι 18:00. (Κωδ:24036)

Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε.,
στη Χαλκίδα αναζητά άτομα για ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτη ΤΕΙ Διοίκησης και Οικονομίας,
θα εκτιμηθεί η κατεύθυνση στο
τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Άριστη γνώση Αγγλικών – Δεύτερη ξένη
γλώσσα επιπλέον προσόν
• Ευγενικός χαρακτήρας, ομαδικό
πνεύμα
Οι
υποψήφιοι
παρακαλούνται
να
αποστείλουν το βιογραφικό στο email

Λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της
εταιρίας μας, σας ανακοινώνουμε ότι
θέλουμε να αυξήσουμε το ανθρώπινο
δυναμικό στους κλάδους πωλήσεων,
αποθήκης , απολυμάνσεων.
(Για τις απολυμάνσεις είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ένα από τα παρακάτω πτυχία: ΓεωπόνοςΧημικός Μηχανικός- Γιατρός- ΚτηνίατροςΦαρμακοποιός ΑΕΙ- Φυτικής ΠαραγωγήςΘερμοκηπίου και Ανθοκομίας- Δημόσιας
Υγιεινής…ΤΕΙ).
Επιθυμητή η προϋπηρεσία ή η εμπειρία
στους παραπάνω κλάδους.
Εργασία στην περιοχή της Χαλκίδας.
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:
2221401402 - 6947993928 (Κωδ:24002)

zgeorgara@mesogeios.gr (Κωδ:24118)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 στο email:
info@sclavos.eu (Κωδ:24055)

Η BAKEHELLAS στο Σχηματάρι
Βοιωτίας αναζητά:
Πτυχιούχους Οικονομικής Σχολής – Τμήματος Διοίκησης για το Τμήμα Προμηθειών.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
• Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα
Supply Chain
• Κάτοικος ευρύτερης περιοχής
Αποστολή
βιογραφικού
στο
sec@bakehellas.gr (Κωδ:24013)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΒΕΕ για το Βιομηχανοστάσιο 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 γλώσσας.
Αποστολή Βιογραφικού σε info@sclavos.eu
(Κωδ:24054)

Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε.,
στη Χαλκίδα αναζητά ΟΔΗΓΟ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ:
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Ι.Ε.Κ. Διασώστη – πλήρωμα
ασθενοφόρου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώ
στη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
• Πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγ
γελματικών Προσόντων)
• Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα
ωράρια/βάρδιες
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα παραπάνω, με προϋπόθεση το απολυτήριο
Λυκείου, παρέχεται από την εταιρεία μας
εκπαίδευση με σκοπό την απόκτηση του
πτυχίου και την πιστοποίηση που απαιτείται για τη θέση.
Οι
υποψήφιοι
παρακαλούνται
να
αποστείλουν το βιογραφικό στο email
zgeorgara@mesogeios.gr (Κωδ:24117)

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ζητεί Νοσηλευτή/τρια, στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης στη Χαλκίδα.
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και
αφορά σε κυλιόμενο ωράριο.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:

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@mesogeios.gr
(Κωδ:23754)

l ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ: Ζητείται άτομο,
για την περιποίηση 2 ατόμων κατ’ οίκον.
Τηλ.: 6971609523 (Κωδ:24195)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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)

l ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Παραδίδει μαθήματα για όλα τα επίπεδα και
διαδικτυακά, σε προσιτή τιμή, στην περιοχή της
Χαλκίδας. Τηλ.: 6907131051 (Κωδ:24191)

xenonas@epapsy.gr
Τη λ . Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :
(Κωδ:24082)

2221079941
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εξαιρετικές. Τηλ.: 6978013683 (Κωδ:23910)

l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Που γνωρίζει
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, αναλαμβάνει
τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, καθώς
και τη φροντίδα παιδιών. Τηλ. Επικοινωνίας:
6987781591 (Κωδ:24178)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ:
Μαθήματα
φυσικής και χημείας, από έμπειρο καθηγητή σε
προσιτές τιμές. Τηλ.: 6978483860 (Κωδ:24080)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Aγγλικών
μέσω skype ή κατ’ οίκον, από
πτυχιούχο καθηγήτρια. Τιμές προσιτές.
Tηλ.: 6978856635 (Κωδ:23111)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μελέτης σε
παιδιά δημοτικού. Περιοχή Χαλκίδας. Τιμές
προσιτές. Τηλ.: 2221309469 (Κωδ:24004)
l ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Ξένων
γλωσσών για όλα τα επίπεδα κ’ διαδικτυακά, σε
προσιτή τιμή. Τηλ.: 6987257907 (Κωδ:24190)
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)
l ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΗ: Παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6972862811
(Κωδ:24187)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ: Παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού- ΓυμνασίουΛυκείου.
Άριστη
προετοιμασία
στις
πανελλήνιες(σημειώσεις - βιβλία). Τιμές

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)

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)

l Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ: Πωλείται
διαμέρισμα 48τμ, διαμπερές, πλησίον Παναγίας
Φανερωμένης, 50μ από τη θάλασσα, πλησίον
ουζερί, ηλιακό, A/C, αλουμίνια, σίτες, τέντες,
λινοθήκη, w/c με παράθυρο, πλησίον στάσης
λεωφορείων. Άμεσα διαθέσιμο. Κλιματική
ζώνη Β, έτος 1999. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:
2221402273, 6946720280 (Κωδ:24175)
ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Πωλείται
οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ, 90τμ, ημιτελές σε

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ: Διαμέρισμα
61,60τμ, 1ου ορόφου, αποθήκη υπογείου,
πάρκινγκ πυλωτής. Έτος κατασκευής
2006. Μηνιαίο μίσθωμα 300€. ΠΕΑ -Γ
(100%-141%)
Τιμή πώλησης 85,000€
Π3327 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα, 4άρι 120τμ, 3υ/δ,
2

μπάνια,

θέρμανσης,

σαλονοκουζίνα.
μπόιλερ,

Αυτονομία

προεγκατάσταση

ηλιακού θερμοσίφωνα. Τζάκι. Απεριόριστη
θέα. Πάρκινγκ αυτοκινήτου δυνατότητα
2 θέσεων,

αποθήκη υπογείου. Έτος

κατασκευής

2010

ΠΕΑ(Β)

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται 3άρι 86,50τμ,
1ου ορόφου, 2υ/δ, σαλονοκουζίνα,
μπάνιο. Αποθήκη υπογείου, μεγάλες
βεράντες. Δάπεδο πλακάκια. Αυτονομία
θέρμανσης, άνετο πάρκινγκ η περιοχή.
Αποθήκη υπογείου. Και για εκμετάλλευση
μισθωμένο μηνιαίως 400€. ΠΕΑ (Γ)
Έτος Κατασκευής 2006. Τιμή πώλησης
130,000€ Π1618( Α2) Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.:
2221073430, 6936843876

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται 3άρι 86,50τμ, 3ου
ορόφου, 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο,
2ου ορόφου . Αυτονομία θέρμανσης,
μπόιλερ. Αλουμίνια παράθυρα, διπλά
τζάμια. Δάπεδο πλακάκια. Αποθήκη
υπογείου. Άνετο πάρκινγκ η περιοχή. Και
για εκμετάλλευση μισθωμένο μηνιαίως
280€. ΠΕΑ ( Γ) Έτος Κατασκευής 2006. Τιμή
πώλησης 130,000€ Π1618 (Δ1) Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876
l ΨΑΧΝΑ: Πωλείται διαμέρισμα 101τμ, 2ου
ορόφου, Ομήρου κ’ Μακεδονομάχων 24, Α/Θ,
όχι αποθήκη. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 1979. Τιμή
90000€. Τηλ.: 6907907150 (Κωδ:24143)

