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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ: Στην ευρύτερη περιοχή 
της Ερέτριας, από έμπειρο ελαιοπαραγωγό. 
Τηλ.: 6948509297 (Κωδ:24381)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ: Στην ευρύτερη περιοχή 
της Χαλκίδας και το κλάδεμα μετά τη 
συγκομιδή, από έμπειρο ελαιοπαραγωγό. 
Τηλ.: 6981024553 (Κωδ:24380)
l ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΛ: Οικονομίας και 
διοίκησης γραμματέων με καλή  γνώση 
Η/Υ, τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας με 
5 χρόνια προϋπηρεσία μέτρια αγγλικά, 
ζητώ εργασία, η οποία επιδοτείται από 
τον ΟΑΕΔ. Όχι κλήσεις  με απόκρυψη. 
Τηλ.: 6974612869 (Κωδ:24443)
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Κατάκοιτα και 
ηλικιωμένα άτομα, παιδιά με ιδιαιτερότητες. 
Παρέχει μέτρηση πίεσης, οξυγόνου στο αίμα, 
καρδιακών παλμών, ζαχάρου, θερμομέτρηση, 
ενέσεις, κοπή ραμμάτων, ορούς, καθώς 
και ότι ορίζει ο θεράπων ιατρός σας. Τιμές 
προσιτές. Όχι με απόκρυψη. Τηλ.: 6977791753 
(Κωδ:23683)
ΖΗΤΑΩ ΝΑ ΚΡΑΤΑΩ ΠΑΙΔΑΚΙΑ: Μεγαλύτερα 
από 3 ετών. Διαθέτω εμπειρία. Από 9 το πρωί 
έως 9 το βράδυ. Τηλ.: 6971648694 Χωρίς 
απόκρυψη (Κωδ:24424)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Φύλαξη παιδιών, καθώς υπάλληλος γραφείου 
ή καταστήματος. Με εργασιακή εμπειρία. 
Τηλ.: 6987201610 (Κωδ:24408)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για εργασίες 
καθαριότητας σπιτιών, στη Χαλκίδα και τις γύρω 
περιοχές. Τηλ.: 6998141513 (Κωδ:24393)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων και ως εσωτερική και για πρωί 
απόγευμα, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. 
Τηλ.: 6998141513 (Κωδ:24392)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές 
και ως εσωτερική και για πρωί ή απόγευμα.
Τηλ.: 6982094978 (Κωδ:24466)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων, για πρωί ή απόγευμα, μόνο στη 
Χαλκίδα. Τηλ.: 6974770673 (Κωδ:24334)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Tη φύλαξη παιδιών 
και ηλικιωμένων πρωί ή απόγευμα, στην 
περιοχή της Χαλκίδας. Όχι εσωτερική. 
Τηλ.: 6976573639 (Κωδ:24398)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων ατόμων, ως εσωτερική ή πρωί 
απόγευμα, στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6992307753 (Κωδ:24420)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων μόνο για ημέρα, όχι εσωτερική, 
στη Χαλκίδα. Τηλ.: 6992800304 (Κωδ:24485)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων 
με εμπειρία 10 ετών και εσωτερική και πρωί 
απόγευμα ή βράδυ. Τηλ.: 6988683287 
(Κωδ:24341)
l ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Και 
εμπειρία, αναλαμβάνει τη φροντίδα ατόμων, 
για λίγες ώρες την ημέρα, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, στην Χαλκίδα και τις γύρω 
περιοχές. Τηλ.: 6945596584 (Κωδ:24446) 
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 ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων ως εξωτερική με την ώρα, καθώς 
για καθαριότητα, σίδερο και άλλες εργασίες 
σπιτιού, γραφείου, στη Χαλκίδα και τις γύρω 
περιοχές. Τηλ.: 6994230994 (Κωδ:24477)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ: Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις, 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων πρωινές 
ώρες 8άωρο, 7πμ έως 3μμ ή 8πμ έως 4μμ, 
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6971745832, 
6987026018 (Κωδ:24429)

l ΚΥΡΙΑ ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
Αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων 
ως εσωτερική, στη Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη, 
Βατώντα, Ψαχνά  και τις γύρω περιοχές. 
Τηλ.:  6992032843 (Κωδ:24451)
l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ζητώ να εργασθώ 
ως γηροκόμος, όχι εσωτερική, για όλες τις 
ώρες. Επίσης ανταλλάσσω ρεπό. Στη Χαλκίδα 
και κοντινές περιοχές. Τηλ.: 6981583873 
(Κωδ:24440)
l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Και συστάσεις, 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων, 
ως εσωτερική, και για πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ.: 6943073271 (Κωδ:24453)
ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών, 
με εμπειρία αυτιστικού παιδιού υψηλής 
λειτουργικότητας. Τηλ.: 6979139734 (ΌΧΙ ΜΕ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:24268)
ΚΥΡΙΑ: Με εμπειρία αναζητά εργασία σε 
κουζίνα σαν λαντζιέρα. Τηλ.: 2221055749 
(Κωδ:24407)
ΚΥΡΙΑ: Με εμπειρία ενδιαφέρεται να κρατά 
ηλικιωμένους και παιδάκια, στη Χαλκίδα και 
γύρω περιοχές, καθώς καθαριότητα  σπιτιών, 
γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 2221055749 
(Κωδ:24406)

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)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ: 
Αγροτικές εργασίες, κηπουρικές εργασίες, 
χειρισμό αγροτικών μηχανημάτων και σαν 
οδηγός επαγγελματικών αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 6976320991 (Κωδ:24459)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε εργοστάσιο 
ως εργάτης, σε εργασίες σπιτιού, καθαρισμούς, 
βάψιμο, κάγκελα κ.α. Τηλ.: 6943730327 
(Κωδ:24364)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως φύλακας ή και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία. Τηλ.: 2221402273, 
6946720280 (Κωδ:24174)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς 
ελιάς και κλάδεμα στην περιοχή της Χαλκίδας 
και τις γύρω περιοχές, Δροσιά, Λουκίσια κ.α. 
Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24470)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Κλάδεμα ελιάς και άλλων 
δέντρων, κοπή χόρτων σε αυλές, κήπους, 
χωράφια και καθαρισμούς. Διαθέτει όλα τα 
εργαλεία και τα μηχανήματα. Τηλ.: 6958209650 
(Κωδ:24399)
l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλακάκια, 
ελαιοχρωματισμούς, χτισίματα, σοβατίσματα, 
γυψοσανίδες και δάφορα μερεμέτια. 
Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24467)
l ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ: 
Αναλαμβάνει περιποίηση κήπων, αυλές, 
πότισμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, 
κλάδεμα, κούρεμα γκαζόν, κ.α. Χαλκίδα 
και γύρω περιοχές. Σε πολύ χαμηλές τιμές. 
Τηλ.: 6976847267, 6988613698. Παρακαλώ 
όχι απόκρυψη. (Κωδ:24455)
l ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Πτυχιούχος αναλαμβάνει 
ενέσεις, αλλαγές τραυμάτων, νοσηλεία στο 
σπίτι, κατακλίσεις, φύλαξη ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6942907421 (Κωδ:24471)
l ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: 
Ζητά ανάλογη εργασία καθώς  φροντίδα 
ηλικιωμένων και παιδιών, για λίγες ώρες. 
Επίσης νοσηλεία ενέσεις, περιποίηση 
τραυμάτων, κατακλίσεων, μέτρηση σακχάρου 
και αρτηριακής πίεσης. Τιμές οικονομικές. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6976847267 
Παρακαλώ όχι απόκρυψη. (Κωδ:24454)

συνέχεια στη σελ. 3

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε

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 επιθυµείτε 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

ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ&ΥΠΟ∆ΟΧΗ&ΥΠΟ∆ΟΧΗ

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

στα τηλ..: 22210 87801,  ΚΙΝ.: 6970885369

Οδηγίες  δημοσίευσης αγγελιών

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

E-MAILS:

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.
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συνέχεια στη σελ. 4

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:24269)
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	Αρχιτέκτονας/ισσα μηχανικός 
ζητείται για συμμετοχή στη δημιουργική 
ομάδα της εταιρείας WandS με έδρα τη  
Χαλκίδα / Βαθύ.
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και 
portfolio στο email: av@wands.gr

Απαραίτητα Προσόντα
l Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
l Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική
l Γνώσεις ΝΟΚ
l Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε 
αρχιτεκτονικό ή τεχνικό γραφείο
l   Αγγλικά 

Παροχές
l Αμοιβή ανάλογα το επίπεδο σπουδών 
και εμπειρία.
l Βonus ανάλογα με την εξέλιξη των 
έργων
l Καριέρα  σε δημιουργικό περιβάλλον
l Αυτοκίνητο

l  Ζητείται Διανομέας-Delivery για Καφέ 

- Ζαχαροπλαστείο στη Χαλκίδα. Σταθερή 

και πλήρης απασχόληση.

Τηλ. επικοινωνίας:  2221077730 

(Κωδ:24479)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 

και ΔΙΚΤΥΩΝ: Για εργασία σε εταιρεία 

πληροφορικής. 

Αποστολή βιογραφικών: 

sales@consultech.gr
sofoklis.v@consultech.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2221022949 

(Κωδ:24422) 

l ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1) Μηχανικό αυτοκινήτων

2) Ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων

3) Ηλεκτροσυγκολλητή  

4) Φανοποιό  

5) Υπάλληλο γραφείου με άριστη γνώση 

αγγλικών ή γερμανικών και Η/Υ.

