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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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:24896)
l ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ ΚΥΡΙΑ: Αναλαμβάνει στο 
σπίτι της, τη φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας. 
Περιοχή Έξω Παναγίτσα. Σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ:6987322182 (Κωδ:25132)
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)
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, καθώς 
και συλλογή σιδήρων και μεταφορά τους στην 
ανακύκλωση. Τηλ.: 6976894820, 6970341299
(Κωδ:24648)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων και οικιακές εργασίες. Περιοχή 
Χαλκίδα, Δροσιά και κοντινές περιοχές. 
Τηλ.: 6980141709 (Κωδ:25134)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Για φύλαξη 
ηλικιωμένων και ως εσωτερική και για πρωί 
απόγευμα ή νύχτα, στη Χαλκίδα και τις γύρω 
περιοχές. Τηλ.: 6998141513 (Κωδ:25031)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σαν φύλακας 
νυχτερινός στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064 (Κωδ:24943)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε κουζίνα ως 
λαντζιέρα, σε εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί κ.α. 
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6984136064 (Κωδ:24941)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε λάντζα, 
καθώς και σε καθαριότητα, σε συνεργεία, σε 
ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, μαγειρεία, ταβέρνες, 
με εμπειρία. Τηλ.: 6944780296 (Κωδ:24663)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ως λαντζιέρα και 
για καθαριότητα επ. χώρων, ξενοδοχείων, με 
μεγάλη εμπειρία εργασίας. Τηλ.: 6992766571
(Κωδ:24992)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: 
Σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς. ΣΕ ΠΟΛΥ 
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Μεγάλη εμπειρία, εργασία 
σε σχολεία,  εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα. 
Τηλ.: 6976894820 (Κωδ:25168)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς και 
φροντίδα σε κατοικίδια ζωάκια, στην περιοχή 
της Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064
(Κωδ:24946)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ: Τη φύλαξη παιδιών 
στον χώρο της, οικογενειακό περιβάλλον. 
Περιοχή Έξω Παναγίτσα. Σοβαρές προτάσεις.
Τηλ:6987322182 (Κωδ:25133)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ: Κήπων 
και τη φροντίδα τους, καθώς και εργασία σε 
φυτώρια και καλλιέργειες, στην περιοχή της 
Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6984136064
(Κωδ:24944)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Ξενοδοχεία, 
κρεοπωλεία, εργοστάσια, βιοτεχνίες, 
γραφεία, σκάλες, πολυκατοικίες, σπίτια, 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς και κάθε άλλο 
επαγγελματικό χώρο, με άτομα εμπιστοσύνης 
γρήγορα και οικονομικά. Τηλ.: 6976894820, 
6970341299 (Κωδ:24649)
l ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Tη φύλαξη  
ηλικιωμένων, στην περιοχή της Χαλκίδας. Όχι 
εσωτερική. Τηλ.: 6976573639 (Κωδ:25152)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Διανομή φυλλαδίων 
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6984136064
(Κωδ:24942)

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων ατόμων, ως εσωτερική ή πρωί 
απόγευμα, στην περιοχή της Χαλκίδας, 
με εμπειρία χρόνων. Τηλ.: 6992307753
(Κωδ:24767)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φύλαξη 
ηλικιωμένων, ως εσωτερική ή για πρωί και 
απόγευμα, με μεγάλη εμπειρία εργασίας, στην 
περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6992766571
(Κωδ:24991)
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη ηλικιωμένων 
με εμπειρία 10 ετών και ως εσωτερική και 
πρωί απόγευμα ή βράδυ. Τηλ.: 6988683287
(Κωδ:24981)
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε βενζινάδικο, στη 
Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Τηλ.: 6971648694 
έως 9μμ Όχι απόκρυψη (Κωδ:25040)
l ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στην περιοχή της 
Χαλκίδας και την ευρύτερη περιοχή, Σχηματάρι 
κτλ. Μεγάλη εμπειρία εργασίας σε βιομηχανία 
τροφίμων. Τηλ.: 6976764289 (Κωδ:25170)

ΚΥΡΙΑ ΜΕ: Εμπειρία 15 ετών και συστάσεις, 
αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων, 
πρωινές ώρες 8άωρο ή και λίγες ώρες το 
απόγευμα,  στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6971745832, 6987026018 (Κωδ:24571)
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)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Το σιδέρωμα ρούχων, καθώς την προσοχή 
ζώων με μεγάλη αγάπη. Περιοχή Χαλκίδας και 
Δροσιάς. Τηλ.: 6973982453 (Κωδ:25003)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Aναλαμβάνει καθαρισμό 
σπιτιών και όλες τις δουλειές, καθώς και 
ράψιμο. Στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας. 
Τηλ.: 6973087492 (Κωδ:25087)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Aναλαμβάνει φροντίδα 
ηλικιωμένων όχι κατάκοιτων, 4 έως 5 ώρες 
ημερησίως, εκτός Κυριακής, στην περιοχή 
της Έξω Παναγίτσας. Τηλ.: 6973087492
(Κωδ:25086)
l ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναλαμβάνει τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, μόνο για πρωινές 
ώρες, στην περιοχή της Χαλκίδας, με 
εργασιακή εμπειρία 22 ετών. Τηλ.: 6994994374
(Κωδ:25147)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς σε 
επαγγελματικούς χώρους, σκάλες και σπίτια 
στην περιοχή της Χαλκίδας. Τηλ.: 6987903353
(Κωδ:25082)
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Σπιτιών, ενοικιαζόμενων, 
airbnb, κλπ. Μιλά αγγλικά και έχει δικό 
της μεταφορικό μέσον. Περιοχές Βασιλικό, 
Λάμψακος, Λευκαντί, Μπούρτζι, Μαλακώντας 
και γύρω περιοχές. Τηλ. Επικοινωνίας 
6945938825 (Κωδ:25049)
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:24945)

συνέχεια στη σελ. 3

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

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ&ΥΠΟΔΟΧΗ&ΥΠΟΔΟΧΗ

∆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

ή αποστολή στα emails:

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.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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συνέχεια στη σελ. 4

l ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Πενθήμερη 
εργασία ή ημιαπασχόληση, στην ευρύτερη 
περιοχή της Χαλκίδας, του Σχηματαρίου και των 
Οινοφύτων. Τηλ.: 6974717466 (Κωδ:25169)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ:  Ως οδηγός 
Β’ κατηγορίας, με εμπειρία εργασίας.  
Τηλ.: 6995410115 (Κωδ:24995)
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ  Α Ν Α Ζ Η ΤΑ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α :   
Ως φύλακας ή και οποιαδήποτε άλλη εργασία.  
Τηλ.: 2221402273, 6946720280 (Κωδ:24174)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαρισμούς ελιάς 
και κλάδεμα στην περιοχή της Χαλκίδας και 
τις γύρω περιοχές, Δροσιά, Λουκίσια κ.α.  
Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24470)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη φροντίδα κήπων 
σε οικίες, βίλες, ξενοδοχεία κ.α. Στη Χαλκίδα και 
τις γύρω περιοχές. Διαθέτει τον εξοπλισμό και 
έχει εμπειρία. Τηλ. 6980301395 (Κωδ:24940)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ:   
Για καθαριότητα, σε σπίτια χωράφια, επ. 
χώρους, έχει χλοοκοπτικό, με εμπειρία 
εργασίας, στην περιοχή της Χαλκίδας.  
Τηλ.: 6995410115 (Κωδ:24994)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:   
Ως λαντζιέρης, ψήστης και σε καθαριότητα, με 
εμπειρία εργασίας, στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Τηλ.: 6995410115 (Κωδ:24993)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΚΛΑΔΕΜΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ: Κλάδεμα 
δέντρων, ελιάς και άλλων, κοπή 
χόρτων και καθαρισμούς σε αυλές, 
κήπους και χωράφια. Καθαρίζει 
οικόπεδα, ασβεστώνει μάντρες, 
ραντίζει δέντρα.  Διαθέτει όλα 
τα εργαλεία και τα μηχανήματα. 
Τηλ.: 6958209650 Κος Βαγγέλης 
(Κωδ:24871)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ελαιοχρωματισμούς, 
χτισίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες, μερεμέτια, 
διάφορους καθαρισμούς κήπων, κλάδεμα 
δέντρων. Τηλ.: 6980556297 (Κωδ:24621)
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καθαριότητα σε 
σπίτια και κήπους, άσπρισμα, καθαρισμούς σε 
αποθήκες και χωράφια, ελαιοχρωματισμούς 
και αγροτικές εργασίες.  Τηλ.: 6998533270 Κος 
Γιώργος (Κωδ:24979)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ: Φύλαξη και 
φροντίδα ηλικιωμένων, με μεγάλη εμπειρία. 
Τηλ.: 6998533270 Κος Γιώργος (Κωδ:24980)
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:24837)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Πτυχιούχος αναλαμβάνει 
ενέσεις, αλλαγές τραυμάτων, νοσηλεία στο 
σπίτι, κατακλίσεις, φύλαξη ηλικιωμένων.  
Τηλ.: 6942907421 (Κωδ:24987)

ΚΥΡΙΟΣ: Ετών 72, ζητά κυρία για 
συντροφιά, 1 ώρα/40€ ή 5 ώρες τον μήνα 
200€. Εμβολιασμένος. Τηλ.:6946730256 
(Κωδ:23712) 
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:24836)
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)

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

l H ETAIΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ  
& ΣΙΑ ΕΕ ΖΗΤΑ: 

Άτομα για εργασία στον τομέα των 
σιδηροκατασκευών.
Θέση για βοηθό (με εμπειρία ή χωρίς), 
τεχνίτη, ηλεκτροσυγκολλητή.
Πλήρη απασχόληση.
Περιοχή Πέι Δοκού.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221041177
Ε-mail:  st.aloniatis@hotmail.com 
(Κωδ:25131)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ: 
Από εταιρεία για μόνιμη εργασία. 
Μισθός ικανοποιητικός. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6948004284 (Κωδ:25065)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για εργασία σε σπίτι, 
άτομο εμπιστοσύνης. Περιοχή Δύο Δέντρα 

ΔΕΗ. Τηλ.: 6974318014 (Κωδ:25171)

Η Ψαροταβέρνα ουζερί το ΚΕΧΡΗΜΠΑΡΙ 
στο Λευκαντί αναζητά άτομα για εργασία: 
α) σερβιτόρο-σερβιτόρα, β) κυρία  
για κουζίνα.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945708473 
(Κωδ:24998) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Με γνώσεις CAD για το 
τμήμα σχεδίου και προσφορών.
Περιοχή Πέι Δοκό.
Τηλ επικοινωνίας:2221092789 & 
6936667802 (Κωδ:25046)

ΑΠΌ ΤΟ ΜΑΜ ΚΑΦΕ στο Λευκαντί 
ζητούνται άτομα για εργασία:
A) Σερβιτόρος/σερβιτόρα
B) Κυρία για κουζίνα
Γ) Άτομο για delivery
Τηλ. Επικοινωνίας: 6986525685 
(Κωδ:25002)
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΤΖΑΜΙΩΝ: Από εταιρεία 

στη Χαλκίδα, με δίπλωμα οδήγησης. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6948004284 

(Κωδ:25066)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

Από κατασκευαστική εταιρεία με 

γνώσεις σε κατασκευές αλουμινίου ή 

σιδήρου,καθώς και νεαροί που να έχουν 

όρεξη και ενδιαφέρονται να μάθουν. 

Περιοχή Πέι Δοκό. Τηλ. επικοινωνίας: 

2221092789, 6936667802 (Κωδ:25045)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ - «ΝΕΟΣ» - ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ: 
Απασχόληση 8ωρη, απαιτείται καλή 
γνώση αγγλικών και υπολογιστών.
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία 
στο e-mail: kbaibakis@gmail.com 
(Κωδ:24975) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ: Για πλήρη 
απασχόληση στον τομέα αυτοματισμών. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6943475608
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:24895)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Για πλήρη 
απασχόληση σε ιατρείο, με τις ανάλογες 
γνώσεις και προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφικού (με φωτογρα-
φία) στο e-mail:
healthfor71@gmail.com (Κωδ:24976) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ζητείται άτομο 
με καλές – άριστες γνώσεις Η/Υ 
για τη διαχείριση e-shop.
Θα εκτιμηθεί γνώση διαχείρισης eshop 
σε πλατφόρμα woocomerce! 
Εργασία σε έκθεση επίπλων στην 
περιοχή της Χαλκίδας. 
Αποστολή βιογραφικών στο: 
info@skoularikis.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6972309714 
(Κωδ:25080)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ: 
Mε δίπλωμα Β κατηγορίας, από εταιρεία 
στη Χαλκίδα,  για μόνιμη εργασία. 
Μισθός ικανοποιητικός, επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6948004284 (Κωδ:25064)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ: Ηλικίας 30 έως 35 ετών, 

για εργασία πλήρους απασχόλησης, 

στην παραλία της Χαλκίδας. Τηλ. 