Τιμή

πώλησης 185.000€ Π2098 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

συνέχεια στη σελ. 6
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ΚΑΝΗΘΟΣ-ΜΠΟΤΑΣΗ: Πωλείται οικόπεδο
482τμ, γωνιακό, αμφιθεατρικό,
ΣΔ
0,8 οικοδομεί 385τμ. Έναντι χώρος μη
διανοιγμένης πλατείας. Τηλ.: 6973796632
(Κωδ:24102)
ΚΥΠΑΡΡΙΣΙ-ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ:
Πωλείται οικόπεδο 2000τμ, στη θέση Δροσιά στο
Κυπαρίσσι με παλαιά αγροικία, περιφραγμένο,
ΔΕΗ, νερό, 40 ρίζες ελαιόδεντρα παραγωγής.
Πρόσβαση από άσφαλτο. Προσιτή τιμή.
Τηλ.: 6982185851 (Κωδ:23792)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
l ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ: Επί της
επαρχιακής οδού Χαλκίδος-Βασιλικού στο
8ο χλμ, πωλείται οικόπεδο 2,5στρ, εντός
οικισμού, οικοδομήσιμο που τώρα λειτουργεί
ως φυτώριο για κάθε χρήση. Διαθέτει νερό και
είναι ηλεκτροδοτούμενο. Τηλ.: 6942816371
(Κωδ:24180)
l ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - Ν. ΕΥΒΟΙΑ: Πωλείται
οικόπεδο 540τμ, στην Παραλία Αλμυροποτάμου
400μ. από την ακτή. Εύκολη πρόσβαση,
αμφιθεατρικό με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα.
Τιμή 50000€. Τηλ.: 6948522962 (Κωδ:24148)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ: Πωλείται οικόπεδο οικοδομήσιμο,
1000τμ, πάνω στον δρόμο 150μ. από τη
θάλασσα, με όμορφη θέα στον Ευβοϊκό. Με
15 ρίζες ελιές παραγωγής. Τιμή 25000€
συζητήσιμη. Τηλ.: 6944292656 (Κωδ:24053)
ΑΚΡΕΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Πωλείται οικόπεδο 700τμ,
άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του οικισμού
του χωριού Άκρες (Κοινότητα Κυπαρισσίου)
με καταπληκτική θέα σε όλο τον Ευβοϊκό.
Τιμή 22.000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6930370770
(Κωδ:22648)
l ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται
οικόπεδο 779,65τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο,
εντός οικισμού, στην Α ζώνη, 5ο τμήμα,
οικοδομικό τετράγωνο 70/16. Τιμή 20000€
συζητήσιμη. Τηλ.: 2108055615, 6944857171
(Κωδ:24144)

l ΑΛΙΒΕΡΙ: Πωλείται οικόπεδο 543τμ, άρτιο
και οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου πόλεως
στον περιφερειακό του Αλιβερίου. Τηλ.:
6973353282 (Κωδ:24156)
l ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Πωλούνται δύο συνεχόμενα
οικόπεδα εντός σχεδίου 251τ.μ. και 253τ.μ.
Ήσυχη περιοχή με θέα. Τηλ.: 6973353282
(Κωδ:24157)
ΔΟΚΟΣ-ΘΕΣΗ ΜΠΙΣΜΠΙΡΙΚΟΣ: Πωλείται
οικόπεδο
αμφιθεατρικό
600τμ,
πάνω
στον λόφο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ.:
2107012080, 6936016929 (Κωδ:24125)

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)

ΔΡΟΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ:
Πωλούνται

οικόπεδα

εντός

σχεδίου

Δροσιάς 700τμ και 435τμ, ολόκληρα ή
χωρισμένα με σύσταση ανα δύο το κάθε

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται
οικόπεδο 256τμ, με πηγάδι. Τιμή 60.000€.
Τηλ.: 2221083486, 6940211794 (Κωδ:22492)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται γωνιακό
οικόπεδο
235τμ.
Τηλ.:
2221082646,
6944128259 (Κωδ:23919)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ:
Πωλείται
οικόπεδο 500τμ. πλησίον παιδικής χαράς στον
κεντρικό δρόμο lidner. Τηλ.: 6932563757
(Κωδ:23971)

l ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ:
Πωλείται οικόπεδο 2στρ εντός περιμετρικής
ζώνης, περιφραγμένο με νερό, χτίζει 200τμ.
Όχι μεσίτες. Τιμή 75.000€ Δυνατότητα και
(Κωδ:24186)

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Πωλείται
οικόπεδο 365 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο,
εντός σχεδίου πόλεως, με συντελεστή
δόμησης Σ.Δ. 0,8 Είδος δρόμου: Άσφαλτος.
Απόσταση 500 μέτρα από το πάρκο της
ελευθερίας. Τιμή πώλησης 30.000€
Π3440 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876

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

info@mikri-aggelia.gr

με ευκολία πληρωμής. Τηλ.: 6979076661

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Πωλείται
οικόπεδο 2030τμ, με οικοδομή στα μπετά
συνολικής επιφάνειας 140τμ. Αποτελείται
από υπόγειο 70τμ, ισόγειο 70τμ. Επιπλέον
δόμηση 130τμ. Τιμή πώλησης 55.000€
Π1387 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876

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

ένα. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24101)
ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - Οδός Κυκλαμίνων:
Πωλείται

οικόπεδο

718

τ.μ,

άρτιο,

οικοδομήσιμο, γωνιακό με δύο προσόψεις,
εντός σχεδίου (Σ.Δ. 0,8), 80μ. από τη θάλασσα.
Τηλ: 6946781968 -2221092082 (Κωδ:24126)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΡΙΤΩΝΑΣΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΑ: Πωλείται οικόπεδο
4800τμ, απόσταση 200μ από θάλασσα,
άρτιο, οικοδομήσιμο. Τιμή λογική. Τηλ.:
6944719646 (Κωδ:23428)
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 600τμ,
μέσα στον οικισμό, στην Άνω Στενή, άρτιο και
οικοδομήσιμο. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6977230816
(Κωδ:23745)
ΣΤΕΝΗ - ΚΑΤΩ: Πωλείται οικόπεδο 705τμ,
άρτιο και οικοδομήσιμο, δίπλα στο δημοτικό
σχολείο. 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

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται
οικόπεδο
266τμ,
εντός
σχεδίου,
άρτιο
και
οικοδομήσιμο,
στην
περιοχή Μολόχα, συνοικία Ζ, πρώην
Κλωστοϋφαντουργών(όπισθεν
jumbo).
Τηλ.: 6947522809 (Κωδ:21172)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται
οικόπεδο 600τμ, περιφραγμένο, παραθαλάσσιο
150μ από θάλασσα, εντός σχεδίου, άρτιο
και οικοδομήσιμο,
ΣΔ 0,8. Πωλείται ή
ανταλλάσσεται με διαμέρισμα. Τιμή 80000€
συζητήσιμη. Τηλ.: 6971548399 (Κωδ:24019)
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l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ- ΠΛΗΣΙΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Πωλείται γωνιακό
οικόπεδο 392τμ, ΣΔ Ο,8 άρτιο και
οικοδομήσιμο.
Διαστάσεις 13,5Χ29,00
Εφαπτόμενου δρόμου πλάτους 8 μέτρα.
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α’. Τιμή πώλησης 60.000€
Π3372 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430,
6936843876