Τηλ. Επικοινωνίας:  6984405428 

(Κωδ:24452)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ   
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:    
Από γνωστό φανοβαφείο της Χαλκίδας. 
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Αποστολή Βιογραφικού:
mastrogalias@gmail.com 
Τηλ. Επικοινωνίας :  2221088807  
6934432800 (Κωδ:24409)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ATOMO(ΚΟΠΕΛΑ): Για σταθερή 
εργασία σε καφετέρια ή σε ανθοπωλείο, 
στην περιοχή Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6906683442, 6972481628 (Κωδ:24450)

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 ΑΤΟΜΟ: Ως καθαρίστρια για κτήριο 
επιπλωμένων διαμερισμάτων, στο κέντρο της 
Χαλκίδας, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 
Τηλ.: 6977303606 (Κωδ:24412)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
Με δίπλωμα οδήγησης, από εταιρεία 
ανακύκλωσης.Μισθός ικανοποιητικός. 
Πλήρης ασφάλιση. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6947352221 (Κωδ:24445) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Για να διδάξει 
μαθήματα Ρώσικης γλώσσας, μόνο απόφοιτος 
ρωσικής φιλολογίας, για παράδοση σε 
ιδιαίτερα μαθήματα. Περιοχή Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6985605153 (Κωδ:24015)

l	ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ:  
Για δουλειές του σπιτιού και περιποίηση 
ανδρός με ειδικές ανάγκες για 2 φορές την 
εβδομάδα, από 8.30πμ έως 3.30μμ, 30€ 
την ημέρα. Με καλούς τρόπους, ευγενική 
και να διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο.  
Τηλ.: 6984096692(Κωδ:24503) 

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ: Με δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας για διανομές. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ. Επικοινωνίας: 2221027250, 
6937176750 (Κωδ:24490)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ: Με επαγγελματικό 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και επιθυμητό 
δίπλωμα Ε’ κατηγορίας. Γνώσεις χειριστή 
γερανού. Μισθός ικανοποιητικός, 
πλήρης ασφάλιση. Για εργασία σε 
εταιρεία ανακύκλωσης στη Χαλκίδα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6947352221 (Κωδ:24444) 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ: Kατασκευής πολυεστερικών 
φουσκωτών σκαφών τύπου RIB, για 
μερική είτε ολική απασχόληση.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
Ναυπηγείο.
Τηλ .  Επ ικο ινων ίας :  6944313556 
Κος Περιμένης (Κωδ:24463) 

l Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ  Α Π Ο 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
συμβολαιογραφείο ή λογιστικό γραφείο 
ή δικηγορικό γραφείο. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6978607176
Αποστολή e-mail: mariakaminiari@gmail.com 
(Κωδ:24488)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Σε αποθήκη, καταστήματος με 
ζωοτροφές, με έδρα στα Φύλλα, 
για 8ωρη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση κατοχή διπλώματος Β 
ή Γ κατηγορίας (για χρήση κλαρκ).
Τηλ. Επικοινωνίας: 6937376309
E m a i l :  k o n s n a s t @ h o t m a i l . c o m 
(Κωδ:24405)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
Σε εταιρεία επεξεργασίας μετάλλου στην 
περιοχή Ριτσώνας - παράδρομος Εθνικής 
οδού. Ηλικίες μέχρι 45 ετών. Αποστολή 
βιογραφικού: info@swordhellas.com 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262071422 & 
6983909943 (Κωδ:24475) 

l ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:
Α)Πωλητής-πωλήτρια-Αποθηκάριος 
Β)Μηχανικός αυτοκινήτων 
Αποστολή βιογραφικού: 
vathisparts@gmai l .com
Τη λ .  E π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :  6 9 7 9 6 2 6 0 8 8 
(Κωδ:24461) 

Η εταιρεία  Α ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΕΕ – WandS 
(Κατασκευές ξύλου) στο Βαθύ Αυλίδας 
αναζητά:
Α) Τεχνίτη για κατασκευές
Β)  Αποθηκάριο
Προσφέρεται εξέλιξη καριέρας με πλήρη 
ασφάλιση και  bonus.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   2221061890
E-mail:  info@wands.gr (Κωδ:24377)

l Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΖΗΤΑ:
Οδηγούς Χειριστές γερανών-παπαγάλων
Με τις απαραίτητες άδειες και την ανάλογη 
εμπειρία, για μόνιμη εργασία.
Τη λ .  E π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :  6 9 3 2 2 6 9 1 4 5 
Κος Λεμπέσης
e-mail: info@lebesis.gr (Κωδ:24457)

l Μηχανουργείο στην περιοχή του 
Σχηματαρίου Βοιωτίας αναζητεί 
Α)Έναν ανειδίκευτο εργάτη - βοηθό 
γενικών καθηκόντων παραγωγής (1) και
Β)Έναν ηλεκτροσυγκολλητή (1)  για 
τετράμηνη σύμβαση.
Απασχόληση: 
*Πρωινή/Πλήρης 8.00-16.00.
*Πενθήμερη εργασία .
*Ορισμένου χρόνου με προοπτική 
Αορίστου.
Προϋπηρεσία: Κρίνεται απαραίτητη.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kapa3@otenet
Τηλ. Επικοινωνίας: 2262059931 
(Κωδ:24462) 

l ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ PRIMAVERA ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΤΡΙΑ ΖΗΤΑ:
Σερβιτόρο-σερβιτόρα για όλον τον 
χειμώνα,  για τις ημέρες Παρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή και όλες τις αργίες.
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία, 
γνώση αγγλικών, ομαδικό πνεύμα 
εργασίας.
ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΪΟ ΕΩΣ ΤΕΛΗ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
Αποστολή βιογραφικού στο 
georgeprimavera13@hotmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944263274 
(Κωδ:24497)

Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε., στη 
Χαλκίδα αναζητά άτομο για ΟΔΗΓΟ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ:
Επιθυμητά προσόντα:
• Πτυχίο Ι.Ε.Κ. Διασώστη – Πληρώματος 
ασθενοφόρου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη 
– Πλήρωμα ασθενοφόρου
• Πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Επαγγελματικών Προσόντων)
• Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα 
ωράρια/βάρδιες
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό στο email: 
zgeorgara@mesogeios.gr (Κωδ:24437)

       ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

l ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Του ΕΚΠΑ 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών 
σε παιδιά και ενήλικες. Παρέχεται: 
-Ψηφιακό υλικό για επανάληψη\κάλυψη 
κενών -Θερινά μαθήματα προετοιμασίας 
για την επόμενη τάξη-Προφορική εξάσκηση 
γλώσσας για απόκτηση ευχέρειας-Υπεύθυνη 
προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίου Β2 
σε ένα έτος. Τηλ.: 6978856635 (Κωδ:22925)
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
Πτυχιούχος του ΕΚΠΑ, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, καθώς και 
σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, στις περιοχές 
Αρτάκη, Χαλκίδα, Ψαχνά. Τηλ.: 6942915346 
(Κωδ:24413)
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)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Εμπειρότατος με άριστη 
μεταδοτικότητα και μεθοδολογία αναλαμβάνει 
τη μελέτη μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου. 
Ευρύτερη περιοχή Χαλκίδας. Τηλ.: 6944436898 
(Κωδ:24342)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Ειδική 
παιδαγωγός αναλαμβάνει παιδιά δημοτικού, 
γυμνασίου, λυκείου, για παράλληλη στήριξη, 
στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. Τιμές 
λογικές. Τηλ.: 6974738183 (Κωδ.24523)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ: 
Αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών δημοτικού.
Εμπειρία σε μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες.
Οργάνωση και αποτελεσματικότητα. 
Άριστα αποτελέσματα.
Ειδικές τιμές.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6939870365 (Κωδ:24383)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΡΩΣΣΙΚΩΝ: Πτυχιούχος 
παραδίδει μαθήματα Ρωσσικής γλώσσας. 
Τηλ.: 6973295515 (Κωδ:24312)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
Μαθηματικών, από έμπειρο καθηγητή, σε 
προσιτές τιμές. Τηλ.: 6978483865 (Κωδ:24328)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Μαθήματα 
φυσικής και χημείας, από έμπειρο καθηγητή σε 
προσιτές τιμές. Τηλ.: 6978483860 (Κωδ:24343)

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)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Ξένων 
γλωσσών για όλα τα επίπεδα κ’ διαδικτυακά, σε 
προσιτή τιμή. Τηλ.: 6987257907 (Κωδ:24190)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΗ: Παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6972862811 
(Κωδ:24187)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: Απόφοιτος του Αριστοτελείου, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και  Λυκείου, στην 
περιοχή της Χαλκίδας. Τιμή 7€/ώρα. 
Τηλ.: 2221088892 (Κωδ:24376)
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑ: Παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα φυσικής και χημείας, σε 
μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τιμές λογικές. 
Τηλ.: 6955351109 (Κωδ:24421)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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: Πωλείται καινούριο διαμέρισμα 
58τμ, ισόγειο με κήπο, 2Υ/Δ, σαλονοκουζίνα 
ενιαία, A/C, σε άριστη κατάσταση. ΠΕΑ Ε, 
έτος κτήσεως 2007. Τιμή 40.000€. Τηλ.: 
6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24502) 

Ν. ΑΡΤΑΚΗ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ: Πωλείται 
διαμέρισμα 48τμ, διαμπερές, πλησίον Παναγίας 
Φανερωμένης, 50μ από τη θάλασσα, πλησίον 
ουζερί, η λιακό, 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)

l ΧΑΛΚΙΔΑ:  Πωλείται διαμπερές 
οροφοδιαμέρισμα, 4άρι 120τμ, 3υ/δ,  2 
μπάνια, σαλονοκουζίνα. Αυτονομία 
θέρμανσης, μπόιλερ, προεγκατάσταση 
ηλιακού θερμοσίφωνα. Τζάκι. 
Απεριόριστη θέα. Πάρκινγκ αυτοκινήτου 
δυνατότητα 2 θέσεων,  αποθήκη 
υπογείου. Έτος κατασκευής 2010 
ΠΕΑ(Β)  Τιμή πώλησης 180.000€ Π2098
Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876  

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
SITE: www.myronestate.gr - www.myroncad.gr  /  email: myroncad@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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συνέχεια στη σελ. 6

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  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  Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876      

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΟΥΡΕΝΤΙ: Πωλείται 
διαμέρισμα 75τμ, 3ου ορόφου, σε καλή 
πολυκατοικία, 50μ από θάλασσα, 2Υ/Δ, 
μπάνιο, wc, ανεξάρτητη κουζίνα. ΠΕΑ 
Ε, έτος κτήσεως 1975. Τιμή 59000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24290) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ: 
Πωλείται οροφοδιαμέρισμα διαμπερές, 1ου 
ορόφου, 102τμ και 15τμ αποθήκη, χωρίς 
κοινόχρηστα, με αυτόνομο καλοριφέρ, με 
κλιματιστικά inverter, κουφώματα αλουμινίου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, μόλις ανακαινισμένο, 
ΠΕΑ Β, έτος κτήσεως 1972. Τιμή πώλησης 
60.000€. Τηλ.: 6947977920 Παρακαλώ μόνο 
σοβαρές προτάσεις (Κωδ:24423)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΣΟΥΒΑΛΑ: Πωλείται 
διαμέρισμα 110τμ, 2ου ορόφου, σε καλή 
κατάσταση, 3Υ/Δ, μπάνιο, wc, διαμπερές, 
Α/Θ. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1985. Τιμή 
90000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24336)