Επικοινωνίας: 6983749359, 2221029822 

(Κωδ:25184)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ: 
Με προϋπηρεσία, για μόνιμη εργασία, 
από το Graffiti frou. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6976415122 (Κωδ:25138)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΩΣ: Οικιακή βοηθός, 
για την περιποίηση ανδρός με ειδικές 
ανάγκες και για τις οικιακές δουλειές. 
Περιοχή Χαλκίδας, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, ώρες εργασίας 8.30πμ 
έως 2μμ. Μισθός 400€/μήνα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6971642856 (Κωδ:25107)

l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ: 
Για οικιακές εργασίες και βοήθεια στη 
φροντίδα ατόμου. Να γνωρίζει ελληνικά. 
2 ρεπό μηνιαίως. Περιοχή Χαλκίδα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6976012721 (Κωδ:25164)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ: Για φροντίδα ηλικιωμένου 
κυρίου, στην περιοχή Καστέλλα 
-Ψαχνών, Δ. Μεσσαπίων-. Για πρωί 
απόγευμα ή συνεχόμενα, όχι εσωτερική. 
Τηλ.: 6992009314 (Κωδ:25073)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 
Η εταιρεία Μεταφορών- Logistics,  
AEOLUS LINE EXPRESS  με έδρα τη Ν. 
Αρτάκη ζητά  
ειδικότητα Οδηγού με δίπλωμα Γ’ 
Κατηγορίας για διανομή.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6934227195, 
6972715189
Ώρες Επικοινωνίας: 8πμ έως 8μμ 
(Κωδ:25081) 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: Για την 
περιποίηση ανδρός με ειδικές ανάγκες και 
για δουλειές οικιακές, στην περιοχή της 
Χαλκίδας. Από τις 8.30πμ έως 3.30μμ, για 
2 ή 3 φορές την εβδομάδα, 30€ την ημέρα. 
Τηλ.: 6971609523 (Κωδ:25030)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
Απαραίτητα Προσόντα: Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση Δυναμική προσωπικότητα 
και άνεση στην επικοινωνία, γνώση 
Αγγλικών και χρήση υπολογιστή.
Μηνιαίος μισθός και bonus.
Εργασία στη Χαλκίδα.
Αποστολή email:  ioanna@pop-art.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221068448 
(Κωδ:25094)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ: Για εργασία 
στο ψητοπωλείο Rock Grill στην 
παραλία Λευκαντί. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2221053212, 6948069808 (Κωδ:25000)

l Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΗ ΑΕ ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ:
A)Οδηγός για διανομές στην περιοχή 
της Χαλκίδας
B)Οδηγός για διανομές στην περιοχή 
Δήλεσι Ωρωπός.
Κατά προτίμηση με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας επαγγελματικό. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221037659, 
6944385730 (Κωδ:25118) 

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
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

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
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
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συνέχεια στη σελ. 6

Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε., στη 
Χαλκίδα αναζητά άτομα για 
- ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτος ΤΕΙ Διοίκηση Μονάδων 
Υγείας κ΄ Πρόνοιας
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Άριστη γνώση Αγγλικών – Δεύτερη 
ξένη γλώσσα επιπλέον προσόν.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό στο email: 
zgeorgara@mesogeios.gr (Κωδ:25019)

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: A)ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Β) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2221044433, 
2221044422
Στείλτε το Βιογραφικό σας στο Email: 
info@kontzinos.gr
ή στο Fax:2221043960 (Κωδ:24617)

Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
 Α. Ε., στη Χαλκίδα, αναζητά άτομο για 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό στο email: 
zgeorgara@mesogeios.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2221094810 
(Κωδ:25018)

ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΖΗΤΑ: Συνεργάτες για εκπροσώπηση 
των προϊόντων της στην Αθήνα και την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Παρέχεται πλήρη 
στήριξη οργάνωσης και πώλησης. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6970251581 (Κωδ:25071)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ: 

Έμπειρους τεχνίτες, καλουπατζήδες και 

εργάτες, για εργασία στην περιοχή των 

Οινοφύτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6974824946 (Κος Γιώργος) (Κωδ:25020)

Η ομάδα του kariera.gr | Hiring 
Solutions αναζητά για λογαριασμό 
μεγάλης βιομηχανίας, με έδρα 
την περιοχή της Εύβοιας, έμπειρο  
Health & Safety Manager. 
Οι αρμοδιότητες του εν λόγω ρόλου 
αφορούν στην προαγωγή και εφαρμογή 
των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας 
της βιομηχανικής μονάδας προκειμένου 
να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος με σκοπό 
την ενίσχυση κουλτούρας που αφορά 
την ασφάλεια και τον μηδενικό αριθμό 
ατυχημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω 
σύνδεσμο:
https://www.kariera.gr/en/jobs/6360
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108115353 
(Κωδ:25090) 

Το cafe PEPE στη Ν. Αρτάκη μεγαλώνει 
και αναζητά άτομα για μπουφέ (barista, 
κρέπα, ψήσιμο σφολιατοειδών & 
σάντουιτς) με ανάλογη εμπειρία και 
γνώση. 
Αποδοχές ικανοποιητικές αναλόγως 
προσόντων 
Τηλ. επικοινωνίας: 6942697072 
(Κωδ:25005) 

l ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ο Δρόμος των Χρωμάτων 
• Η ομάδα μας μεγαλώνει!
Ζητούνται οι ακόλουθες  ειδικότητες για 
συνεργασία από Σεπτέμβριο:
• Γυμναστές,
• Λογοθεραπευτές,
• Εργοθεραπευτής,
• Νοσηλευτές,
• Κοινωνικοί Λειτουργοί,
• Ψυχολόγους,
• Ειδικούς παιδαγωγούς,
• Μουσικολόγους,
• Εικαστικά,
• Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 
(Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές 
Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης με 
αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία 
στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε 
θέματα αναπηρίας)
• Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και    
απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων 
ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο 
αντικείμενο).
- για πλήρη απασχόληση
- Απαραίτητο πιστοποιητικό 
εμβολιασμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους στο 
e-mail της δομής:
odromostonchromaton@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221181400 
(Κωδ:25156)

info@mikri-aggelia.gr
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l ΤΟ S/M «ΑΦΟΙ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΙ» 
ΑΝΑΖΗΤΑ: Προσωπικό, για πλήρη 
απασχόληση. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2221041160 (Κωδ:25149)

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Reading First:ταχύρρυθμα μαθήματα 

αγγλικών για ενήλικες.

Στόχος:η απόκτηση πτυχίου σε επίπεδο 

Lower & Proficiency σε 4 μήνες, γρήγορα, 

οικονομικά και αποτελεσματικά (ελάχιστες 

ώρες μελέτης την εβδομάδα το πολύ), 

ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται 

ο σπουδαστής!! Τηλ. Επικοινωνίας: 

6978856635 (Κωδ:23111)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ: Παραδίδονται 

μαθήματα σε παιδιά δημοτικού. Παρέχεται 

καθημερινή στήριξη στη μελέτη τους με έμφαση 

στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Θερινά 

μαθήματα προετοιμασίας για την επόμενη τάξη. 

Συνέπεια-Μεταδοτικότητα. Τηλ επικοινωνίας 

6978856635 (Κωδ:24004)

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)
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)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ: Aπό έμπειρη εκπαιδευτικό, 
για όλα τα επίπεδα και προετοιμασία για 
απόκτηση πτυχίου(ECCE,ECPE,FCE,CPE,LRN,
MSU,TOIEC).
Θερινά μαθήματα και για κάλυψη κενών!!
Ευχάριστη πρώτη επαφή με την Αγγλική 
γλώσσα και για μαθητές που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν τα Αγγλικά σε μικρή ηλικία (νήπιο-
προνήπιο).

Εξειδίκευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες -δυσλεξία.
Τιμές προσιτές.
Περιοχή:  Χαλκίδα-Δροσά Χαλκίδας
Τηλ. Επικοινωνίας: 6970314840 (Κωδ:25077)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Μαθήματα 
μαθηματικών, σε προσιτές τιμές. Πολυετής 
εμπειρία. Τηλ.: 6978483865 (Κωδ:24974)
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Μαθήματα 
φυσικής και χημείας, από έμπειρο καθηγητή σε 
προσιτές τιμές. Τηλ.: 6978483860 (Κωδ:25016)

l ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: Με μακρόχρονη 
φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, διά 
ζώσης και διαδικτυακά (skype, webex) 
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμές συζητήσιμες. Τηλέφωνο: 
6980138311 (Κωδ:25130)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΗ: Παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6972862811 
(Κωδ:24986)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: Απόφοιτος του Αριστοτελείου, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού, Γυμνασίου και  Λυκείου. Ακόμη 
παραδίδει θερινά μαθήματα στην περιοχή της 
Χαλκίδας. Τιμή 7€/ώρα. Τηλ.: 2221088892 
(Κωδ:25041)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ-ΚΟΛΩΝΟΣ: Πωλείται ισόγειο 
διαμέρισμα 26τμ. Τιμή 12000€ συζητήσιμη. 
ΠΕΑ Ζ, Έτος κτήσεως 1970. Τηλ.: 6980798357, 
6980791631 (Κωδ:25072)

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 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται γκαρσονιέρα 
40τμ, 3ου ορόφου. Πλήρως ανακαινισμένη.  
Απόσταση από θάλασσα 150μ και 500μ από 
την εκκλησία Παναγία Φανερωμένη. Έτος 
κατασκευής 1978 ΠΕΑ (Δ)  Τιμή 36.000€  
Π-3538 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ:  Πωλούνται καινούρια 
διαμερίσματα, πρωτοκατοίκητα νεόδμητα, 
δυάρια, τριάρια 48τμ έως 78τμ, 1ου και 
4ου ορόφου. Διαθέτουν αυτονομία, πόρτες 
ασφαλείας, ανοικτό πάρκιν πυλωτής, 
αποθήκη και θέα. ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 
2009, πρόσφατη αποπεράτωση. Τιμή 
80.000- 130.000ευρώ. Τηλ: 6970373751 
(Κωδ:25093) 

l ΧΑΛΚΙΔΑ:  Πωλείται  2άρι 56,50τμ, 3ου 
ορόφου, 1υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο. 
Αυτονομία θέρμανσης, μπόιλερ. Αλουμίνια 
παράθυρα, διπλά τζάμια. Δάπεδο πλακάκια.  
Άνετο πάρκινγκ η περιοχή.  Μισθωμένο. 
ΠΕΑ (Δ) Έτος κατασκευής  2006 Τιμή 
πώλησης 70,000€ Π-1618 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗ: Πωλείται 2άρι  
διαμέρισμα  46,30τμ, 2ου ορόφου.  
Έτος κατασκευής  1978   ΠΕΑ (Ε) Τιμή 
πώλησης 44.000€ Π-3551 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ: Πωλείται ρετιρέ 
διαμέρισμα 90τμ, διαμπερές, με αποθήκη 9τμ, 
πλήρως ανακαινισμένο, με 70τμ βεράντες. 
ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 1994. Τιμή 160.000€ 
Τηλ.: 6973035480 Αποκλείονται μεσίτες.
(Κωδ:25088)
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΧΑΪΝΑ 46: Πωλείται διαμέρισμα 
139τμ., γωνιακό, κατασκευής 1987,  2ου 
ορόφου, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, 3Υ/Δ,  
μπάνιο, wc, μεγάλο μπαλκόνι, νοικιασμένο. 
ΠΕΑ Β+. Τιμή 130000€  Τηλ.: 6978141139
(Κωδ:24862)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

l ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 211τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
στη θέση Κοπανάς, όπισθεν της εκκλησίας. 
Τιμή 25000€. Τηλ.: 6981120349 (Κωδ:25159)

συνέχεια στη σελ. 7

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε
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συνέχεια στη σελ. 8

ΑΛΙΒΕΡΙ-ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 
300τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, μεταξύ 
Αλιβερίου και Καράβου. Σε πολύ καλή τιμή. 
Τηλ.: 2223024249, 6989720453 (Κωδ:24978)
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ): Πωλείται αγρός 
6898τ.μ., με 50 ρίζες ελιές και αμπέλια. Τιμή: 
7000€. Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:24933)
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙ: Πωλούνται οικόπεδα 
άρτια και οικοδομήσιμα, εντός σχεδίου 
πόλεως, ΣΔ 1,4 μεταξύ Βασιλικού-Λευκαντί, 
στο μέσο της οδού, με θέα τη θάλασσα. Τηλ.: 
6974874864 (Κωδ:25006)
l ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΥΡΓΟΥ: Πωλείται 
οικόπεδο 600τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, με 
2 παλαιές οικίες, η μια 80τμ, πέτρινη, ισόγειο 
και 1ος όροφος, χρίζει ανακαίνισης, η δεύτερη 
80τμ, κατοικήσιμη, χρίζει επιδιόρθωσης. 
Τιμή 70000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6944936502 
(Κωδ:25160)
ΒΕΛΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο 
1500τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, μέσα στον 
οικισμό. Τιμή 20000€ Τηλ.: 6973211279 
(Κωδ:25051)
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:25145)
ΓΥΜΝΟ-Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
1200τμ, εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τιμή 30000 συζητήσιμη. Τηλ.: 6944061099 
(Κωδ:24738)
ΔΡΟΣΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 400τμ, 
οικοδομήσιμο, με πράξη εφαρμογής 500τμ) 
κοντά στο κλειστό γυμναστήριο. Τιμή 40000€ 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6974807102 (Κωδ:24852)
ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 2στρ εντός περιμετρικής ζώνης, 
περιφραγμένο με νερό, χτίζει 200τμ. Όχι 
μεσίτες. Τιμή 80.000€  Δυνατότητα και με 
ευκολία πληρωμής. Τηλ.: 6979076661 
(Κωδ:25021)

l ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 750τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
γωνιακό, περιφραγμένο, με ελαιόδεντρα. 
Απόσταση 900μ, από τον νομαρχιακό 
δρόμο Χαλκίδας Ν. Αρτάκης. Τιμή 
πώλησης 50.000€ Π*1389  Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΚΥΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 823τμ, 
εντός οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Απέχει 65μ από τη θάλασσα στη θέση 
‘’Φαλάριο’’ του δήμου ΚΑ, ΤΚ παραλίες Κύμης.  
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977448535 (Κωδ:25062)
ΛΑΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο με 
ελαιώνα 1640τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο 
στο παλιό χωριό Λάτα Αλιβερίου.  
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977481233, 6972086612 
(Κωδ:24901)