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

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται
οικόπεδο 413τμ, στον οικισμό ΜακεδονικάΜέγας Αλέξανδρος, άρτιο και οικοδομήσιμο,
αμφιθεατρικό με πολύ ωραία θέα, πρόσοψη
στον δρόμο, δυνατότητα άμεσης παροχής
ρεύματος, νερού και τηλεφώνου. Δεκτή
ανταλλαγή με ακίνητο στην Κάρυστο.
Τιμή πώλησης: 98000€ ευκαιρία. Τηλ.
Επικοινωνίας: 6936672836, 6934661592
(Κωδ:24074)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται
οικόπεδο 441τμ, ΣΔ 08 εντός σχεδίου
πόλεως,
άρτιο
και
οικοδομήσιμο.
Απεριόριστη θέα θάλασσα. Πανοραμική
θέα τη Χαλκίδα. Διαστάσεις 16Χ27. Τιμή
πώλησης 65.000€ Π*3432* (α). Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876

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 - ΠΑΡ. ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ
(πλησίον S/M): Πωλείται οικόπεδο 210τμ,
ΣΔ 0,8 άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή
πώλησης 40.000€ Π3364 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ:
Πωλείται οικόπεδο 212τμ, ΣΔ 0,8 εντός
σχεδίου πόλεως, άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τιμή πώλησης 32.000€ Π3426 Μεσιτικό
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876
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ΑΛΙΒΕΡΙ - ΛΑΤΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο
3στρ, με 30 ελαιόδεντρα μεγάλα με
εισόδημα,
σε
κεκλιμένο
επίπεδο.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:19815)
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΓΟΥΡΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
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 - ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΑ: Πωλείται
αγροτεμάχιο 4150τμ, οικοδομήσιμο.
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23788)
ΔΡΟΣΙΑ ΑΛΥΚΕΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο
3000τμ, 700μ από τη θάλασσα. Τιμή 100000€
Τηλ.: 6930370770, 6936685033 (Κωδ:24121)
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 Παλαιοχώρι,
με ελιές παραγωγής, οικοδομήσιμο.
Τηλ.: 6974952815 (Κωδ:23786)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ:
Πωλείται
αγροτεμάχιο
11στρ,
με
ελαιόδενδρα,
αρδευτικό σύστημα, 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
πλαγιά λόφου, πρόσοψη 60μ σε άσφαλτο,
με ελαιόδενδρα, 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)
ΛΑΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Διατίθεται κτήμα 9στρ,
για φωτοβολταϊκά, πάνω σε δρόμο.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:23533)
l ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΚΑΜΠΟΣ: Πωλείται
αγροτεμάχιο 4,5 στρ, οικοδομήσιμο, στη θέση
Κάμπος. Τηλ.: 6972243103 (Κωδ:24198)
ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2στρ,
70 ρίζες ελιές, οπωροφόρα, γεώτρηση,
αποθήκη, περιφραγμένο, με μάντρα και
συρόμενη σιδερένια πόρτα. Τιμή 50000€.
Τηλ.: 2221027858 (Κωδ:24067)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ: Πωλείται
αγροτεμάχιο 15στρ περιοχή Κεραμικής. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22716)
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ΩΡΩΠΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΒΑΡΙΚΟ: Πωλείται
μεζονέτα 350τμ σε 1000τμ οικόπεδο, που
αποτελείται από υπόγειο 90τμ, ισόγειο
γκαρσονιέρα και 2 θέσεις πάρκινγκ, 1ος
όροφος 2Υ/Δ, 2 μπάνια, σαλόνι, κουζίνα και
σοφίτα. Είναι ημιτελής και βρίσκεται μπροστά
σε πλατεία και σε θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.: 6977257623 (Κωδ:24090)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Ενοικιάζεται
μεζονέτα τριάρι 80τμ, ακριβώς μπροστά στη
θάλασσα, καινούρια, 2Υ/Δ, 2 μπάνια, Α/C. ΠΕΑ
Α, έτος 2005. Τιμή 400€. Τηλ.: 6986781456
(Κωδ:24194)

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)

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)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΡΟΣ
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ-ΘΕΣΗ
ΠΙΝΑΚΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 5500τμ,
με 48 ρίζες ελιές μεγάλης παραγωγής. Τιμή
λογική. Τηλ.: 6944719646 (Κωδ:23427)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ - ΘΕΣΗ
ΧΕΛΩΝΟΡΑΜΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο
1700τμ, με 9 ρίζες ελιές παραγωγής,
κατάλληλο για καλλιέργεια και μελίσσια.
Τιμή
προσιτή.
Τηλ.:
6944719646
(Κωδ:23430)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
&
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ- GADGETS.
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ.
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6980531955
(Κωδ:24071)

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€. Τηλ.Επικοινωνίας: 6974425482
(Κωδ:23929)
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ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται ακίνητο του
2005 εξαιρετικής κατασκευής, σε οικόπεδο
3στρ, με ελιές και οπωροφόρα, που
αποτελείται: Α)από μεζονέτα 250τμ, μπαλκόνια
με θέα στον Ευβοϊκό, κιόσκι και κελάρι 30τμ.
Β)Γκαρσονιέρα 30τμ, με αυλή και πέργκολα.
Γ) Ξενώνα 35τμ. Υπέρ άριστης κατάστασης και
κατασκευής. ΠΕΑ Ε. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:
6977712169 (Κωδ:24063)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ:
Σε καλή κατάσταση που να διαθέτει 2Υ/Δ,
σαλόνι, κουζίνα, στις περιοχές Βασιλικό,
Λευκαντί, Λάμψακο. Με αντίτιμο ενοίκιο 400€ το
μήνα έως εξοφλήσεώς του. Τηλ. Επικοινωνίας:
2221053139, 6977627403 (Κωδ:24006)
l ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟ: Πωλείται
μονοκατοικία 110τμ, 2όροφη σε οικόπεδο
200τμ. Σαλόνι καθιστικό, κουζίνα, 2 μπάνια,
3υ/δ, τζάκι. 3 θέσεις στάθμευσης, αποθήκη
10τμ περίπου. Κήπος περιφραγμένος
με καλλωπιστικά φυτά και γκαζόν.
ΠΕΑ Ε΄. Έτος κατασκευής 2001. Τιμή
πώλησης 180,000€ Π3397 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται Μονοκατοικία
πέτρινη (προ του διατηρητέου), 184τμ,
που αποτελείται από Ημι-Υπόγειο 109τμ,
Ισόγειο 109τμ, Α’ όροφος 27,50τμ.
Οικόπεδο 315τμ. Το οικόπεδο έχει
συντελεστή δόμησης ΣΔ 2.6 με επιπλέον
δόμηση. Κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση. ΠΕΑ Η, έτος 1927. Τιμή πώλησης
250.000€ Π3377 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.:
2221073430, 6936843876

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ: Ενοικιάζεται θέση
πάρκινγκ αυτοκινήτου ανοιχτή επι της Μενεδήμου 53. Τιμή ενοικίου 55€ συζητήσιμη.
Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:23945)