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

l ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 211τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
στη θέση Κοπανάς, όπισθεν της εκκλησίας. 
Τιμή 28000€. Τηλ.: 6981120349 (Κωδ:24480)
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 510τμ, 
γωνιακό,  μπροστά στο δρόμο, δίπλα από 
ελαιοτριβείο. Τηλ.: 6974062858 (Κωδ:24386)
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 (Κωδ:24209)

l ΓΑΓΙΑ ΒΡΥΣΗ-Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται οικόπεδο 
181τμ, μέσα στον οικισμό, εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Περιέχει πετρόκτιστη 
διώροφη οικία με φθορές, (χωρίς σκεπή και μια 
πεσμένη πλευρά). Πωλείται σαν οικόπεδο. Τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ.: 6995348415 (Κωδ:24473)
ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 2στρ εντός περιμετρικής ζώνης, 
περιφραγμένο με νερό, χτίζει 200τμ. Όχι μεσίτες. 
Τιμή 75.000€  Δυνατότητα και με ευκολία 
πληρωμής. Τηλ.: 6979076661 (Κωδ:24186)

ΔΡΟΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: 
Πωλούνται οικόπεδα εντός σχεδίου 
Δροσιάς 700τμ και 435τμ, ολόκληρα ή 
χωρισμένα με σύσταση ανα δύο το κάθε 
ένα. Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24101)

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)

ΛΙΜΝΗ-ΧΡΟΝΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 4στρ 
με υπέροχη θέα, 500μ από θάλασσα, τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6937944140 (Κωδ:23714) 

ΜΑΝΤΟΥΔΙ: Πωλείται προνομιακό οικόπεδο 
400τμ, με τοπογραφικό, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
σε κομβικό σημείο, στη θέση παραμύλος,πάνω 
στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι για Σκόπελο, 
Αλόννησο, απέναντι από εξοχικό κέντρο. Τιμή 
55000€. Τηλ.: 6906059639 Μετά τις 17:00 
(Κωδ:24370)
l ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται οικόπεδο 225τ.μ., 
με γκαρσονιέρα, 300μ. από την θάλασσα. 
Τηλ.: 2221050112, 6977015419 (Κωδ:24464)
Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 550τμ, 
εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο, πάνω 
στον εμπορικό κεντρικό δρόμο. Χτίζει 400τμ. 
Τιμή 75000€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24340)

l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ( ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ ) : Πωλείται 
οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 913.81τμ 
σε  πράξη εφαρμογής σχεδίου, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, εντός  σχεδίου πόλεως 
γωνιακό  εφαπτόμενου δρόμου και 
πεζόδρομου. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 55.000€ 
Π3254          Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  Τηλ.: 2221073430, 
6936843876  

l ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ: 
Πωλείται οικόπεδο 300τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, σε ωραία περιοχή. Τιμή 
26000€. Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
(Κωδ:24287)

l ΟΞΥΛΙΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2στρ., 
300μ από θάλασσα μπροστά σε δρόμο. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 2221050112, 6977015419 
(Κωδ:24465)
ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΣΤΟΜΙΟ ΚΥΜΗΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 3000τμ, οικοδομήσιμο πάνω 
στον κεντρικό δρόμο για Στόμιο, δίπλα από 
βενζινάδικο, περιοχή Κοκκινοεκκλησία. Τηλ.  
6974062858 (Κωδ:24384)

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)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΡΙΤΩΝΑΣ-
ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΑ: Πωλείται οικόπεδο 
4800τμ, απόσταση 200μ από θάλασσα, 
άρτιο, οι κοδομήσιμο. 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)

info@mikri-aggelia.gr
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ΣΤΕΝΗ- ΚΑΤΩ: Πωλείται οικόπεδο 705τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, δίπλα στο δημοτικό 
σχολείο. Τηλ.: 6972138306 (Κωδ:23920)

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  

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 256τμ, με πηγάδι. Τιμή 60.000€. 
Τηλ.: 2221083486, 6940211794 (Κωδ:24330)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ: Πωλείται 
οικόπεδο 144,5τμ, εντός σχεδίου πόλεως, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, ΣΔ 1,2% και 60% 
ποσοστό κάλυψης, μήκος πρόσοψης 11μ., 
στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται 
από τις οδούς Μ. Αλεξάνδρου-Ζωής δίπλα 
στον Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής. Τιμή 20.000€. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6936610209 (Κωδ:24400)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται γωνιακό 
οικόπεδο 235τμ. Τηλ.: 2221082646, 
6944128259 (Κωδ:23919)

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 - 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 
καρποφόρα δέντρα. Απόσταση από 
θάλασσα 150μ. Τιμή πώλησης 79.000€  
Π3314 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876  

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

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
250τ.μ., οικοδομήσιμο. Τηλ.: 2221083261, 
6976367815 (Κωδ:24435)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 400τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο 
ΣΔ 0,8 150μ από τη θάλασσα, με 
γεώτρηση και θέα θάλασσα. Τιμή 65.000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24286) 

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 - 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) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: Πωλείται οικόπεδο 
206τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, όπισθεν s/m, 
πριν τη διασταύρωση της Δροσιάς. Τιμή 38000€ 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6973009981, 2221028237 
(Κωδ:24315)

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     

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

l ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
6000τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο επί της οδού 
Χιλιαδού. Τιμή 150.000. Τηλ.: 6979330804 
(Κωδ:24492)

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:24389)
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ): Πωλείται αγρός 
6898τ.μ., με 50 ρίζες ελιές και αμπέλια. 
Τιμή: 7000€. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:23566)
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
1800τμ, με δρόμο μπροστά και πίσω, προς την 
παραλία, με 30 ρίζες ελιές, κατάλληλες για 
εκμετάλευση. Τηλ.: 6974062858 (Κωδ:24385)
l ΓΑΓΙΑ ΒΡΥΣΗ-Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 2500τμ, με 8 ελαιόδεντρα 
παραγωγής, καλλιεργήσιμο. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6995348415 (Κωδ:24472)
ΔΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
2025τ.μ., αμφιθεατρικό, 20 ρίζες ελιές, και άλλα 
δέντρα . Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913, 
6997440982 (Κωδ:24319)
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:24390)
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) 

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

ΠΟΛΙΤΙΚΑ- Περιοχή Αγ. Τριάδα: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 1800τμ, με 9 ρίζες ελιές 
παραγωγής, πλησίον του οικισμού. Ιδανική 
θέση για καλλιέργεια και μελίσσια, με θέα 
θάλασσα. Τιμή λογική. Τηλ.: 6944719646 
(Κωδ:23429) 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ-ΘΕΣΗ 
ΠΙΝΑΚΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 5500τμ, 
με 48 ρίζες ελιές μεγάλης παραγωγής. Τιμή 
λογική. Τηλ.: 6944719646 (Κωδ:23427) 

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

l ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ: 
Πωλείται κτήμα 11στρ, στην περιοχή Ριτσώνα 
Αυλίδας, με κτίσμα 70τμ, κατάλληλο για κάθε 
χρήση, επαγγελματική, βιομηχανική κ.α. 
Τηλ.: 6973761503 (Κωδ:24474)
ΤΡΙΑΔΑ-ΒΡΩΜΟΝΕΡΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
4600τ.μ. Τηλ.: 2106049508, 6972124010 
(Κωδ:24388)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

l	ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: ΜΕΖΟΝΕΤΑ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιφανείας 190τμ, 
ισογείου 80τμ. Οικόπεδο 420τμ. Ισόγειο 
επιφανείας 50τμ αποτελείται από  1υ/δ, 
σαλονοκουζίνα, μπάνιο.
A’ όροφος επιφανείας 110τμ,  ενιαία μεγάλη 
τραπεζαρία, 4υ/δ, χωριστή μεγάλη κουζίνα, 
2 μπάνια, αποθήκη. Διαθέτει κλειστό 
ενεργειακό τζάκι, μεγάλες βεράντες.
Β΄ όροφος επιφανείας 80τμ Γκαράζ 
αυτοκινήτου, περιβάλλοντας χώρος 
κήπου. Έτος κατασκευής 2010. ΠΕΑ (Γ). 
Τιμή  340.000€ Π3460 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

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 προσιτή. 
Τηλ.: 6949198999 (Κωδ:23828)

l ΦΥΛΛΑ-Περιοχή Άγιος Γεώργιος Αρμάς: 
Πωλείται μονοκατοικία 80τμ, σε ελαιόκτημα 
4000τμ, σε καλή κατάσταση, 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, τζάκι, χωρίς σύνδεση με 
ηλεκτρικό. ΠΕΑ Η, έτος 1983. Τιμή 45000€. 
Τηλ.: 6936931709 ΜΕΣΙΤΙΚΟ (Κωδ:24292) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται Μονοκατοικία 
πέτρινη (πρό 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  

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 (Γ)  Έτος κατασκευής  2001. Τιμή 
πώλησης 180,000€  Π3397 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΙΟ (ΓΝΧ)  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πωλείται  
3-όροφο κτίριο που αποτελείται από: 
Ισόγειο 65τμ ως επαγγελματική στέγη  και 
ως κατοικία 1ος όροφος : 65τμ κατοικία 
{στα τούβλα}  2ος όροφος: 65τμ κατοικία 
{στα τούβλα} Τιμή 60000€ Π3224 Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

συνέχεια στη σελ. 7

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)

info@mikri-aggelia.gr
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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)

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:24401)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΤΑΒΕΡΝΑ: 
Ζυμωτήριο ανοξείδωτο 60άρι, πλυντήριο 
επαγγελματικό, 2 ψυγεία μονά, ψυγείο 
κρεάτων, τραπέζια, καρέκλες, τραπεζομάντηλα, 
καρέ, πιάτα καινούρια. Τηλ.: 6988037332, 
2228023135 (Κωδ:24415)