ΛΙΜΝΗ-ΧΡΟΝΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 4στρ 
με υπέροχη θέα, 500μ από θάλασσα, τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6937944140 (Κωδ:24635)

l ΛΟΥΚΙΣΙΑ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 768τμ  εντός εκτάσεως 
Παραθεριστικού Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού  Υπαλλήλων Υπουργείου 
Γεωργίας ΕΣΤΙΑ ΣΠΕ, στην περιοχή 
Ανθηδώνας Λουκισίων, Δήμου Χαλκιδέων. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6945293354 (Κωδ:25176) 

ΜΟΥΡΤΑΡΙ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο 
500τμ, στον οικισμό Μουρτάρι. Τιμή 5000€ 
Τηλ.: 6977009483 (Κωδ:24925)
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΜΠΟΥΛΜΠΑ) - ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, 
γωνιακό 341,20τμ, εντός του οικισμού, άρτιο 
και οικοδομήσιμο(316,18τμ), επί των οδών 
Κανάρη και Καποδίστρια. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6977296692 (Κωδ:25047)
ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται οικόπεδο 225τ.μ., 
με γκαρσονιέρα, 300μ. από την θάλασσα.  
Τηλ.: 2221050112, 6977015419 (Κωδ:24812)
ΟΞΥΛΙΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 2στρ., 300μ από 
θάλασσα μπροστά σε δρόμο. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 2221020734, 6979963837, 6984564370 
(Κωδ:24813)
ΣΕΤΑ-ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
297τμ, στο κέντρο του οικισμού της Σέτας, με 
θέα, άρτιο και οικοδομήσιμο, με τοπογραφικό. 
Τιμή 45000€ συζητήσιμη.  Τηλ.  6944061099 
(Κωδ:24734)
ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 5500τμ, 
στο οικοδομικό τετράγωνο 9Α, κοντά στη 
θάλασσα. Τιμή 130.000€ Τηλ.: 2221096001 
(Κωδ:25091)
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 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 
815τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, μέσα στον 
οικισμό Σχηματαρίου Βοιωτίας. Μπορεί να 
χωριστεί και σε 2 οικόπεδα. Τιμή 60.000€  
Τηλ.: 2262058457, 6947466362 (Κωδ:25116)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται 
γωνιακό οικόπεδο 233τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με  θέα,  ΣΔ 0,8 Τιμή 
πώλησης 25,000€  Π-3532 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΟΥΡΚΟΣ-Πλησίον ΤΕΧΝΙΚΑ 
και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 
Πωλείται οικόπεδο 247τμ, με παλιά 
κτίσματα ως αποθηκευτικούς χώρους 
επιφανείας 100τμ, ηλεκτροδοτούμενο.  
Έτος κατασκευής 1930 ΠΕΑ Η Τιμή 
πώλησης 45.000€ Π-3542 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Πωλείται οικόπεδο 
277τμ, ΣΔ 0,8 Άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Γωνιακό θέα Χαλκίδα και  Αρτάκη. Τιμή 
πώλησης 40.000€ Π-3528 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται 
γωνιακό οικόπεδο 400τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο. ΣΔ 0,8,  απεριόριστη θέα 
προς τη Χαλκίδα και θέα θάλασσα. Τιμή 
πώλησης 55.000€ Π-3535. Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται 
γωνιακό οικόπεδο 405τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο ΣΔ 0,8. Τιμή πώλησης 
55.000€ Π-3521  Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 256τμ, με πηγάδι. Τιμή 40.000€. Τηλ.: 
2221083486, 6940211794 (Κωδ:24983)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 387τμ εντός σχεδίου πόλεως 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Δεν διέρχονται 
εναέριες γραμμές μεταφοράς Υψηλής 
τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού 
αερίου. Είδος δρόμου: άσφαλτος. Τιμή 
πώλησης  50.000€ Π-3554 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  
Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ: Πωλείται 
οικόπεδο 252τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
ΣΔ 0,8. ΟΤ 82 Τιμή πώλησης 55,000€ 
Π*3539 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 
6936843876 

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 
οικόπεδο 266τμ, αμφιθεατρικό, με 
απεριόριστη θέα, εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο,  στην 
περιοχή Μολόχα, συνοικία Ζ, πρώην 
Κλωστοϋφαντουργών(όπισθεν jumbo). 
Τηλ.: 6947522809 (Κωδ:24545) 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 

οικόπεδο 400τ.μ., 100μ από θάλασσα, άρτιο 

και οικοδομήσιμο, Σ.Δ. 0,8. Τηλ.: 6944137137 
(Κωδ:24708)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 

οικόπεδο 469τ.μ. στην περιοχή Έξω Παναγίτσα, 

οδός Κρίνων, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 

προσφοράς. Τηλ. Επικοινωνίας: 6972251122 
(Κωδ:25079)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΝΗΘΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 

806τμ, ΣΔ 0,8 άρτιο και οικοδομήσιμο, 

πλησίον κλειστό Κανήθου. Σε πολύ καλή τιμή.  

Τηλ.: 6949355093 (Κωδ:24985)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΟΠΑΝΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 

250τ.μ., οικοδομήσιμο. Τηλ.: 2221083261, 

6976367815 (Κωδ:25151)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ: Πωλείται 
οικόπεδο γωνιακό 450τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, πλησίον εκκλησίας 
Πέτρου και Παύλου, περιφραγμένο, νερό, 
αποχέτευση. Τιμή 50000€. Τηλ.: 6977623717 
(Κωδ:24638) 
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Πωλείται 
οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 500τμ, 
σε τρεις δρόμους, τρίφατσο. Τιμή 80000€ 
συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Τηλ.: 6974807102 (Κωδ:24851) 

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-ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Πωλείται 

οικόπεδο 1000τμ, εντός σχεδίου. Τηλ. 

Επικοινωνίας: 2221092271, 6945012519 
(Κωδ:25155) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΓΥΜΝΟ-Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 

4000τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, επίπεδο, με 

θέα τη θάλασσα, πλησίον οικισμού, πάνω σε 

δρόμο, με ελιές παραγωγής. Σε πολύ καλή 

τιμή, 10.000€/στρέμμα. Τηλ.: 6944061099 

(Κωδ:24739)

ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Πωλείται 

αγροτεμάχιο 6263τμ, φραγμένο με οίκημα 

12τμ, αποθήκη βοηθητικό χώρο, άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με πηγάδι και θέα τη θάλασσα. 

Με μεγάλα δέντρα παραγωγής, ελιές και 

αμυγδαλιές. Επί του δρόμου. Πολύ καλή τιμή. 

Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24742)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ- ΓΟΥΡΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

Πωλείται αγροτεμάχιο 1750τ.μ., με 3 

ρίζες αμυγδαλιές, περιφραγμένο με νερό. 