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)
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΌ SUPER MARKET ΠΟΥ
ΕΚΛΕΙΣΕ: Ράφια S/M, φωτιστικά, 1 μοτέρ για
ψυγείο 10 κυβικών, 2 ψυγεία μόστρες, 1 μοτέρ
ανεβατόριο 1 τόνου και συρμάτινα ράφια.
Τηλ.: 6988054268 (Κωδ:24069)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ: Πολυτελείας
vip,
καινούριο γραφείο, αχρησιμοποίητο, εντός
της συσκευασίας του, επώνυμης εταιρείας,
φυσικός
καπλαμάς,
χρώμα
καρυδιά,
λουστραρισμένο, διαστάσεις 2Χ1,20 περίπου.
Τιμή προσφοράς 700€ (από 1700€). Τηλ.:
6971548399 (Κωδ:24020)
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΦΕ:
Τραπεζοκαθίσματα
σκαμπό,
πάγκος
μπαρ ξύλινα, καναπέδες με τραπεζάκια, 2
λάντζες. Πωλούνται σε πολύ χαμηλή τιμή.
Τηλ.: 6987159351 (Κωδ:24031)
l
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΦΕ:
Τραπεζοκαθίσματα
σκαμπό,
πάγκος
μπαρ ξύλινα, καναπέδες με τραπεζάκια,
2 λάντζες. Πωλούνται σε πολύ χαμηλή τιμή.
Τηλ.: 6987159351 (Κωδ:24189)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: α) Απορροφητήρας
φούσκας.
β)Ποτηριέρα 2 μέτρα, με 3 ράφια.
γ)Κατσαρόλες και λαμαρίνες σφυρίλατες.
Τηλ.: 6970390949 Κος Δημήτρης (Κωδ:24048)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Κρεβάτι αισθητικής μεταλλικό
βαρέως τύπου.
Ατμός (με αρωματοθεραπεία). Spatula για
βαθύ καθαρισμό προσώπου.
Ηλεκτρονικό μηχάνημα αισθητικής προσώπου
σώματος. (Λεμφικό αδυνάτισμα σύσφιξη
φυσικοθεραπεία).
Πτυσσόμενο ξύλινο κρεβάτι μασάζ.
Σε άριστη κατάσταση, σχεδόν καινούρια.
Τηλ.: 6973353282 (Κωδ:24153)

Δ ΑΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣ Α

ΑΚΙΝΗΤ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται studio, ισόγειο
45τμ, σε άριστη κατάσταση, με βεράντες,
αποθήκη, A/C, κουζίνα. ΠΕΑ Δ, έτος 2004.
Τιμή 200€. Τηλ.: 6947138098 (Κωδ:24084)
Ν.ΑΡΤΑΚΗ:
Ενοικιάζεται
καινούρια
γκαρσονιέρα 33τ.μ., 1ου ορόφου, πλήρως
επιπλωμένη,
Α/Θ,
μεγάλο
μπαλκόνι,
κοντά στη στάση λεωφορείων (κ’ για ΤΕΙ),
χωρίς κοινόχρηστα, σε άριστη κατάσταση,
σε περιποιημένη οικοδομή. ΠΕΑ Δ, έτος
κτήσεως 2006. Τιμή 200€. Τηλ.: 6945911417
(Κωδ:24017)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα
35τμ, 1ου ορόφου, επιπλωμένο, Α/C, ΠΕΑ Ζ,
έτος 1968, πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο,
στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Τηλ.: 2221083960, 6947403336 (Κωδ:24193)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ενοικιάζεται
καινούρια γκαρσονιέρα 27τ.μ. 1ου ορόφου,
επιπλωμένη, ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 2002.
Τηλ.: 6936242331 (Κωδ:24062)

ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ 22210 87801
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ AUTO / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΥΑΡΙΑ

ΣΚΑΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΥΛΙΔΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται δυάρι
διαμέρισμα 50τμ, υπερυψωμένο ισόγειο,
εντός διώροφης κατοικίας, ανακαινισμένο
πρωτοκατοίκητο. Διαθέτει θέρμανση, σίτες,
ντουλάπια, πόρτες, κουρτινόξυλα ξύλινα,
ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ 22210 87801
αποροφητήρα και 2 A/C. Μπαλκόνι 20τμ, γωνία.
50μ, απόσταση από θάλασσα. Έτος κατασκευής
1987 , ενεργειακή κλάση Β. Μη επιπλωμένο,
ενοικιάζεται
μόνιμη
ΕΠΙΠΛΑ για
ΣΠΙΤΙΟΥ / ΚΗΠΟΥ μόνο
ΕΙΔΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
/ ΚΙΝΗΤΑκατοικία.
Τηλ.: 6906057988 (Κωδ:23651)
ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΩΑ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ:
Ενοικιάζεται
διαμέρισμα δυάρι 48τμ, διαμπερές, 1ου ορόφου,
με θέα τη θάλασσα, ιδιωτική ύδρευση, χωρίς
κοινόχρηστα, με θέση πάρκινγκ, για όλο το
χρόνο. ΠΕΑ Γ, έτος κτήσεως 1980. Τιμή ενοικίου
170€/μήνα. Τηλ.: 6944142086 (Κωδ:23982)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ
- ΚΕΝΤΡΟ:
ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΕνοικιάζεται
22210 87801
δυάρι επιπλωμένο 1ου ορόφου, Α/Θ, A/C.
Ενεργειακή κατηγορία Ε, έτος κτήσεως 1985.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κωδ:24005)
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τηλ.: 6978753101
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: Ενοικιάζεται
ΟΔΗΓΟΙ με
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥδυάρι,
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ανακαινισμένο
ισόγειο
αυτόνομο,
κήπο,
θέα θάλασσα.
ΠΕΑΕΡΓΑΣΙΕΣ
Β, έτος κτήσεως 1971.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΕΣ
Τιμή
270€.
Τηλ.:
6973975549
(Κωδ:24149)
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ BABY SITTER ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ: Ενοικιάζεται
διαμέρισμα δυάρι, 2ου ορόφου, επιπλωμένο,
θέση στάθμευσης, αποθήκη. ΠΕΑ Δ, έτος
κτήσεως 2004. Tηλ.: 6945799961 (Κωδ:24161)
ΔΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ 22210 87801

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

/ ΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
/ ΠΩΛΗΣΗ:
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΟΙΚΙΕΣ / ΕΞΟΧΙΚΑ / ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
/ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΙΒΕΡΙ
- ΑΚΤΗ ΕΠΑΓΓ.
ΝΗΡΕΩΣ:
Ενοικιάζεται
ισόγειο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
οροφοδιαμέρισμα
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ126τ.μ.,
καινούριας
κατασκευής,
κλιματική
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ 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)

ΑΥΛΙΔΑ
Π Α ΡΑ Λ Ι Α : Ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι
οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 85τμ, 2Υ/Δ,
A/C, στην πλατεία, επιπλωμένο, σε άριστη
κατάσταση. Κατάλληλο και για επαγγελματική
στέγη. ΠΕΑ Α, Έτος κτήσεως 1983. Τιμή 270€.
Τηλ.: 6944764875 (Κωδ:24073)
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα
85τμ, τριάρι, σε άριστη κατάσταση, με μεγάλες
βεράντες, Α/C, τέντες. ΠΕΑ Δ, έτος 2004. Τιμή
300€. Τηλ.: 6947138098 (Κωδ:24085)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται μονοκατοικία
(3άρι) 77τμ, πρόσφατα ανακαινισμένη με δική
της μεγάλη αυλή.
Έχει τοποθετηθεί θερμοπρόσοψη, νέα
αλουμίνια, νέα δάπεδα, νέο μπάνιο, νέα

κουζίνα, νέα ηλεκτρική καλωδίωση και
κλιματισμός σε όλα τα δωμάτια.
2 υπνοδωμάτια, 1 κουζίνα, 1 μπάνιο, 1 σαλόνι,
2 βεράντες, 500τμ αυλή. ΠΕΑ Α, Έτος 2021.
Δίπλα στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βαθέως, 300μέτρα
από το δημοτικό σχολείο, 200μ. από τον
σταθμό των τραίνων και των Κτελ.Τιμή 380€.
Τηλ.: 6936682029 (Κωδ:24059)