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται παλαιά 
μονοκατοικία 60τμ, σε κεντρικό δρόμο, για 
αντιπαροχή. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24321)
ΒΟΛΟΣ: Eνοικιάζεται διαμέρισμα 97τμ, 2Υ/Δ, 
σαλόνι μεγάλο, ρετιρέ, μεγάλη βεράντα, 
νοτιοανατολικό, επί της Μεταμορφώσεως, 
πλησίον πανεπιστημίου, βιβλιοθήκης, ιδανικό 
και για 2 φοιτητές λόγω της καλής διαρρύθμισης. 
Ηλιακός θερμοσίφωνας, ατομικό φυσικό 
αέριο, A/C. Ελεύθερο από τέλος Οκτωβρίου. 
Τιμή συζητήσιμη. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1971.
Τηλ.: 6978360628 Κα Φωτεινή (Κωδ:24373)

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 ΑΥΛΙΔΑ ΒΑΘΥ: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
45τμ, επιπλωμένη, κουζίνα, A/C, βεράντα. 
ΠΕΑ Η, έτος κτήσεως 2000. Τιμή 200€. 
Τηλ.: 6947138098 (Κωδ:24458)
l	ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ενοικιάζεται 
δίχωρη γκαρσονιέρα καινούριας κατασκευής, 
1ου ορόφου, Α/Θ, ενεργειακή κατηγορία Δ, 
έτος 2006. Τηλ.: 6932527404 (Κωδ:24513)
l	ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ: Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 28τμ, 3ου ορόφου, στην οδό 
Έλληνος Στρατιώτου 57, πλήρως επιπλωμένη 
με Α/Θ, A/C, τέντα, ελάχιστα κοινόχρηστα. 
ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 2012. Τιμή 250€. 
Τηλ.: 6975517646 (Κωδ:24505)
l	ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα ‘ΛΟΥΞ’, ανεξάρτητη, 
ισόγειος, στην περιοχή του Αγ. Ταξιάρχη. 
ΠΕΑ Δ. Έτος κτήσεως 1964. Τιμή 170€. 
Τηλ.: 6973695164 (Κωδ:24509)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΥΑΡΙΑ

Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 18: 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 58τμ, μεγάλο δυάρι, 
πλήρως ανακαινισμένο, σε άριστη κατάσταση, 
γωνιακό, βλέπει θάλασσα και βουνό. ΠΕΑ 
Ζ, Έτος κτήσεως 1976. Τηλ.: 6937205648, 
2221043414 (Κωδ:24307)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΚΩΝ/ΛΕΩΣ: Ενοικιάζεται δυάρι 
ισόγειο, με κήπο, κλιματική ζώνη Β, έτος 1955. 
Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:24207)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
επιπλωμένο, ημι- ισόγειο, μικρό τριάρι 
60τμ, 2Υ/Δ, κλιματισμός, κατάλληλο για 
δύο άτομα, σε άριστη κατάσταση, σε 
ιδιόκτητη διώροφη έπαυλη. Κοινόχρηστα και 
παροχές συμπεριλαμβάνονται στο ενοίκιο. 
(Βραχυχρόνια μίσθωση). Τιμή ενοικίου 390€. 
Τηλ.: 6977303606 (Κωδ:24411)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται μεγάλο 
δυάρι, 2ου ορόφου, Α/Θ, ασανσέρ, ελάχιστα 
κοινόχρηστα, ήσυχο, φωτεινό, 1Υ/Δ, κουζίνα, 
σαλόνι, στο κέντρο, περιοχή μακαρονάδικο. 
ΠΕΑ Δ, έτος κτήσεως 1993. Τιμή 300€. 
Τηλ.: 2221086163, 6953012845, 6953012846 
(Κωδ:24324)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΤΕΝΝΙΣ(Οσίου Ιωάννου Ρώσσου): 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι 50τμ, σε πολύ 
καλή κατάσταση, Α/Θ, A/C, εντοιχισμένες 
συσκευές ψυγείο και κουζίνα, πλησίον 
θαλάσσης. ΠΕΑ Α, έτος κτήσεως 1981. 
Τηλ.: 2221084905, 6932852285 (Κωδ:24418)
l	ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι 1ου ορόφου, 
φρεσκοβαμμένο, ανακαινισμένο, σε άριστη 
κατάσταση καλοριφέρ, A/C. ΠΕΑ Ζ, έτος 
κτήσεως 1974. Τηλ.: 2221082825 (Κωδ:24522)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται 3άρι 79τ.μ. 
στο κέντρο της Χαλκίδας, στην οδό Κύπρου, 
με αποθήκη, 2 μεγάλα μπαλκόνια, τζάκι, 2 
θέσεις πάρκινγκ, 5ος όροφος. ΠΕΑ Α, Έτος 
κτήσεως 2011. Τιμή 470€. Τηλ: 6934400165 
(Κωδ:24489)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΟΥΡΕΝΤΙ: Δίπλα στη 
θάλασσα, ενοικιάζεται ρετιρέ, διαμπερές 
διαμέρισμα, 4ου ορόφου, 127τμ, με 3Υ/Δ, 
ενιαία κουζίνα-σαλονοτραπεζαρία, χωλ, 
2 μπάνια. Ηλιακός θερμοσίφωνας, ατομικός 
καυστήρας θέρμανσης, πόρτα ασφαλείας. 
ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως 1992. Τιμή 650€  
Τηλ.: 6985789827 (Κωδ:24498)

συνέχεια στη σελ. 8

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 62τμ,  
εντός οικισμού, A/C, ηλιακός  θερμοσίφωνας, 
καλοριφέρ, αυλή, κήπος, χώρος στάθμευσης. 
ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1970. Τηλ.: 6998254706 
Ώρες επικοινωνίας 17:00 έως 20:00. 
(Κωδ:24372)
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 270€. 
Τηλ.: 6975022037 (Κωδ:24404)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται Μονοκατοικία 
Επιπλωμένη με κήπο 50 τ.μ. με κλιματισμό, 
πάρκινγκ και αποθήκη. Ιδανική για φοιτητές. 
ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 1993. Τιμή 300€. 
Τηλ.: 6977045714 (Κωδ:24333)
Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: 
Ενοικιάζεται ανακαινισμένο διαμπερές 
διαμέρισμα 167τμ, 1ου ορόφου ρετιρέ σε 
διπλοκατοικία.
Μεγάλο σαλόνι με τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, 
μπάνιο, wc, τρία υπνοδωμάτια με ντουλάπες.
Μεγάλος κήπος, διαθέσιμος για τον ενοικιαστή 
για μπάρμπεκιου για να παίζουν τα παιδιά και 
για να τον περιποιηθεί όπως θέλει. 
Καινούρια κουφώματα θερμομονωτικά με 
διπλά τζάμια, σίτες και ηλεκτρικά ρολά. 3A/C, 
Α/Θ, χωρίς κοινόχρηστα. ΠΕΑ Α Έτος κτήσεως 
1980. Τιμή 430€/μήνα. Τηλ: 6936815294 
(Κωδ:24430)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΓΑΖΕΠΗ: Ενοικιάζεται το 
ισόγειο διπλοκατοικίας 100τμ, αυτόνομο, 
ανακαινισμένο, σε πολύ καλή κατάσταση, 
πόρτες ασφαλείας, ηλιακός θερμοσίφωνας, 

μεγάλη κουζίνα με σαλόνι, μπάνιο και wc. 
ΠΕΑ Η, Έτος κτήσεως 1956. Τιμή 380€. 
Τηλ.: 6955576715 (Κωδ:24394)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

l ΒΑΤΩΝΤΑΣ - ΦΥΤΕΙΕΣ: Ενοικιάζεται 
προνομιούχο οικόπεδο 1380τμ, οικοδομήσιμα 
400τμ. Ενοικίαση χώρου δια παντός και 
οποιαδήποτε χρήση. Τιμή 4.000€/μήνα με το 
χαρτόσημο. Τηλ.: 6998228480, 6970578858 
(Κωδ:24447)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: 
Διατίθεται οικόπεδο 1673τμ, τρίφατσο, 
ΣΔ 0,8 επί της λεωφόρου Αθηνών, δίπλα 
σε S/M, στη διασταύρωση Χαλκίδας-
Δροσιάς, κατάλληλο για επαγγελματική 
χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.: 6973796632 (Κωδ: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:24396)
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ΓΥΜΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Eνοικιάζεται αγροτεμάχιο 
70στρ, 300 ρίζες ελιές, μαντρί και νερό 
τρεχούμενο για οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ.: 6984028710 (Κωδ:24397)
ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΘΕΣΗ ΣΟΥΛΕΖΑ(πλησίον 
εκκλησάκι Αγίας Παρασκευής): Ενοικιάζεται 
αγροτεμάχιο 1000τμ, για χρήση καλλιέργειας. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6974805027 
(Κωδ:24313)
ΟΙΝΟΦΥΤΑ: Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 12στρ για 
χρήση σε αγρότη, παραγωγό, εταιρεία, πάνω σε 
δρόμο. Τιμή συζητήσιμη, κατόπιν συνεννόησης 
με ενοικιαστή.Τηλ.  6944252180 (Κωδ:24414)