Τηλ.:6957935470 (Κωδ:24988)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 20στρ, 

ποτιστικό, με ελαιόδενδρα, οικοδομήσιμο, από 

ιδιώτη. Τηλ.: 6936488495 (Κωδ:24989)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΛΕΟΝΤΑΡΙ: Πωλείται 

αγροτεμάχιο 643τμ, με νερό υδραγωγείου, 

εκτός σχεδίου, πολύ κοντά στο χωριό. 

Κατάλληλο για καλλιέργεια ή τροχόσπιτο, με 

4 ρίζες ελιές. Δίπλα από τον κεντρικό δρόμο, 

πάνω σε άσφαλτο. Απόσταση από τη θάλασσα 

435μ, με θέα θάλασσα. Τιμή 15000€. Τηλ.: 

6985777768 (Κωδ:25033)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Πωλείται αγροτεμάχιο 6στρ, 

αμφιθεατρικό, πλησίον κεντρικής οδού, 

συνορεύει με μεγάλο εργοστάσιο, για όλες 

τις χρήσεις, οικοδομήσιμο και καλλιεργήσιμο. 

Τιμή 60000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6973695652 

(Κωδ:24937)

l ΓΑΓΙΑ ΒΡΥΣΗ - Δ. ΚΥΜΗΣ: Πωλείται 

αγροτεμάχιο 2500τμ, με 8 ελαιόδεντρα 

παραγωγής, καλλιεργήσιμο. Τιμή ευκαιρίας. 

Τηλ.: 6995348415 (Κωδ:25146)

Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΥΜΝΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 

5000τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, με 

απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, επί του δρόμου, 

με μεγάλες ελιές παραγωγής. Τιμή 73.000€. 

Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24741)

l ΔΗΛΕΣΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 27000τμ, 

πάνω σε άσφαλτο πλησίον οικισμού στην 

περιοχή Λούτσα Δηλεσίου, κατάλληλο για κάθε 

επαγγελματική χρήση και για φωτοβολταϊκά.. 

Τηλ.: 6942242150, 2221041706 (Κωδ:25139)

ΔΥΣΤΟΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 

2025τ.μ., αμφιθεατρικό, 20 ρίζες ελιές, και άλλα 

δέντρα . Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913 
(Κωδ:24567)

ΔΥΣΤΟΣ - ΚΡΙΕΖΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 

20στρεμ. Τιμή ευκαιρίας, συζητήσιμη.  

Τηλ.: 6986814726, 6944345354 (Κωδ:24633)

ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΗΒΩΝ - ΘΙΣΒΗ: Πωλείται κτήμα 

10στρ, άρτιο και οικοδομήσιμο, αμφιθεατρικό, 

πάνω σε κεντρικό δρόμο, με 50 ρίζες 

ελιές. Κατάλληλο και για εκμετάλλευση.  

Τηλ.: 6985945180 (Κωδ:24884)

l ΕΡΕΤΡΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 

400τ.μ με νερό και ρεύμα, ακριβώς μπροστά 

στον δρόμο. Τιμή 12.000€ Τηλ.: 6986627078 
(Κωδ:25135)
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
500τμ, με θέα θάλασσα, όπισθεν 
ξενοδοχειακής μονάδας, στον Άγιο Ραφαήλ. 
Είναι περιφραγμένο, με 100τμ έτοιμη 
στρωμένη πλατφόρμα και υπάρχει  isobox, 
3 δωματίων, έτοιμο, επιπλωμένο. Παροχή 
νερού και αυτόματο πότισμα για τα δέντρα. 
Κατάλληλο για φωτοβολταϊκά. Τιμή 35000€  
Τηλ.: 6970456800 (Κωδ:25074)
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:24990)
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 250στρ., 
πανοραμικό στον επαρχιακό δρόμο, 9 ελαιώνες 
αναγνωρισμένα από το υπουργείο Γεωργίας. 
Τηλ.: 6987736379 Ιδιοκτήτης (Κωδ:25058)
ΛΟΥΚΙΣΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 3800τμ, 
χτίζει 200τμ, ρεύμα, νερό. Τιμή 110.000€.  
Τηλ.: 2221096001 (Κωδ:25092)
ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΨΑΧΝΩΝ - ΘΕΣΗ ΓΚΡΕΝΤΗ: 
Πωλείται αγροτεμάχιο με 50 ελαιόδεντρα 
μεγάλα, καρποφόρα, παράγουν εξαιρετικό 
αγουρέλαιο με 0 οξέα Τηλ.: 6973695652 
(Κωδ:24936)
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ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
20000τμ, με 300 ρίζες ελιές. Τηλ.: 6973211279 
(Κωδ:25052)
l ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ: 
Πωλείται κτήμα 11στρ, στην περιοχή Ριτσώνα 
Αυλίδας, με κτίσμα 70τμ, κατάλληλο για κάθε 
χρήση, επαγγελματική, βιομηχανική κ.α. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6973761503 
(Κωδ:25122)
ΣΕΤΑ - ΑΜΠΟΥΔΙΩΤΙΣΣΑ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 2000τμ και αγροτεμάχιο 4100τμ, 
με καρυδιές, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
επίπεδα, καλλιεργήσιμα, επί του δρόμου, με 
νερό. Τιμή πολύ καλή, 10.000€/στρέμμα.  
Τηλ.: 6944061099 (Κωδ:24740)
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΓΚΙΑ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 4500τμ, με 100 ρίζες ελιές 
παραγωγής, κατάλληλο για καλλιέργειες. 
Τιμή 75000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 6976572600 
(Κωδ:25070)
ΤΡΙΑΔΑ -Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
10στρ, 14στρ κ’ 5στρ, μαζί ή ξεχωριστά, στον 
κάμπο της Τριάδας, κατάλληλα για καλλιέργεια 
με νερό. Πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 6973035480 
(Κωδ:25089)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: 
Πωλείται αγροτεμάχιο 2730τμ. 
Οικοδομείται-Και με το νέο Γ.Π.Σ. θα έχει  
ΣΔ Ο,4 Τηλ. Επικοινωνίας: 6973796632 
(Κωδ:24967) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πωλείται παλαιά 

μονοκατοικία 60τμ, σε κεντρικό δρόμο, και για 

αντιπαροχή. Τηλ.: 6998414913 (Κωδ:24564)

ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πωλείται διώροφη 

διπλοκατοικία, 190τμ, σε οικόπεδο 400τμ, με 

πανοραμική θέα. Ισόγειο και 1ος όροφος που 

τελειοποιείται τώρα, ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

Πολύ προσεγμένη κατασκευή. Έτος κτήσεως 

1990. ΠΕΑ Γ. Τιμή 145000€ Μεσίτες δεκτοί. 

Τηλ.: 2295062835, 6978679571 (Κωδ:25008)

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ : Πωλείται ισόγειο 

66,32τμ, 3 κύρια δωμάτια, χωλ, διάδρομος, 

κουζίνα, μπάνιο,  αποθήκη 4,16 τμ. 

Α’ όροφος: 63τμ, κατοικία. Ισόγειο 

27τμ,  αποθήκη εσωτερικά του 

οικοπέδου επιφανείας 7τμ. Υπόγειο 22τμ.  