ΚΡΙΕΖΑ - Ν. ΕΥΒΟΙΑ: Eνοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ, στα Κριεζά, στο κέντρο,
με 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, πρόσφατα
ανακαινισμένη. ΠΕΑ Ε. Έτος κτήσεως 1970.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6970251581 (Κωδ:24026)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται το ισόγειο
διώροφης κατοικίας, πέτρινο, ανακαινισμένο,
φρεσκοβαμμένο,
δικό
του
αυτόνομο
καλοριφέρ, 3 δωμάτια, κουζίνα καθιστικό,
μπάνιο, ηλιόλουστο, χωρίς κοινόχρηστα.
ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 1955. Τιμή 250€. Τηλ.:
6948283403 (Κωδ:24105)
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
καλοριφέρ, κλιματιστικά, χωρίς κοινόχρηστα.
ΠΕΑ Ζ, έτος 1999, πρόσφατα πλήρως
ανακαινισμένη. Τιμή 550€. Τηλ.: 6942915346
(Κωδ:24051)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ:
Διατίθεται οικόπεδο 1673τμ, τρίφατσο,
ΣΔ 0,8 επί της λεωφόρου Αθηνών, δίπλα
σε S/M, στη διασταύρωση ΧαλκίδαςΔροσιάς, κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24103)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ:
Ενοικιάζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ,
στην οδό Θεοφιλοπούλου, πλησίον
διασταύρωσης
Χαλκίδας-Δροσιάς.
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24104)
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)
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ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Eνοικιάζεται αγροτεμάχιο
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

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΚΕΝΤΡΟ:
Ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 60τμ, στη Γαζέπη,
με πατάρι και υπόγειο διαμορφωμένο και
ανακαινισμένο, έτος κτήσεως 1980, ΠΕΑ Ε.
Τιμή 700€ συζητήσιμη. Τηλ.: 2221088654,
6978141024 (Κωδ:24060)

info@mikri-aggelia.gr

l SEAT MARBELLA: Μοντέλο του ‘93, 900

ΖΗΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

κυβικά, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 600€.
Τηλ.: 6977272151 Κος Γιάννης (Κωδ:24171)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ:
Στην περιοχή ΠΕΙ Δοκού Χαλκίδας, άνω
των 4 στρ. Τηλ. Επικοινωνίας: 6936843876
πρωί ή απόγευμα (Κωδ:24192)

SUZUKI

JIMNY:

Πωλείται

καινούριο

αυτοκίνητο 4Χ4 και αργό ή ανταλλάσσεται με
κουρσάκι τετράπορτο ή με βανάκι-πουλμανάκι,
σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή τιμή, 7000€.
Τηλ.: 6977791753 όχι απόκρυψη (Κωδ:23054)
TOYOTA AURIS: Πωλείται αυτοκίνητο, μοντέλο

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 (Κωδ:24052)

2016, πετρέλαιο, 1400cc, 90hp, χρώμα
ανθρακί. Τιμή 11500€. Τηλ.:

2221044386

(Κωδ:24111)

επαγγελματικός χώρος, 120τ.μ. σάλα, 180τ.μ.
βεράντα, κατάλληλος για καφετέρια, πιτσαρία,

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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:24154)
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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l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ: Προς ενοικίαση,
ευρύχωρο, στην περιοχή της Χαλκίδας.
Τηλ.: 6987202197 (Κωδ:24166)
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ: Διαμέρισμα 2,5
στην Χαλκίδα κατά προτίμηση στο κέντρο και
σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6980660561
(Κωδ:24169)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: 1 δωμάτιο με
μπάνιο, στις περιοχές Βασιλικό, Λευκαντί, Ν.
Αρτάκη, Χαλκίδα, σε χαμηλή τιμή, 50-100€.
Τηλ.: 6906059639 (Κωδ:24109)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ VW: Polo
1,4cc, 80hp, αέριο-βενζίνη, χρώματος γκρι,
2004, 230.000χλμ. 1ο χέρι, ατρακάριστο,
πληρωμένα τέλη, βιβλίο service, κλιματισμός,
ηχοσύστημα panasonic 4X25. Τιμή 3250€
Τηλ.: 6947271702, 6947271718 (Κωδ:24196)
HUNDAI ELANTRA: Πωλείται μοντέλο
του 2004, 5πορτο, 1.599cc, 96.000km,
118hp, χρώμα ασημί. Τηλ.: 6937470708
(Κωδ:24043)
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)
MERCEDES C 180: Πωλείται 1800cc, 12
hp, βενζίνη, χρώματος μπλε με 190000Km

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΑΔΕΙΕΣ
TOYOTA TARO: Πωλείται πετρέλαιο 2400cc,
πίσω κίνηση, μπλοκέ, διαφορικό, χρώμμα
μπεζ, πολύ προσεγμένο δεκτός κάθε έλεγχος,
400.000χλμ. Τιμή 7000€. Τηλ.: 6987063560
(Κωδ:24091)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ: VW
passat, 2000cc, με ηλιοροφή, αυτόματο
σασμάν, μοντέλο του 2007, σε πολύ
καλή κατάσταση, με έδρα τη Χαλκίδα.
Τηλ.: 6944735349 (Κωδ:24160)

πραγματικά, σε υπεράριστη κατάσταση.
Τιμή πώλησης 4000€. Τηλ.: 6973695164
(Κωδ:24068)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ: Τύπου yamaha 120cc,
σε καλή κατάσταση φυλασσόμενο σε γκαραζ,
πρόσφατο service. Τηλ.: 2221116128,
6945664526 (Κωδ:24033)

Μόνο πρωινές ώρες (Κωδ:24096)
RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full
extra,

ανοιγόμενη οροφή κλπ.,1600cc,

μοντέλο 2004, 124000χλμ, μπλε χρώμα
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:18898)

συνέχεια στη σελ. 11

f

11

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΓΟΥΝΑ
ΖΑΚΕΤΑ: Αλεπού
Αμερικής. Σχεδόν καινούρια. Τιμή 120€
Τηλ.: 6986051469 (Κωδ:24041)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ: 5μ, πλαστικό με
εξωλέμβια μηχανή tohatsu 20hp και με
δευτερεύουσα 8hp. Σε άριστη κατάσταση.
Βρίσκεται στον Ωρωπό. Τιμή 5000€. Τηλ.:
6944756943 (Κωδ:24147)

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Μήκος 4,90μ,
μηχανή selva 50hp, full injection,
τετράχρονη με τρέιλερ, μοντέλο 2008. Τιμή
6000€. Τηλ.: 6943475608 (Κωδ:22791)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ: Μπερέτα 390.
Τιμή 500€. Τηλ.: 2262036338, 6944742859
(Κωδ:24022)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μηχανισμός κοτσαδούρας
αυτοκινήτου μαζί με την καλωδίωση, για ΙΧ
μάρκας SUSUKI SWIFT, μοντέλο 2007. Τιμή
120€. Τηλ.: 6983520555 (Κωδ:24158)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
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)
ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ: Πωλείται
σε
διαστάσεις
0,44Χ0,38Χ0,80ύψος.
Τηλ.: 2221085135, 6936479421 (Κωδ:24112)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΟΥ: Πωλείται
κατάλληλο για κατάστημα ειδών δώρου.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22754)
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 BIPAP: Κατάλληλη για άπνοιες, ΧΑΠ, σε άριστη
κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913,
6997440982 (Κωδ:23001)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ: Με πενταλ, παίρνει και
εξωτερικά ηχεία. Τιμή 70€. Τηλ.: 2221085135,
6936479421 (Κωδ:24115)