  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Ενοικιάζεται κατάστημα πρώην 
ταβέρνα «Αμυγδαλιές», στο 1ο χλμ Αμαρύνθου 
Γυμνού, αίθουσα 300τμ, υπόγειο 85τμ, αύλειος 
χώρος 3000τμ, για οποιαδήποτε επαγγελματική 
χρήση.  Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:24403)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ: Πλησίον παλαιού νοσοκομείου, στην 
οδό Γαζέπη, 300τμ, για κάθε επαγγελματική 
χρήση, φροντιστήριο, χοροδιδασκαλείο, ιατρικό 
κέντρο, κτλ. ΠΕΑ Η, Έτος κτήσεως 1956.Τηλ.: 
6955576715 (Κωδ:24427)
l ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΛΕΩΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 
Ενοικιάζονται δύο επ. χώροι κατάλληλοι 
για γραφείο, κατάστημα κ.α. 50τμ, και 65τμ, 
αντίστοιχα πάνω στον κεντρικό δρόμο. ΠΕΑ Δ, 
έτος 1997. Τηλ.: 6936121795 (Κωδ:24469)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ: Ενοικιάζεται 
κατάστημα 200τ.μ. με παρκινγκ. ΠΕΑ Ε, έτος 
κτήσεως 1982. Τηλ.: 2221092157, 6979948271 
(Κωδ:24436)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΓΑΖΕΠΗ: Ενοικιάζεται ισόγειος 
αποθήκη 36τμ, στο κέντρο της Χαλκίδας. 
ΠΕΑ Η, Έτος κτήσεως 1956. Τηλ.: 6955576715 
(Κωδ:24395) 
ΧΑΛΚΙΔΑ-Ελ. Στρατιώτου 34: Ενοικιάζεται 
ισόγειο κατάστημα γωνιακό 89τμ, κατάλληλο για 
γραφείο, φαρμακείο, κομμωτήριο, φροντιστήριο 
κ.α. ΠΕΑ Δ’, έτος 1978, αποπεράτωση 1987. 
Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:24402)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ-ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ενοικιάζεται ακίνητο κατάλληλο 
για επαγγελματικό χώρο, που αποτελείται από: 
υπόγειο 100τμ, ισόγειο 90τμ και 1ος όροφος 
100τμ.  Ενοικιάζεται ολόκληρο ή τμηματικά. 
Βρίσκεται σε στάδιο αποπεράτωσης και μπορεί 
να γίνει ανάλογη συμφωνία για τον εκάστοτε 
ενοικιαζόμενο όροφο. Έτος κτήσεως 2006. Τηλ.: 
6947007926 (Κωδ:24428)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΟΡ. ΜΑΚΡΗ 18: Ενοικιάζεται επ. 
χώρος που αποτελείται από: υπόγειο 250τμ, 
ισόγειο 250τμ, πατάρι 120τμ και 1ο όροφο 
130τμ. Διαθέτει ασανσέρ. ΠΕΑ Γ, Έτος κτήσεως 
2003. Τηλ.: 6979224708 (Κωδ:24363)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ: Ενοικιάζεται βιοτεχνικό 
κτήριο 1300τμ, με μεγάλο περιβάλλοντα χώρο 
για οποιαδήποτε χρήση στην περιοχή Πέι 
Δοκού με πρόσοψη επί του κεντρικού δρόμου. 
Ενοικιάζεται ολόκληρο ή τμηματικά σε 2 των 
650τμ. Τηλ.: 2221024197, 6972481628, 
6906683442 (Κωδ:24374)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

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 (Κωδ:24205) συνέχεια στη σελ. 9

l ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ: Πωλείται επαγγελματικός 
χώρος που αποτελείται από οικόπεδο 100τμ, με 
παλαιό κτίσμα 70τμ και πρασιά 30τμ, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο Βαθέως-Παραλίας Αυλίδος. 
Τηλ.: 6973562384 (Κωδ:24501)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καφεζαχαροπλαστείο στην Στενή Ευβοίας, 
στην κεντρική πλατεία, με σταθερή και 
πολύ καλή πελατεία. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6937176750 (Κωδ:24478)

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ: Προς ενοικίαση, ευρύχωρο, 
στην Χαλκίδας. Τηλ.: 6987202197 (Κωδ:24441)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30ΤΜ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:  Προς 
αγορά με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Πληρώνω 
150€ έως 200€/μήνα αντί γραμματίου έως 
αποπληρωμής του. Περιοχές Χαλκίδα, Αρτάκη, 
Αιδηψός, Ιστιαία, Λίμνη, Μαντούδι, Σκύρος, 
Βοιωτία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Όποιος έχει 
την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί να 
καλέσει στο Τηλ.: 6977791753 ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ 
(Κωδ:24275)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ: Ισόγεια κατοικία έως 
15000€ ή δίχωρη γκαρσονιέρα, στις περιοχές 
Χαλκίδα, Βατώντα, Ν. Αρτάκη. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ.: 6978862402 Όχι απόκρυψη 
(Κωδ:24438)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ : Παλαιά οικία, 
σε οικονομική τιμή. Τηλ.: 6936693585, 
6971800808 (Κωδ:24316)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: 
Για δημιουργία σταθμού αυτοκινήτων 
-πάρκινγκ- εντός της Χαλκίδας, από ιδιώτη. 
Τηλ.: 6946720280, 6987001186 Κος Κώστας 
(Κωδ:24325)

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 
Ζητείται προς αγορά, αγροτεμάχιο 10στρ και 
άνω, στη βιοτεχνική περιοχή Σχηματαρίου. 
Τηλ.: 6936843876 (Κωδ:24419)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

BMW 316: Πωλείται μοντέλο 2003, 1600cc, 
70hp, χρώμα μαύρο. Τιμή 1900€. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6937879911(Κωδ. 24525)
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MERCEDES 190E: Πωλείται μοντέλο του ‘91, 
1796cc, 14hp, χρώμα μπορντώ σε τιμή ευκαιρίας. 
Πωλείται και για ανταλλακτικά. Τιμή 600€. 
Τηλ.: 6936693583, 6971800808 (Κωδ:24314)
MERCEDES C180: Πωλείται 1600cc, 
compressor, 10ετίας, 105000χλμ. Πολύ 
προσιτή τιμή. Τηλ.: 6972673071 (Κωδ:24378)
RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full 
extra,  ανοιγόμενη οροφή κλπ.,1600cc,  
μοντέλο 2004, 124000χλμ, μπλε χρώμα 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6944293438 
(Κωδ:18898)

TOYOTA AURIS: Πωλείται αυτοκίνητο, μοντέλο 
2016, πετρέλαιο, 1400cc, 90hp, χρώμα 
ανθρακί. Τιμή 11500€. Τηλ.:  2221044386, 
6943461211 (Κωδ:24111)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/Α∆ΕΙΕΣ

TOYOTA TARO:  Πωλείται πετρέλαιο 2400cc, 
πίσω κίνηση, μπλοκέ, διαφορικό, χρώμα μπεζ, 
πολύ προσεγμένο δεκτός κάθε έλεγχος, 
400.000χλμ. Τιμή 7000€. Τηλ.: 6987063560 
(Κωδ:24091)

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) 

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ: Και χωρίς 
την άδεια, Mercedes Benz C200 με έδρα το 
Αλιβέρι. Άριστη κατάσταση. Δεκτός έλεγχος. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987203881 (Κωδ:24493)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

l ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ: Kawasaki KLE 
400. Τηλ.: 6942901791 (Κωδ:24496)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ POSEIDON RANIERI: 
Πλαστικό 4,55m με εξωλέμβιες susuki 65hp 
και 8hp, στη Δροσιά Χαλκίδας. Σε άριστη 
κατάσταση, με τρέιλερ και πολλά extra. Τιμή 
6500€. Τηλ.: 6978182211 (Κωδ:24323)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Olympic 5m, με 
μηχανή yamaha 40hp, δίχρονη, με τρέιλερ, 
κουκούλα και άδειες σε ισχύ. Βρίσκεται 
στο Χαλκούτσι. Τιμή πώλησης 4.500€. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6979316930 Κος Τάσος 
(Κωδ:24491)

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

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ BAXTER: Δερμάτινο για Kawasaki 
z 750. Τηλ.: 6937930492 (Κωδ:24495)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΣ: Πωλούνται 2 χάλκινα 
καζάνια αντίκες του ‘21 βαριά, δεμένα. 
Τηλ. 6944293438 (Κωδ:19494)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΟΥ: Πωλείται 
κατάλληλο για κατάστημα ειδών δώρου. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22754)
ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ: Πωλείται 
σε διαστάσεις 0,44Χ0,38Χ0,80ύψος.  
Τηλ.: 2221085135, 6936479421 (Κωδ:24112)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BI-
PAP: Κατάλληλη για άπνοιες, ΧΑΠ, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913, 
6997440982 (Κωδ:24320)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ: Με πενταλ, παίρνει και 
εξωτερικά ηχεία. Τιμή 70€. Τηλ.: 2221085135, 
6936479421 (Κωδ:24115)

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

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟ: I Phone 6 plass, σε 
άριστη κατάσταση και δώρο δύο καλώδια για 
φόρτιση και 2 θήκες. Τιμή 180€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24504)

Πωλείται μοσχοφίλερο σταφύλι. 
Τηλ.: 6973462731 (Κωδ:24387)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Γυνακείο με καλάθι 
σε άριστη κατάσταση και σε καλή τιμή. 
Τηλ.: 6982185851 (Κωδ:24432)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Σε άριστη κατάσταση, 
γυναικείο με καλάθι, πράσινο χρώμα, παλιό 
στυλ. Τηλ.: 6988571836 (Κωδ:24456)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΟΛΟΪ: Γυναικείο, με λουράκι, 
αφόρετο, τελευταίο μοντέλο, σε τιμή κόστους. 
Τηλ.: 6971648694 Χωρίς απόκρυψη. 
(Κωδ:24425)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ: Μάρκας AEG V850, 
καινούριο. Τιμή πολύ καλή. Τηλ.: 6976461650, 
2229068684 (Κωδ:24416)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ: 
Πολύ γερό, σε καλή κατάσταση. Τιμή 50€. 
Τηλ.: 6972342785 (Κωδ:24460)
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:24329)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΤΡΟΧΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Mε 
καλάθι, 7 ταχυτήτων. Ολοκαίνουριο. Γίνεται και 
βενζινοκίνητο και ηλεκτροκίνητο. Τιμή 450€. 
Τηλ.: 6943073271 (Κωδ:24267)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: 3ης Λυκείου, 
φυσικής, χημείας, έκθεσης. Τιμή 10€ έκαστο. 
Τηλ.: 6998254706 απογευματινές ώρες 17:00 
έως 19:00 (Κωδ:24371)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ: Ταχείας συνδέσεως 
μεταλλικές, 6μ έκαστη. Τιμή προσιτή. 
Τηλ.: 6974992763 (Κωδ:24168)
l ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ: Πωλούνται 
2 φωτοβολταϊκά πάνελ, 110w, 1 inverter 
24volt, 500watt, 1 ρυθμιστής φόρτισης 
Γερμανικής προέλευσης. Τιμή 600€ όλα μαζί. 
Τηλ.: 6934380300 (Κωδ:24484)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Ζητείται 
κρεβάτι διπλό με 2 κομοδίνα και τουαλέτα, 
σε καλή κατάσταση, για ηλικιωμένη κυρία με 
προβλήματα υγείας, (δωρεάν). Όποιος έχει 
την ευγενή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί 
ας καλέσει στο τηλέφωνο: 6977791753 Χωρίς 
απόκρυψη (Κωδ:24426)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (ΔΡΟΜΟΥ): 
Ζητείται επειγόντως, σε καλή κατάσταση, 
άνευ χρημάτων (δωρεάν), από άτομο με 
νευρολογικά προβλήματα στα πόδια, για να 
κινείται. Όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη και 
ευαισθητοποιηθεί ας καλέσει στο τηλέφωνο: 
6977791753 Χωρίς απόκρυψη (Κωδ:24309)