Οικόπεδο 368τμ. ΠΕΑ (Ζ)  Έτος 1965 

Τιμή 80.000€ Π-3501 Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  

Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗ:  Πωλείται 

Μονοκατοικία 57τμ,  με μικρό κήπο, 

1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. 

Ανακαινισμένο το έτος 2000  τέντες, 

ηλιακός θερμοσίφωνας. A/C.

Έτος κατασκευής 1960.  ΠΕΑ  (Ε)   

Τιμή 52,000€  Π*3534  Μεσιτικό ΙΡΙΣ.  

Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Πωλείται 

μονοκατοικία 60τμ, σε οικόπεδο 600τμ, 

τακτοποιημένο με το νόμο αυθαιρέτων. ΠΕΑ 

Ζ, Έτος κτήσεως 1996. Τηλ.: 6943461211 

(Κωδ:25004)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΡΟΔΙΕΣ: Πωλείται μεζονέτα 207τμ, 

νεόδμητη, 150μ από τη θάλασσα, με απεριόριστη 

θέα, play room, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 

3Υ/Δ, 2 μπάνια, 2wc, ηλεκτρικά ρολά, 

ηλιακός, ασανσέρ, οπτικές ίνες δορυφορική, 

εγκατάσταση φυσικού αερίου, θυροτηλεόραση, 

συναγερμός. Έτος κτήσεως 2014, ΠΕΑ Β. Τιμή 

350.000€ Τηλ.: 6944887849 (Κωδ:24893)

l ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται μεζονέτα-
μονοκατοικία, επιφανείας 190τμ, επιπλέον 
ισογείου 80τμ. Οικόπεδο 420τμ.
 Το ισόγειο επιφανείας 50τμ, αποτελείται 
από  1Υ/Δ, σαλονο-κουζίνα, μπάνιο.
A’ όροφος επιφανείας 110τμ, με αίθριο 
εσωτερική βεράντα πάνω από το σαλόνι, 
αποτελούμενο από ενιαία μεγάλη 
τραπεζαρία, 1Υ/Δ,  χωριστή μεγάλη 
κουζίνα, 1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο, αποθήκη 
3τμ. Διαθέτει κλειστό ενεργειακό τζάκι, 
μεγάλη βεράντα.
Β΄όροφος επιφανείας 80τμ, αποτελείται 
από 3Υ/Δ, μπάνιο, χώρος καθιστικού. 
Είναι ενιαία μεζονέτα με τον Α΄ όροφο 
επικοινωνώντας με εσωτερική σκάλα 
μαρμάρινη επένδυση ξύλινα πατώματα. 
Όλα τα παράθυρα είναι αλουμίνια, σίτες 
παντού και ηλεκτρικά ρολά. Ηλιακός 
θερμοσίφωνας, boiler μέσω του 
καυστήρα και ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. 
Συναγερμός σε όλα τα επίπεδα του σπιτιού. 
Αντικεραυνική προστασία. Θέρμανση: 
Καυστήρας πετρελαίου. Κήπος περίπου  
260τμ, με γκαζόν 90τμ, καλλωπιστικά φυτά 
και πολλά δέντρα οπωροφόρα. Αυτόματο 
σύστημα ποτίσματος του κήπου. Έτος 
κατασκευής 2010. ΠΕΑ  (Γ).  Γκαράζ κλειστό 
ενός αυτοκινήτου με αποθήκη επιφανείας 
30τμ. Τιμή  360.000€ Π-3460  Μεσιτικό 
ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 6936843876  

info@mikri-aggelia.gr



10 www

συνέχεια στη σελ. 11

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)

ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΒΕΡΝΑΣ: Πωλείται σε τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:24972)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: Σε 
πολύ χαμηλή τιμή και σε πολύ καλή κατάσταση, 
στην περιοχή του Βασιλικού. Τηλ.: 6987159351
(Κωδ:25140)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ:
1 σεσουάρ επαγγελματικό και 2 τουαλέτες 
κομμωτηρίου, κρύσταλλο με καθρέπτη, 
εξαιρετικής ποιότητας, μπορεί να γίνει 
διπλής όψεως. Σε πολύ καλή κατάσταση. 
Λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 2221025454
(Κωδ:25166)
l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ:
Με πυρίμαχα τζάμια, μεγάλη, σε καλή 
κατάσταση και προσιτή τιμή. Τηλ.: 6976900918
(Κωδ:25120)

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 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8: Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 33τμ, πλήρως εξοπλισμένη, 
καινούρια του 2006, ΠΕΑ Ε,  πλησίον νέου 
Δημαρχείου. Κατάλληλη για εκπαιδευτικούς 
(Να είναι ελεύθερη τους 2 καλοκαιρινούς 
μήνες για ιδία χρήση). Τηλ.: 6983015842 Ώρες 
επικοινωνίας: 9πμ έως 2μμ και 5μμ έως 10μμ.
(Κωδ:25157)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΔΕΛΤΑ: Ενοικιάζεται καινούρια 
γκαρσονιέρα 40τ.μ., 6ου ορόφου, πλήρως 
επιπλωμένη και ηλεκτρικά,  Α/Θ, μεγάλο 
μπαλκόνι, απεριόριστη θέα, κοντά σε στάση 
λεωφορείου. ΠΕΑ Δ’ Έτος κτήσεως 2008. Τιμή 
350€. Τηλ.: 6973739465 (Κωδ:25119)
l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα δίχωρη 35τμ, 3ου ορόφου, 
πλήρως επιπλωμένη και ψυγείο, πλυντήριο, 
φουρνάκι, TV, κλιματιστικό. ΠΕΑ Η, έτος 
κτήσεως 1978. Τηλ.: 6973622836 (Κωδ:25148)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΥΑΡΙΑ

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 
200€/μήνα. Τηλ.: 6944142086 (Κωδ:24880)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ: Ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 1ου ορόφου 70τμ, μεγάλο 
δυμισάρι, πλησίον ΟΣΕ, με θέα θάλασσα, 1Υ/Δ, 
Α/Θ καλοριφέρ, κλιματισμός, κουφώματα 
αλουμινίου, σίτες, τέντες, πόρτα ασφαλείας, 
αυλή, κήπος. Χωρίς κοινόχρηστα. ΠΕΑ Ε, Έτος 
κτήσεως 1990, έχει γίνει μερική ανακαίνιση. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6947007926 (Κωδ:25083)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