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 ΠΟΔΗΛΑΤΟ BMX: Σε πολύ
καλή κατάσταση. Τιμή 80€ από 320€. Τηλ.:
6977134133 (Κωδ:23853)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΗΝΗ: Δυο δωματίων τροχήλατη
σε μπαγκαζιέρα, διαστάσεων 2,00Χ1,50.
Σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 6949129075
(Κωδ:24001)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΗΝΗ: Δυο δωματίων
τροχήλατη σε μπαγκαζιέρα, διαστάσεων
2,00Χ1,50. Σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
6949129075 (Κωδ:24165)
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)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αραμπάς ‘’ κάρο’’, με 4 τροχούς.
Τηλ.: 6988054268 (Κωδ:24070)
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΡΟΤΣΙ: Peg-perego και
καρότσι σπαστό σε άριστη κατάσταση.
Τιμή πώλησης και τα δύο μαζί 130€ ή και
μεμονωμένα. Τηλ.: 6947824719, 6944523921
(Κωδ:24047)
l
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ:
Ταχείας
συνδέσεως μεταλλικές, 6μ έκαστη. Τιμή
προσιτή. Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:24168)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Πλήρης εξοπλισμός από ιδιώτη.
Τηλ.: 2111159298 (Κωδ:24146)

ΠΩΛΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ: Καινούρια
elite(ιταλική) sdsm 25/16B, 1,5 ίντσες, KW
1,5, 2HP, 450VL. Τιμή 130€ Περιοχή Ωρωπού.
Τηλ.: 6986051469 (Κωδ:24040)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΕΒΗΤΑΣ: 60.000 θερμίδες, pellet,
κατάλληλος για ξύλα και πυρηνόξυλο. Σε πολύ
καλή κατάσταση. Δεκτός έλεγχος. Τιμή 2000€.
Τηλ.: 6948834314 (Κωδ:24024)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ: Και υδραυλικός
στίφτης για σταφύλια. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.: 2221078402, 6973462731 (Κωδ:24177)

www
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ Belarus: 4Χ4, 22hp,
του ‘95. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 2221078402,
6973462731 (Κωδ:24176)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΕΖΑ: Πετρέλαιο, 10 hp,
2 μαχαίρια 1,20, 0,60 πόντους έκαστο,
σουηδικής
προέλευσης.
Τιμή
900€.
Τηλ.: 6948834314 (Κωδ:24023)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Αεροσυμπιεστής με δύο
αεροπίστολα. Ηλεκτροσυγκόληση 220-380v.
Διάφορα εργαλεία συνεργείου. Τιμή πώλησης
2500€ Tηλ.: 6987687838 (Κωδ:24155)

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
PLAY STATION 3: Πωλείται με 8 παιχνίδια.
Τιμή 150€. Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23862)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟ: I Phone 6, σε άριστη
κατάσταση. Τιμή 150€. Τηλ.: 6909590272
(Κωδ:24197)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΔΙΟ:
Sony cd player, με
κασετόφωνο. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 40€.
Τηλ.: 6909590272, 6984096692 (Κωδ:23932)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
TECHNICS: Ενισχυτής, πικάπ, ραδιόφωνο
και equalizer, fisher, με δίσκους 33 στροφών.
Ευκαιρία. Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22717)
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Ζώδια από.... την Άλκηστις

Διανύοντας τον Ιούλιο του 2021...
ΚΡΙΟΣ

Κριοί μου, αυτός ο μήνας θα σας ανταμείψει.. και
μάλιστα για όλα όσα πέρασαν ανεκμετάλλευτα
τόσο καιρό. Η Ν. Σελήνη μέσα στο σπίτι σας
θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις σας και θα
δώσει την ευκαιρία να τις αποκαταστήσετε,
αρκεί να λάβετε υπόψη τον ανάδρομο Oυρανό.
Η Πανσέληνος στον Υδροχόο θα προβληματίσει
φιλίες κι επιθυμίες ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο
στη ζωή σας. Πολλά θα αλλάξουν και θα μπουν
σε μια τάξη, που θα είναι προς όφελός σας.
Μη γκρινιάζετε λοιπόν.. απλά, χαμογελάστε!

ΤΑΥΡΟΣ

Οι σύντομες αποδράσεις από τη δουλειά αυτό
το μήνα θα σας τονώσουν γλυκά μου Ταυράκια
κι η αλήθεια είναι πως τις έχετε μεγάλη ανάγκη.
Αφροδίτη, Άρης, Δίας συνεργάζονται σκληρά
ολόκληρο το μήνα για να υπάρξει ευχάριστη
ατμόσφαιρα τόσο στα αισθηματικά, όσο και
στα επαγγελματικά σας. Η Πανσέληνος στον
Υδροχόο δεν είναι επιβαρυντική για την καριέρα
σας, η ανάδρομη πορεία Κρόνου κ’ Δία ωστόσο
πιέζει, σε σχέση και με τον φιλοξενούμενό σας,
επηρεάζει θέματα εργασιακά.

ΖΥΓΟΣ

Οι προκλήσεις που έρχονται, σας είναι γνωστές
όμως το σκηνικό του Ιουλίου τελικά είναι ευνοϊκό
για σας. Παρότι ο πλανήτης της τύχης σας δεν
σας αφήνει, η Ν. Σελήνη είναι οτι καλύτερο παρ΄
οτι για τα άλλα ζώδια δεν έχει και την καλύτερη
φήμη. Ωστόσο δεν χρειάζεται να μετράτε τις μέρες
αντίστροφα από τώρα, σαν τους φαντάρους!!
Τα φεγγάρια του μήνα θα ρίξουν πολύ φως στο
δρόμο σας, εκμεταλλευτείτε το στις σχέσεις με τα
παιδιά σας και τα δημιουργικά σας οφέλη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τίποτα δεν αποκτιέται εύκολα σ΄ αυτόν τον
πλανήτη που λέγεται γη, το ξέρετε καλύτερα
απ΄ όλους τους άλλους αυτό. Χρειάζεται λοιπόν
να γίνετε πιο ευέλικτοι και πιο διαλλακτικοί τώρα
που ο πλανήτης της τύχης και πάλι περνά στο
σπιτικό σας, ώστε να πετύχετε καλύτερους
στόχους και πιο ζεστές σχέσεις. Το παρασκήνιο
θα εξακολουθεί να σας επηρεάζει στα
προσωπικά, καλύτερα να κρατήσετε κλειστά τα
χαρτιά σας. Διαφυλάξτε τα μελλοντικά σχέδιά
σας κι ιδιαίτερα τα αναπάντεχα εκεί!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Παρά τις κρίσεις μικρής διάρκειας, αυτός ο μήνας
θα αποδειχτεί καλός, αλλά αντιφατικός. Ερμής και
Δίας έχουν προετοιμάσει το έδαφος για ένα κλίμα
αρμονίας. Ο Ερμής υπόσχεται εύνοια ως τις
9 που θα βρίσκεται στο ζώδιο σας, ωστόσο κάτω
από μια Ν. Σελήνη στον άξονα των οικονομικών
σας και μια Πανσέληνο στα σχέδιά σας, θα σας
πιέσουν. Σε σας που είστε ελεύθεροι ίσως φέρει
μια νέα σχέση στη ζωή σας. Οι επιλογές σας
στον έρωτα, αυτή τη φορά θα έχουν προοπτική
διαρκείας κι η τύχη σας μορφή απρόσμενη.