ΠΩΛΗΣΗ 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ Belarus: 4Χ4, 22hp, 
του ‘95. Τιμή 4000€. Τηλ.: 2221078402, 
6973462731 (Κωδ:24176)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ: 
E-compresser, 1,5 hp,  8bar, χωρητικότητα 
24lt. Τιμή 60€. Τηλ.: 6955188180 (Κωδ:24476)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ: Και υδραυλικός 
στίφτης για σταφύλια. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 2221078402, 6973462731 (Κωδ:24177)

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΔΙΟ:  Sony cd player, με 
κασετόφωνο. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 45€. 
Τηλ.: 6909590272, 6984096692 (Κωδ:23932)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
TECHNICS: Ενισχυτής,  πικάπ, ραδιόφωνο 
και equalizer, fisher, με δίσκους 33 στροφών. 
Ευκαιρία. Τηλ.: 6974259979 (Κωδ:22717)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙ∆Η 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:24331)
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΜΠΑΜΠΟΥ: Πωλούνται 
ολακαίνουριες, με τις μαξιλάρες τους. 
Τιμή 300€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24242)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Με αποθηκευτικό 
χώρο, 4/θέσιος, που γίνεται κρεβάτι. 
Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:20751) 
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ: Ξύλινο, 
κουμπωτό, χρώμα καρυδί, σε πολύ καλή 
κατάσταση (χωρίς στρώμα), με τις τάβλες. 
Τιμή 100€. Τηλ.: 6981120349 (Κωδ:24481)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ: Ημίδιπλο, σιδερένιο, 
ολοκαίνουριο, με ορθοπεδικό στρώμα. 
Τιμή 350€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24240)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ-ΚΑΝΑΠΕΣ: Μεταλικό 
σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή προσιτή. 
(2 τεμάχια). Τηλ.  6982185851 (Κωδ:24434)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: Ξύλο ανιγκρέ, MDF, 
καρυδί ανοιχτό, 2,70ύψος, 1,80πλάτος,  
0,60βάθος. Εντελώς αχρησιμοποίητη σε πολύ 
καλή τιμή. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:20745)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ: Ξύλο καρυδιά σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή:250€ Τηλ.: 2221089286, 
6978590007 (Κωδ:24487)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ SINGER: 
Ποδοκίνητη, μαντεμένια, του ‘50, 
λειτουργικότατη, κεντήματος και ραψίματος. 
Τιμή 150€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24241)

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Που αποτελείται από 4θέσιο 
καναπέ, 2 πολυθρόνες, όλα από ξύλο οξυάς, στυλ 
άνακτος. Αχρησιμοποίητο σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή 1000€. Τηλ.: 6909590272 (Κωδ:24239)
l 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:24486)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ PELLET: Σε άριστη 
κατάσταση, ilaria, 10kw, ελάχιστα 
χρησιμοποιημένη. Τιμή 1200€ από 3000€. 
Τηλ.: 6976396606, 2228031285 (Κωδ:24208)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Τραπέζι 
μακρόστενο με 6 καρέκλες, ξύλο καρυδιά, 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6932254135 Κος 
Κώστας (Κωδ:24499)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΥΡΝΑΚΙ:  Μικρό με 
2 μάτια επιτραπέζιο. Σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 2221085135, 6936479421 (Κωδ:24114)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ: Δίπορτο no-frost(ένα ψυγείο 
μεγάλο και ένα μικρό). Σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 2221085135, 6936479421 (Κωδ:24113)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ: Eskimo 2πορτο, σε πολύ 
καλή κατάσταση, με διαστάσεις: ύψος 1,60 
πλάτος 0,59 βάθος 0,56. Περιοχή Χαλκουτσίου 
Ωρωπού. Τιμή 150€Τηλ.: 6972848863 
Κος Γιάννης (Κωδ:24500)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: α)Σαλόνι 
τριθέσιος καναπές και πολυθρόνα. Τιμή 
100€ ο καναπές, 50€ η πολυθρόνα Β) Μονό 
κρεβάτι ξύλινο, με στρώμα και 2 κομοδίνα. 
Τιμή 50€ το κρεβάτι, 25€ έκαστο κομοδίνο. 
Τηλ.: 6979021529 (Κωδ:24368)
l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ: Χειροποίητα, 
καινούρια αχρησιμοποίητα. Τηλ.: 6937930492 
(Κωδ:24494)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Α) Αμεταχείριστο μονό στρώμα 
μαλακό. Β)Καναπές κρεβάτι τριθέσιος. 
Γ) Τραπέζι κουζίνας με μεταλλικά πόδια. 
Δ) Τετράφυλλο παραβάν μπαμπού. Ε) Ημίδιπλο 
ολοκαίνουριο στρώμα. Τιμή 180€ όλα μαζί. 
Πωλούνται και μεμονωμένα σε πολύ χαμηλή 
τιμή λόγω αναχώρησης. Τηλ.: 6948629247 
(Κωδ:24391)
ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται 
χειροποίητο του 1940, οικογενειακό 
κειμήλιο, σετ ασορτι με έξι καρέκλες η 
τραπεζαρία. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22755)
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Πωλείται φορμάικα, 
χρώμα λευκό-γκρι με γραμμώσεις, 
δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  μ ή κ ο ς  1 , 3 0 Χ 0 , 8 5 . 
ΤΗΛ.: 6944293438 (Κωδ:20750)

ΖΩΑΚΙΑ

l ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ ΛΕΩΝ: Χρώματος 
άσπρο κανελί, θηλυκό, δεν μεγαλώνει. 
Περιοχή Καλοχώρι Αυλίδας. Τηλ.: 6944674402 
(Κωδ:24468)

 
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ: Ετών 70, ζητά κυρία για 
γνωριμία και συντροφιά. Εμβολιασμένος. 
Τηλ.: 2221309613 (Κωδ:24433)

ΚΡΙΟΣ
Προετοιμαστείτε Κριοί μου για έναν μήνα περίεργο, που 
εμπόδια κι ευκαιρίες περπατούν μαζί καλώντας σας να 
λύσετε τους γρίφους όσο γρηγορότερα γίνεται. Όλα 
παίζονται στο οικονομικό σας κομμάτι, αυτή η έκλειψη 
στις 19 μπλοκάρει ωστόσο θα δείξει και πόσο μακριά 
μπορείτε να πάτε. Η θέση του Άρη στα οικονομικά σας 
δυσχεραίνει τις προσπάθειές σας γι αυτό πορευτείτε 
όπως λέει κι ο Ουίνστων Τσώρτσιλ ‘΄ζούμε απ’ αυτά 
που παίρνουμε και φτιάχνουμε τη ζωή μας από αυτά 
που έχουμε’’. Ωστόσο τα σχέδιά σας με την Ν. Σελήνη 
στις 4 προχωρούν άφοβα.. η θέση της Αφροδίτης στην 
επαγγελματική καταξίωση βοηθά κάποια πράγματα να 
διορθώσετε, μα χρειάζεται να έχετε γερά κότσια!

ΤΑΥΡΟΣ
Βασικό στοιχείο συζήτησης αποτελούν τα προσωπικά 
σας αυτό τον μήνα Ταυράκια μου με τη Ν. Σελήνη 
απέναντί σας και την  όψη αντίθεσης ακριβείας με 
τον φιλοξενούμενό σας.. ωστόσο τα σχέδιά σας 
χρωματίζονται λαμπερά από τη θέση της Αφροδίτης. 
Παρότι ο Ερμής σας βοηθά να προωθήσετε τις σχέσεις 
σας, τα φεγγάρια του μήνα μπορεί να μην έχουν την ίδια 
μορφή ωστόσο η σεληνιακή έκλειψη και Πανσέληνος 
στο ζώδιό σας στις 19 με τον Ουρανό δίπλα σε κάθε 
φάση, την ίδια γεύση αφήνουν. Αφήστε πίσω το 
παρελθόν και πάρτε αυτό που σας αξίζει.. αφήστε τους 
εγωισμούς στην άκρη και σκεφτείτε πως οι άνθρωποι 
χρειάζονται ο ένας τον άλλον! 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στο επίκεντρο είναι η δουλειά κι η καθημερινότητα  για 
αυτόν τον μήνα Δίδυμοί μου αφού η πολυαστρία στον 
έκτο σας οίκο κι η Ν. Σελήνη του μήνα εκεί στέλνει 
περίεργα μηνύματα. Κάτω από το εκρηκτικό τοπίο του 
πλανητικού σκηνικού και την θέση του Ερμή θα είναι 
πολύ δύσκολο για σας να κρατήσετε τις απαιτούμενες 
ισορροπίες γιατί εκτός όλων των άλλων, έπεται και μια 
Πανσέληνος-έκλειψη στον Ταύρο με τάσεις απομόνωσης 
και παρασκηνίου. Πρέπει να ξέρετε πως όλα είναι στο 
στόχαστρο. Ακολουθήστε το ρητό ́ Παν μέτρον άριστον΄ και 
κινηθείτε ευέλικτα αφήνοντας στην άκρη τον εκνευρισμό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το ενδιαφέρον στρέφεται στο κοινωνικό σας προφίλ 
και στα προσωπικά επειδή η Σελήνη είναι κυβερνήτης 
σας κι επηρεάζεστε άμεσα από τις φάσεις της, στις 4 
με την Ν. Σελήνη στο Σκορπιό και έκλειψη-Πανσέληνο 
στις 19 στον Ταύρο. Μπορεί κάποιοι να απογοητευτείτε 
θα απαλλαγείτε απ΄ τις ψευδαισθήσεις όμως κι όλα 
αυτά όμως είναι αρκετά για να εγκαινιάσουν μια 
περίοδο λάμψης και πάθους. Η Αφροδίτη σύμμαχος 
στις σχέσεις, κάνει ακαταμάχητη τη γοητεία σας 
προσδίδοντας δημιουργικότητα στη ζωή σας. Νέες 
φιλίες έρχονται άλλες φεύγουν, η προβολή σας 
ωστόσο συνεχίζεται μέσα από καινοτόμες ιδέες που 
οδηγούν στην επιτυχία. 

ΛΕΩΝ
Οι οικογενειακές υποχρεώσεις Λέοντές μου είναι 
πολλές και το κλίμα στο σπίτι βαρύ.. πολυαστρία εκεί 
και μια Ν. Σελήνη, το καλύτερο που έχετε να κάνετε 
είναι να εκμεταλλευτείτε τη συμπαντική ενέργεια της 
Αφροδίτης βρίσκοντας τρόπους να προσπερνάτε κάθε 
τι που σας εμποδίζει. Μακριά από μας -όπως λέει κι η 
παροιμία- έχετε λοιπόν το νου σας στις επιλογές σας 
γιατί με έναν Άρη στο σπιτικό σας ποτέ δεν ξέρετε 
τι μπορεί να συμβεί. Αφήστε τους εγωισμούς και 
αφοσιωθείτε στους στόχους σας, η Πανσέληνος και 
Σεληνιακή έκλειψη στις 19 ταρακουνά την καριέρα 
σας.. είναι επιτακτική ανάγκη, η αναπροσαρμογή 
διαπραγματεύσεων.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με τον κυβερνήτη σας σε τόσο στενό μαρκάρισμα με 
δυο πλανήτες κι απέναντι απ’ τον Ουρανό όλο τον μήνα 
μοιάζουν διφορούμενα τα πράγματα. Με την Αφροδίτη 
και τη Ν. Σελήνη στον επικοινωνιακό σας οίκο στις 4/11 
αφήνεστε στη διανοητική σύνδεση που άνετα μπορεί 
να φέρει ταύτιση ιδεών με ανθρώπους που ξέρουν 
να ξεχωρίζουν αν πρέπει να επενδύσουν σε σας ή 
στην επαγγελματική σας δραστηριότητα. Η Σεληνιακή 
έκλειψη και Πανσέληνος στον επεκτατικό σας οίκο 
στις 19 δημιουργεί την επιθυμία να αγκαλιάσετε την 
ελευθερία, να πάτε ένα ταξίδι, να προβάλλετε ένα σας 
έργο.. Μάθετε καλοί μου να απολαμβάνετε στο έπακρο 
όλα όσα έχει η ζωή να σας προσφέρει.

ΖΥΓΟΣ
Ο Νοέμβριος φίλοι Ζυγοί ξεκινά κάπως.. τελειώνει όμως 
με ελπιδοφόρα μηνύματα. Οι ασάφειες, τα μπερδεμένα 
μηνύματα κι οι αναταράξεις στα οικονομικά, είναι 
σε πρώτο πλάνο. Κύριος υπαίτιος η Ν. Σελήνη στις 4 

με τη συμμετοχή του Άρη κι η σεληνιακή έκλειψη-
Πανσέληνος στις 19 που βάζουν τρικλοποδιές στα 
οικονομικά και την ψυχική σας ανάταση κι ισορροπία. 
Έρχονται δυσάρεστα συναισθήματα στο φως, 
κακία.. ζήλεια κ’ μίσος ενισχύοντας το αρνητικό σας 
κάρμα. Χρησιμοποιείστε τη Σεληνιακή σας ενέργεια 
εποικοδομητικά και μην αφήσετε τη συναισθηματική 
παρορμητικότητά σας να κόψει σημαντικές 
γέφυρες επαφών με ανθρώπους που κάποτε 
υπήρξαν στήριγμά σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Πρωταγωνιστές του Νοεμβρίου Σκορπιοί μου.. ο 
μήνας των γενεθλίων σας έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
από την άποψη ότι είστε το πέρασμα των πλανητών 
από το ζώδιό σας. Μπορεί να κρύβει μπερδέματα μα 
φέρνει και συγκινήσεις δυνατές μεταξύ αυτών και 
μια πολύ σημαντική Πανσέληνο-Έκλειψη Σελήνης 
στον άξονά σας. Πριν απ΄ αυτό στις 4/11 έχουμε τη 
Ν. Σελήνη στο ζώδιό σας που φέρνει ανακατατάξεις κι 
αλλαγές στα προσωπικά σας. Με την Πανσέληνο δεν 
αποκλείεται να εμφανιστούν θέματα που αφορούν το 
σπίτι, μια μετακόμιση.. με το πέρασμα του Ήλιου στον 
Τοξότη στις 22/11 και του Ερμή δυο μέρες μετά, το 
πλανητικό σκηνικό αλλάζει, θα αφοσιωθείτε στην 
οικονομική τακτοποίηση.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ήδη τρέχετε και δεν φτάνετε και συνεχίζετε μέχρι 
τις 22 που ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σας κι ο Ερμής 
τον ακολουθεί. Ως τότε και με τον κυβερνήτη σας 
στις επαφές και  πιεσμένο τις τελευταίες μέρες, θα 
πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί γιατί αναδρομούν 
Ουρανός και Ποσειδώνας. Πιθανές ανασφάλειες να 
βγουν εκεί που δεν το περιμένετε, η Ν. Σελήνη στον 
Σκορπιό ενισχύει το έντονο παρασκήνιο που πλήττει 
τα συμφέροντα της δουλειάς σας δημιουργώντας σας 
άγχος. Με την έκλειψη Σελήνης-Πανσέληνο στον 
Ταύρο θα έρθουν στην επιφάνεια εργασιακά θέματα 
που μπορεί να κρύβουν και θέματα οικονομικού 
χαρακτήρα. Μετά τις 22 μπορείτε να χαλαρώσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Εσωστρέφεια, άγχος και έμπνευση συμβαδίζουν 
αυτό το μήνα Αιγόκεροι μου οδηγώντας σε μια 
περίοδο έξαρσης λόγω των φεγγαριών και μιας 
σεληνιακής έκλειψης ενισχύοντας την ασάφεια και 
την ασυνεννοησία. Οι φίλοι ευτυχώς είναι κοντά σας.. 
άλλοτε με γλυκά άλλοτε με εκνευριστικά λόγια που 
θα φέρει στην επιφάνεια η Ν. Σελήνη στις 4/11. Δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν κι ανατροπές στα ερωτικά 
σας με την έκλειψη στις 19/11ου που όμως θα έχουν 
θετικό χαρακτήρα. Η δημιουργική σας έκφραση δεν 
μένει απαρατήρητη αυτό το μήνα, μπορεί να σας 
βάλει στην κορυφή και να σας χαρίσει γοητεία 
και φήμη μεγάλη!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Παρότι ο Νοέμβριος σας βρίσκει κάτω από καλές 
διαθέσεις, στη διάρκειά του προκαλεί έντονους 
κραδασμούς. Εκτός από τα λάθη και τις καθυστερήσεις 
που φέρνουν στην επιφάνεια την ανάγκη σας για 
αλλαγές σε επαγ/κο και οικογενειακό επίπεδο, οι 
μάσκες φαίνεται να πέφτουν με πολλές εντάσεις 
την περίοδο της Ν. Σελήνης τις 4/11ου και της 
Πανσελήνου-Σεληνιακής έκλειψης στις 19/11ου. Η 
θέση της πανσελήνου στο ωροσκόπιό σας πυροβολεί 
κυριολεκτικά τις επαφές στο σπίτι σας ενεργοποιώντας 
παράλληλα τον κυβερνήτη σας να προβληθεί με τον 
καλύτερο ή χειρότερο τρόπο, ανάλογα το προσωπικό 
ωροσκόπιο. Μιλήστε στους δικούς σας ανθρώπους 
και πείτε τους πώς αισθάνεστε.

ΙΧΘΥΣ
Με ανεβασμένη τη διάθεση υποδέχεστε τον τελευταίο 
μήνα του φθινοπώρου έχοντας τον Άρη στα όνειρα 
και σχέδιά σας, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως 
δεν προβληματίζεστε και δεν  νοσταλγείτε. Κοντά με 
τη νοσταλγία έρχονται κι οι αναμνήσεις ανθρώπων 
που είναι στον περίγυρο ή και μακριά σας.. ακόμα 
κ’ γεωγραφικά. Η Ν. Σελήνη στον Σκορπιό στις 4/11 
μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνικές αποφάσεις που 
αφορούν μια συνάντηση, μια μετακίνηση ακόμα κι 
ένα επαγ/κό άνοιγμα σε ένα άλλο μέρος. Κι ενώ το 
πέρασμα του Ερμή στον Σκορπιό θα αναθερμάνει τις 
σχέσεις έρχεται η Πανσέληνος-Σεληνιακή έκλειψη 
να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, δεν αποκλείεται 
κάποιοι να νιώσετε απόμακρα από ανθρώπους που 
κάνατε ως τώρα παρέα. Η επιρροή του Ήλιου φέρνει 
νέα δεδομένα στη δουλειά. 

Διανύοντας τον Νοέµβριο του 2021...

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ! ! ! !

Ζώδια από.... την Άλκηστις
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Τον χειμώνα ελέγχουμε συχνά την μπαταρία, ειδικά αν είναι πάνω από τριών ετών και 
αν χρειαστεί την φορτίζουμε. 

Ελέγχουμε ώστε το αντιψυκτικό να είναι ανάμεσα στις ενδείξεις min και max. 
Προτιμούμε καλής ποιότητας ισχυρό αντιψυκτικό για να αποφύγουμε πιθανή βλάβη 

της μηχανής από το κρύο.

Ελέγχουμε τα ελαστικά μας, αν έχουν αρκετό πέλμα, αν έχουν εξογκώματα, σκισίματα και 
σωστή πίεση. Στις περιοχές που κρίνεται  απαραίτητο αλλάζουμε τα ελαστικά σε χειμερινά  και 
για καλύτερο κράτημα χρησιμοποιούμε αλυσίδες.

Ελέγχουμε την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων κι αν χρειαστεί τους αντικαθιστούμε. 
Αν θελήσουμε να τους κινήσουμε όταν έχουν παγώσει στο παρμπρίζ θα καταστραφούν. 
Καλό είναι να σηκώνουμε τα μάκτρα όταν χιονίζει ή όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω  
από τους 0οC.

Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε αρκετό υγρό για το παρμπρίζ. Πρέπει να είναι καλής ποιότητας 
και να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνήθως βάζουμε ένα μέρος υγρού, ένα μέρος 
νερού. Αν το υγρό μας δεν είναι καλής ποιότητας, μπορεί η αντλία του να παγώσει, να κάψει 
την ασφάλειά της και να σταματήσει και η λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων..