Οι φίλοι, ο κοινωνικός περίγυρος κι ο κυβερνήτης
σας απ΄ τις 10 εκεί, στέκονται στο πλευρό σας
αυτόν τον δυναμικό μήνα Τοξότες μου και σας
στηρίζουν τις στιγμές που τα επαγγελματικά και
οι προσωπικές σας υποθέσεις δυσκολεύονται
να σταθούν στο ύψος των προσδοκιών σας.
Οι πλανήτες σύμμαχοι σ΄ αυτόν τον αγώνα
δρόμου, βελτιώνουν τα πράγματα και βοηθούν
τις σχέσεις σας με τα πρόσωπα που είναι
δίπλα σας. Το κλειδί είναι η σωστή οικονομική
διαχείριση κι η υπομονή.. τα καλύτερα έρχονται.

Λίγο πιεστικός είναι ο μήνας αυτός.. αν κι εγώ
θεωρώ πως διανύετε μια από τις πιο δυναμικές
περιόδους της χρονιάς. Ωστόσο τα θέματα της
οικογένειας, της ακίνητης περιουσίας και γενικά
των επαγγελματικών, θα σας απασχολήσουν με
τα σκαμπανεβάσματά τους. Κάπως ελπιδοφόρα
θα είναι η Ν. Σελήνη γι’ αυτό πρέπει να αποδείξετε
την αξία και την υπευθυνότητά σας, να στραφείτε
στα πρόσωπα της οικογένειας και να σκύψετε
με κατανόηση στα προβλήματα που υπάρχουν
μεταξύ σας. Προσοχή. Δείξτε προσοχή στα
οικονομικά σας.

Παρότι αυτός ο μήνας είναι δύσκολος για τις
σχέσεις σας, φέρνει ευκαιρίες. Η ευελιξία και
το ανοιχτό μυαλό θα δημιουργήσουν συνθήκες
και κάτω απ΄ αυτές θα δράσετε. Το πρώτο
δεκαπενθήμερο του μήνα με μια Ν Σελήνη
στον άξονά σας θα μπείτε σε διλλήματα στις
σχέσεις σας.. τα οικονομικά είναι απόρροια της
Πανσελήνου που ακολουθεί. Τα πράγματα θα
καλυτερέψουν μετά τις 10 θα καταλάβετε την
σπουδαιότητα των φίλων και του έρωτα στη ζωή
σας.. ένα ρομαντικό ειδύλλιο δεν αποκλείεται.

ΛΕΩΝ

Είναι αλήθεια οτι το τελευταίο διάστημα τα
πράγματα σέρνονταν στην κυριολεξία και
παρότι είναι ο Δίας που ευλογεί τα σχέδια
του περιβάλλοντός σας, είστε ανήσυχοι. Με
τη θετική συμβολή του από δω και πέρα, οι
καταστάσεις αλλάζουν προς όφελός σας.
Μοναδική παραφωνία ένας Άρης επιθετικός και
μια Πανσέληνος που μπορεί να επιβαρύνει τις
σχέσεις σας, αφού γίνεται στον άξονά σας, ίσως
όμως βοηθήσει να βελτιώσετε την επικοινωνία
με τα πρόσωπα που σας περιβάλλουν.

Ο μήνας αυτός μοιάζει αντιφατικός φίλοι
Υδροχόοι, απαιτεί προσοχή σε όποια απόφαση
σκεφτείτε να πάρετε στον εργασιακό τομέα.
Μπορεί εσάς τους δεσμευμένους να σας
σπρώχνουν τα γεγονότα να ξεκαθαρίσετε
καταστάσεις, αλλά στο μέλλον θα δείτε το λάθος
της επιλογής σας κάτω από μια Πανσέληνο που
σας αφορά προσωπικά. Οι απαιτήσεις Δία και
Κρόνου σε σχέση με τις κινήσεις του Ουρανού
θα δοκιμάζουν τους ισχυρισμούς σας και για να
διατηρήσετε τις υποσχέσεις σας θα πρέπει να
βάλετε φρένο στη βιασύνη σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΙΧΘΥΣ

Έχετε λόγο να είστε κάπως, φίλοι Παρθένοι
γιατί ο Ιούλιος είναι ο μήνας που ο κυβερνήτης
σας είναι υπερδραστήριος και τα φεγγάρια του
θα σας κάνουν τα γυμνάσιά τους. Η αίσθηση
ανακούφισης που θα φέρει ο Δίας είναι μεγάλη
και θα συμβάλει θετικά. Δεν πρέπει να ξεχνάτε
όμως την Πανσέληνο και την Ν. Σελήνη όπου θα
επιβαρύνουν την υγεία και τη δουλειά σας και τον
τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις σχέσεις. Νομίζω
ήρθε η ώρα να σκεφτείτε πως θα κινηθείτε και τι
θέλετε να αλλάξετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Είναι καιρός γλυκά μου ψαράκια να αφήσετε
πίσω καταστάσεις που σας κρατούν δέσμιους..
και μιλώ για σας τα ευαίσθητα ψαράκια, που είστε
σαν τις κουτσομούρες και τα μπαρμπουνάκια..
και που δυσκολεύεστε να αναθεωρήσετε
απόψεις! Προτείνω να ράψετε τις τσέπες που
θεωρείτε τρύπιες και να απομακρυνθείτε από
ανούσιους έρωτες. Οι ελπίδες για καλύτερες
μέρες θα πάρουν σάρκα και οστά λίγο μετά την
Πανσέληνο που θα σημάνει την έναρξη μιας
νέας περιόδου.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ! !
συνέχεια στη σελ. 14

f
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)
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ: Πωλούνται με πάγκο
ντουλάπια 1,40m, σε πολύ καλή κατάσταση
από ανακαίνιση με νιπτήρα κ.α. σε λάκα
χρώμα μπεζ ανοικτό ο πάγκος και τα ντουλάπια
άσπρα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853
(Κωδ:23367)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Διθέσιος χειροποίητος,
νέας γενιάς, σε άριστη κατάσταση. Μόνο
250€. Τηλ.: 6947829339 (Κωδ:24099)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Με αποθηκευτικό
χώρο, 4/θέσιος, που γίνεται κρεβάτι.
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:20751)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ: Σε πολύ
καλή κατάσταση, διαστάσεις πλάτος 1,42
βάθος 1μ. ύψος 0,87. Τιμή ευκαιρίας 150€.
Τηλ.: 6983520555 (Κωδ:24159)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: Ξύλο ανιγκρέ, MDF,
καρυδί ανοιχτό, 2,70ύψος, 1,80πλάτος,
0,60βάθος.
Εντελώς
αχρησιμοποίητη
σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:20745)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ: Ξύλο καρυδιά σε άριστη
κατάσταση. Τιμή:250€ Τηλ.: 2221089286,
6978590007 (Κωδ:24092)