αυτοκίνητο 
       & service

Ο χειμώνας έρχεται....  
ας είμαστε σωστά προετοιμασμένοι
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Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν στη χώρα μας την πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 

19 έως 39 ετών βάση ερευνών, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο τα οδικά τροχαία ατυχήματα 

είναι η 9η αιτία θανάτου του πληθυσμού. 

Τρεις είναι οι παράγοντες που ευθύνονται στην πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήματος: 

θεμέλιος λίθος της οδικής ασφάλειας είναι η συγκέντρωση στην οδήγηση. 

Ο συγκεντρωμένος οδηγός είναι εκείνος ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητας να εμπλα-

κεί σε ατύχημα. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση – προσοχή αναφέρεται σε μια γνωστική 

διεργασία που βοηθά το άτομο να είναι σε ετοιμότητα και σε γνωστική εγρήγορση για την 

πρόσληψη των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Βασικά στοιχεία της προσοχής είναι: η ετοι-

μότητα, η επαγρύπνηση, η επιλεκτικότητα και η επικέντρωση. Δυστυχώς, ο άνθρωπος έχει 

πολύ περιορισμένη δυνατότητα ως προς τον αριθμό των ερεθισμάτων στα οποία μπορεί 

να επικεντρωθεί ταυτόχρονα σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός 

μοιράζει την προσοχή του σε άλλες ενέργειες παράλληλα με την οδήγηση, όπως η ομιλία 

στο κινητό ή ακόμη κι αν σκέφτεται κάτι, τότε χάνει αρκετά μεγάλο ποσοστό επαφής με την 

οδική πραγματικότητα, θέτοντας τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του σε κίνδυνο. 

Η διεργασία της προσοχής έχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό που παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο 

στην οδήγηση, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος επιλέγει συγκεκριμένα ερεθίσματα, δίνο-

ντας  έμφαση στα σημαντικότερα. 

Προσοχή 
 στην οδήγηση
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●  έλεγχο του συστήματος φόρτισης της μπαταρίας (δυναμό)

●  έλεγχο της κατάστασης των ελαστικών του αυτοκινήτου

●  έλεγχο της φθοράς των υαλοκαθαριστήρων

●  λίπανση των κινούμενων μερών καθώς των θυρών και των
 κλειδαριών του οχήματος.

Αρκετά από τα ανταλλακτικά που μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση μετά τον 
έλεγχο όπως πχ τα τακάκια των φρένων, οι λάμπες, οι υαλοκαθαριστήρες κ.α. 
συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος του σέρβις.

Είναι καλό να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα των ελέγχων και να είμαστε τυπικοί 
γιατί η σωστή συντήρηση ενός αυτοκινήτου είναι σημαντική.
Καλό είναι να ενημερώνουμε και το βιβλίο συντήρησης του οχήματός μας, γιατί 
έτσι γνωρίζουμε τι χρειάζεται 
από άποψη συντήρησης.

Οι εργασίες του service ενός αυτοκινήτου, προσδιορίζονται με βάση δύο κριτήρια:

Tη χιλιομετρική απόσταση που έχει διανυθεί από το προηγούμενο service,
καθώς και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το προηγούμενο.
Κάθε κατασκευαστής ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου καθορίζει διαφορετικά τη 
χιλιομετρική διαφορά μεταξύ δύο service (10.000, 15.000, 20.000 ή και περισσότερα).
Οι κατασκευαστές συμφωνούν ότι η χρονική περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο 
service δεν  πρέπει να υπερβαίνει τον ένα χρόνο.

Οι εργασίες συνήθως περιλαμβάνουν:

● αλλαγή λαδιών (συνήθως χρησιμοποιούνται συνθετικά λιπαντικά, ανάλογα με τον
 τύπο που ορίζει ο κατασκευαστής)
●  αντικατάσταση του φίλτρου αέρα
●  αλλαγή του φίλτρου λαδιού
●  καθαρισμό ή αλλαγή του φίλτρου βενζίνης
●  αντικατάσταση ή καθαρισμό του φίλτρου της καμπίνας των επιβατών
●  έλεγχο των φρένων του οχήματος (τακάκια, δίσκοι κλπ) και αντικατάσταση 
 όταν χρειάζεται
●  αλλαγή των σπινθηριστών (μπουζί)
●  συμπλήρωση των υγρών του ψυγείου (παραφλού)
●  συμπλήρωση του καθαριστικού υγρού για το παρμπρίζ
●  έλεγχο των φώτων (θέσης, πορείας, φλας, όπισθεν, ομίχλης,
 πινακίδας, καμπίνας κλπ) και αλλαγή λαμπτήρων όπου χρειάζεται
●  έλεγχο της στάθμης των υγρών των φρένων
●  έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης του αυτοκινήτου

Service
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Η χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο εγκυμονεί κινδύνους, γι αυτό όταν οδηγείτε 

αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας ή όποια άλλη συσκευή απαιτεί να χρησιμοποιείτε και 

τα δύο σας χέρια. Χάνετε τη μισή από την συγκέντρωσή σας και οι κινήσεις σας δυσχεραίνονται. 

Αν πρέπει να μιλήσετε στο κινητό σας, σταματήστε το αυτοκίνητο σας στα δεξιά μέχρι να 

ολοκληρώσετε τη συνομιλία σας.

Το ποτό είναι πολύ κακός «συνοδηγός» γιατί 

επιβραδύνει τις εγκεφαλικές λειτουργίες, 

με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ικανότητας 

συντονισμού των κινήσεων, την επιβράδυνση 

των αντανακλαστικών, τη μείωση της ικανότητας 

όρασης, τη μη σωστή ικανότητα υπολογισμού 

της ταχύτητας και των αποστάσεων.

Γι αυτό:  Αν πρόκειται να οδηγήσετε μην πιείτε 

οινοπνευματώδη ποτά.

Αν θέλετε να πιείτε, αφήστε να οδηγήσει κάποιος 
άλλος ο οποίος να μην έχει πιει, ή καλέστε ταξί.

Μπέτσα Χριστίνα   Υπεύθυνη Πρακτορείου & Πωλήσεων
Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου & Αγράμπελης, Έξω Παναγίτσα, Χαλκίδα

Τηλ.: 22210-26188 - 6944455866     www.leaseplus.gr     Email: info@leaseplus.gr

Χρηματοδοτούμε την 
αγορά του νέου σας 

αυτοκινήτου με γραμμάτια 
έως 60 μήνες

Χρηµατοδότηση µέσω
τραπέζης έως 72 µήνες

Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Οι έγκυες γυναίκες πρέπει επίσης να φορούν ζώνη ασφαλείας.

Οι ζώνες δεν είναι κατάλληλες για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. 

Για παιδιά ως 12 ετών συνιστάται το ειδικό κάθισμα ασφαλείας.

Μη βάζετε τα παιδιά κάτω των 12 ετών μπροστά και ειδικά στην αγκαλιά σας γιατί 
λειτουργούν σαν αερόσακος.

Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων οδηγοί και 
επιβάτες δε φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Οι έγκυες γυναίκες πρέπει επίσης να φορούν ζώνη ασφαλείας.

Οι ζώνες δεν είναι κατάλληλες για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. 

Για παιδιά ως 12 ετών συνιστάται το ειδικό κάθισμα ασφαλείας.

Ζώνες 
   ασφαλείας

Ποτό

Χρήση του
    κινητού τηλεφώνου
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ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επιθυμεί 

γνωριμία με κυρία έως 50 ετών για σχέση, 

παρέα και ότι προκύψει. Τηλ.: 6988698082 

(Κωδ:22185)

l ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Ζητά 

κυρία 50 έως 58 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6977152620 (ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ) (Κωδ:24482) 

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ: Εμφανίσιμη, οικονομικά 

ανεξάρτητη, ζητά κύριο 55 έως 65 ετών, 

ανεξάρτητο, για σοβαρή γνωριμία.  

Τηλ.: 6984564370 Όχι απόκρυψη. (Κωδ:24304)

ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ: 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ 

ΚΥΡΙΑ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ 

ΚΑΙ ΌΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ. ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ. ΤΗΛ.: 
6934026350 (Κωδ:23686)  

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Διθέσιος και 
μονοθέσια πολυθρόνα, μεταχειρισμένα. 
Σε πολύ καλή τιμή 100€ και τα δύο.  
Τηλ.: 6983949330(Κωδ:24511)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΤΙΓΚΕΛΙ: Σε άριστη 
κατάσταση, ελαφρώς μεταχειρισμένη.  
Τηλ.: 6906462657 (Κωδ:24514)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διανομή 
φυλλαδίων στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ.: 6984136064 (Κωδ:24520)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς και 
φροντίδα σε κατοικίδια ζωάκια, στην περιοχή 
της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064 
(Κωδ:24515)
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:24503)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σαν φύλακας 
νυχτερινός στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064 (Κωδ:24503)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ: Πωλείται 
οικόπεδο 300τμ, γωνιακό, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, πλησίον σχολείων, παιδικής 
χαράς, συγκροτήματος πολυκατοικιών, στην οδό 
Σαμοθράκης.  Τηλ.: 6975517646 (Κωδ:24506)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ: Κήπων 
και τη φροντίδα τους, καθώς και εργασία σε 
φυτώρια και καλλιέργειες, στην περιοχή της 
Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064 
(Κωδ:24503)
ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 15στρ, εκτός σχεδίου, από 
αναδασμό, γεώτρηση με άδεια, πρόσβαση 

σε ρεύμα και ασφαλτοστρωμένο δρόμο. 
Πλησίον θάλασσας. Ιδανικό για κατοικία, 
γόνιμο έδαφος για καλλιέργειες. Τιμή 30000€.  
Τηλ.: 6977272319 (Κωδ:24507)
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:24503)
MERCEDES C 180: Πωλείται 1800cc, 
12 hp, βενζίνη, χρώματος μπλε με 
190000Km πραγματικά, σε υπεράριστη 
κατάσταση. Τιμή πώλησης 4000€.  
Τηλ.: 6973695164 (Κωδ:24508)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων, για πρωί ή απόγευμα, όχι 
εσωτερική, με εμπειρία, στη Χαλκίδα.  
Τηλ.: 6974770673 (Κωδ:24510)