13
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Που αποτελείται από
τριθέσιο και διθέσιο καναπέ, ελάχιστα
χρησιμοποιημένο σε πολύ καλή κατάσταση,
επώνυμο ιταλικής προέλευσης, χρώματος
μπεζ καφέ με ξύλο οξυάς. Πωλείται λόγω
αναχώρησης. Τιμή 1000€. Τηλ.: 2221089286,
6943295446, 6978590007 (Κωδ:24094)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Που αποτελείται από
διθέσιο και τριθέσιο καναπέ. Σε πολύ καλή
κατάσταση. Τιμή 350€. Τηλ.: 6944433606
(Κωδ:24072)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ:
Ροτόντα
ανοιγόμενη 1,20μ, ξύλο μασίφ μαόνι
με 6 καρέκλες, σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23448)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΦΟΥΡΝΑΚΙ: Μικρό με
2 μάτια επιτραπέζιο. Σε καλή κατάσταση.
Τηλ.: 2221085135, 6936479421 (Κωδ:24114)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ: Δίπορτο no-frost. Σε καλή
κατάσταση. Τηλ.: 2221085135, 6936479421
(Κωδ:24113)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ: No frost,
εντελώς καινούριος, χρήση 1 εβδομάδα. Τιμή
από 429€ μόνο 250€. Τηλ.: 6994160039
(Κωδ:24167)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Λάμπα με φυσητό γυαλί, παλαιά.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23452)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Στρογγυλό τραπεζάκι ΄ξύλο μαόνι,
ροτόντα (για λάμπα). Τηλ.: 6973006515
(Κωδ:23451)

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:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ: Επάργυρη
6 τεμαχίων, άνω των 50 ετών σε πολύ
καλή
κατάσταση.
Τιμή
συζητήσιμη.
Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:23364)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΡΤ ΜΑΝΤΩ: Ξύλο δρυς
χειροποίητο,
άριστη
κατάσταση,
εξαιρετικής κατασκευής, με καπελιέρα
και ομπρελοθήκη ντυμένη γαλβανιζέ, σε
διαστάσεις 1Χ2μ ύψος. Τηλ.: 6944293438
(Κωδ:20752)

Σκρίνιο

σκαλιστό

μασίφ,

ξύλο μαόνι 2,50μ μήκος. Τιμή λογική.
Τηλ.: 6973006515 (Κωδ:23450)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο έργα του Γεώργιου
Μούγιου, λάδια, διαστάσεων α)36Χ64εκ,
τιμή 280€ και β) 24Χ34εκ, τιμή 180€.
Τηλ.: 6977134133 (Κωδ:23854)

συνέχεια στη σελ. 14
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ: Σαλόνι και
6 καρέκλες, καρυδιά art deco, του 1920,
2 σόμπες πορσελάνης, 1 μπουφές καρυδιάς,
1 τραπεζάκι οβάλ μαρκετερί καρυδιά, 1 πιάνο
γερμανικό επώνυμο και ένας επώνυμος πίνακας
ζωγραφικής. Τηλ. 6973066680 (Κωδ:24088)

www
ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται
χειροποίητο του 1940, οικογενειακό
κειμήλιο, σετ ασορτι με έξι καρέκλες η
τραπεζαρία. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22755)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙΑ: 2 μονά κρεβάτια,
με τα στρώματά τους, τα οποία είναι

αχρησιμοποίητα, το κομοδίνο τους, καθώς
και μια περιστρεφόμενη καρέκλα γραφείου.
Τιμή 300€ όλα μαζί. Τηλ.: 6947829339
(Κωδ:24007)
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Πωλείται φορμάικα,
χρώμα λευκό-γκρι με γραμμώσεις,
διαστάσεις

μήκος

1,30Χ0,85.

ΤΗΛ.: 6944293438 (Κωδ:20750)

Γ)Τραπέζι με έξι καρέκλες πλάτης, μοντέρνας
κατασκευής, σχεδόν καινούριο.
Δ)Τραπεζέκι σαλονιού μεγάλο, μασίφ ξύλο,
σχεδόν καινούριο.
Ε)Έπιπλο τηλεόρασης με ραφιέρα, συρταράκια
και για μεγάλη τηλεόραση
Τιμή πώλησης όλα μαζί 1200€
Τηλ.: 6948187174 (Κωδ:24075)

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΣΠΙΤΙΟΥ:
Α)Καναπές

τριθέσιος

που

γίνεται

κρεβάτι σε πολύ καλή ποιότητα ελάχιστα
χρησιμοποιημένος σχεδόν καινούριος.
Β)Καναπές τριθέσιος φαρδύς με μαξιλάρες
από επωνυμο κατάστημα, σχεδόν καινούριος.

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Αναζητά
κύριο σοβαρό έως 50 ετών, με ελαφριά
αναπηρία, προς συγκατοίκηση και σοβαρή
σχέση. Διαθέτει οικία και αμάξι. Τηλ.:
2221039012, 6908506005 (Κωδ:24035)

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επιθυμεί
γνωριμία με κυρία έως 50 ετών για σχέση,
παρέα και ότι προκύψει. Τηλ.: 6988698082
(Κωδ:22185)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ: Σε νεαρή ηλικία,
ανεξάρτητος με σταθερό εισόδημα,
που λατρεύει τη φύση, τα ταξίδια και τα
σπορ, αναζητά νεαρή κυρία έως 33 ετών,
καλόγουστη, ευπρεπή, ευπαρουσίαστη,
για σοβαρή σχέση. Τηλ. Επικοινωνίας:
6992271181 Όχι απόκρυψη (Κωδ:24076)

συνέχεια στη σελ. 15
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ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΌΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ.
ΤΗΛ.: 6934026350 (Κωδ:23686)

ΖΩΑΚΙΑ
l
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΚΥΛΑΚΙ:
Ημίαιμο
κοκόνι, αρσενικό 5 ετών, στειρωμένο και
εμβολιασμένο στην περιοχή της Χαλκίδας,
μόνο για ζωόφιλους. ΑΤ945000002316902.
Τηλ.: 6985605153 (Κωδ:24179)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
3ου ορόφου, 35τμ, πλήρως ανακαινισμένη και
επιπλωμένη, επί της Βενιζέλου 6. Αποτελείται
από 1 δωμάτιο, κουζίνα και μπάνιο. Τιμή 280€.
Τηλ.: 6944137137
Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ: Πωλείται κατάστημα
55τ.μ., με πατάρι 27τ.μ., 2 τουαλέτες, σύνδεση
με την αποχέτευση, τριφασικό ρεύμα, άδεια για
ότι επιχείρηση θέλετε. ΠΕΑ Η, έτος 1985. Τηλ.:
6976396606, 2228031285
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. Τιμή 230€. Τηλ.: 2221090637,
6949970357, 6951202497
Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ: Ενοικιάζεται δυάρι
ισόγειο, με κήπο, κλιματική ζώνη Β, έτος 1955.
Τηλ.: 6936477411
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ PELLET: Σε άριστη
κατάσταση,
ilaria,
10kw,
ελάχιστα
χρησιμοποιημένη. Τιμή 1000€ από 3000€.
Τηλ.: 6976396606, 2228031285
ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται οικόπεδο
520τμ, γωνιακό άρτιο και οικοδομήσιμο. Είναι
γωνιακό μεταξύ των οδών Ηροδότου και
Αριστοτέλους κοντά στο γυμνάσιο Βασιλικού.
Τιμή 60000€. Τηλ.: 6977284310
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΕΟΦΥΤΟΥ 60: Ενοικιάζεται
υπόγειος χώρος στάθμευσης, στο κέντρο της
Χαλκίδας. Τηλ.: 6958008005
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 41: Ενοικιάζεται
ισόγειο κατάστημα. ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 1992.
Τηλ.: 6981494595
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι
Π ΕΠ ΕΙ ΡΑ Μ ΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ:
Για κουζίνα ταβέρνας/εστιατορίου στη Χαλκίδα,
για διήμερη απασχόληση. Υψηλός μισθός.
Τηλ.: 6932538655

ΣΤΟΜΙΟ

ΟΞΥΛΙΘΟΥ:

Ενοικιάζεται

κατάστημα στο Στόμιο Oξυλίθου για
κάθε επαγγελματική χρήση. ΠΕΑ Γ, έτος
κτήσεως 1990. Τηλ.: 6970885369