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

l Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται τριάρι ισόγειο, 
85τμ, με μεγάλο  κήπο, πάρκινγκ, τζάκι, διπλά 
τζάμια, σίτες. Αντλία θερμότητος. ΠΕΑ Γ, Έτος  
κτήσεως 2013. Tιμή 450€. Τηλ.: 6977513606
(Κωδ:25167)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ: Ενοικιάζεται 
τριάρι διαμέρισμα 90τμ, 2ου ορόφου, 2Υ/Δ, 
δυνατότητα 3ου, Α/Θ, τέντες, σίτες, A/C.
ΠΕΑ Β, Έτος κτήσεως 2015. Τιμή 
450€. Ελεύθερο από 10 Αυγούστου. 
Τηλ.: 6975123300, 6946730736 (Κωδ:25121)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ:
Ενοικιάζεται διαμέρισμα τριάρι, 2ου ορόφου, 
ανακαινισμένο, ηλιακός, πολύ καλή κατάσταση. 
ΠΕΑ Ζ. Έτος κτήσεως 1984. Τηλ.: 2221082825
(Κωδ:25162)
l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΣΕ: Ενοικιάζεται 
νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 75τμ, studio, 
ρετιρέ, 2ου ορόφου σε μονοκατοικία, ενιαίος 
μεγάλος χώρος, πλήρως επιπλωμένο, 
διαμπερές, μεγάλη βεράντα μπροστά 
στη θάλασσα, πλησίον παλαιάς γέφυρας,  
κλιματισμός και θέρμανση με ξύλα. Χωρίς 
κοινόχρηστα. ΠΕΑ Α, Έτος κτήσεως 2015. 
Ενοικιάζεται για θερινή ή χειμερινή σεζόν. Τιμή 

500€/μήνα. Τηλ.: 6949106052 (Κωδ:25117)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ: Ενοικιάζεται 
θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου ανοιχτή επί της 
Μενεδήμου 53. Τιμή ενοικίου 55€ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:25059)

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ:
Εικοσαετίας πλήρως εξοπλισμένη εν 
λειτουργία, στο κέντρο της Χαλκίδας,
με καλό πελατολόγιο, λόγω 
συνταξιοδότησης. (το κατάστημα 
είναι 80τμ, ισόγειο, προσόψεως με 
αποθήκη 30τμ.)
Τιμή  συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221060770 κ. Βασίλη. 
Ώρες 10:00-14:00 (Κωδ:25142)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 
«THE BARBER’ S HOUSE».
Καινούριος εξοπλισμός, πληρωμένη 
διαφήμιση σε ράδιο και κείμενα έως τον 
Αύγουστο. Σταθερή συνεχώς αυξανόμενη 
πελατεία. Χωρίς ανταγωνισμό. Άνετο 
πάρκινγκ. Άμεση απόσβεση χρημάτων. Τιμή 
25000€ συζητήσιμη. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6989991842 (Κωδ:25075)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Σε κεντρικό δρόμο στη Χαλκίδα, λόγω 
συνταξιοδοτήσεως. Πληροφορίες Κος 
Γιάννης. Τηλ. Επικοινωνίας: 6977486619 
(Κωδ:24997) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-
ΨΗΣΤΑΡΙΑ: Εν λειτουργία, πάνω στην 
κεντρική λεωφόρο της Ν. Αρτάκης, που 
λειτουργεί συνεχώς από το 2010, με 
πολύ καλή πελατεία. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6906981940 (Κωδ:24999)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 
Πλήρως εξοπλισμένο, με πολύ καλή 
πελατεία, δίδεται λόγω συνταξιοδότησης. 
Στο Αλιβέρι Ευβοίας, σε πολύ καλό και 
κεντρικό σημείο. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944266492 (Κωδ:25015)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Λειτουργεί  38 
έτη συνεχώς, με πολύ καλή πελατεία.  
Σε πολύ καλή τιμή. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6931234095, 2221020260 (Κωδ:25032)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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:24966) 

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ: 

Ενοικιάζεται γωνιακό οικόπεδο 900τμ, 

στην οδό Θεοφιλοπούλου, πλησίον 

διασταύρωσης Χαλκίδας-Δροσιάς.  

Τηλ.: 6973796632 (Κωδ:24965)

ΒΑΤΩΝΤΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 

Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 4500τμ, πάνω 

σε κεντρικό δρόμο. Τηλ.: 6977623717 

(Κωδ:24637)

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο 

13.000τμ, ευήλιο, επίπεδο και με κλίση, 

πάνω σε δρόμο, πλησίον νερό, για κάθε 

χρήση, καλλιέργειες, μονάδα πτηνοτροφική/

κτηνοτροφική, φωτοβολταϊκά, κ.α.  

Τηλ.: 6944252180 (Κωδ:25067)

  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:24971)

ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΛΙΘΕΑ: Ενοικιάζεται υπόγεια 

αποθήκη 40τμ, σε άριστη κατάσταση σε 

κεντρικό σημείο, πλησίον κεντρικής πλατείας 

Κύπρου. Ενοικιάζεται σαν αποθηκευτικός, 

εργαστηριακός, βιοτεχνικός κ.α., βοηθητικός 

χώρος. Τιμή 160€. Τηλ.: 6998414913 
(Κωδ:24642)

l ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Ενοικιάζεται κατάστημα 60τμ, 

ισόγειο, καινούριο, κατάλληλο για κομμωτήριο, 

γραφείο και κάθε άλλη χρήση, στον Άγιο 

Ιωάννη Βασιλικού. ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 2009. 

Τηλ.: 6984256097 (Κωδ:25153)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 

40τμ, στην οδό Καραολή, 50μ από την παραλία 

της Ν. Αρτάκης, καινούριο, μεγάλη βεράντα, 

μεγάλος εξωτερικός χώρος, για κάθε νόμιμη 

χρήση. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 2005. Τιμή 280€ 

Τηλ.: 2221090637, 6949970357, 6951202497 
(Κωδ:24968)

ΣΤΟΜΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ: Ενοικιάζεται 
κατάστημα στο Στόμιο Oξυλίθου για 
κάθε επαγγελματική χρήση.  ΠΕΑ Γ, 
Έτος κτήσεως 1990.  Τηλ.: 6970885369 
(Κωδ:24806)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ: Ενοικιάζεται 

κατάστημα 200τ.μ. με παρκινγκ. ΠΕΑ Ε, 

έτος κτήσεως 1982. Σε άριστη κατάσταση, 

πλήρως ανακαινισμένο. Τηλ.: 2221092157, 

6979948271 (Κωδ:25150)

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:24973)

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:25078)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζονται  
3 καταστήματα, συνεχόμενα, 31τμ, 31τμ 
και 41τμ, ισόγεια, στο κέντρο της Χαλκίδας 
για κάθε επαγγελματική χρήση ή και 
αποθηκευτική.. Δυνατότητα ενοικίασης 
και μαζί ή ξεχωριστά. Χρίζουν μερικής 
επισκευής, κατόπιν συμφωνίας. Σε 
πολύ προσιτή τιμή. Τηλ.: 6949693533 
(Κωδ:24833)

l ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓΟΡΑΣ: 

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος ισόγειος 

23τμ, με wc και δικό του πάρκινγκ, καινούριο, 

σε άριστη κατάσταση, με μεγάλο πεζοδρόμιο, 

κατάλληλο για γραφείο ή κατάστημα. ΠΕΑ 

Ζ, Έτος κτήσεως 1995. Προσιτή τιμή. Τηλ. 

Επικοινωνίας: 2221076950, 6985566239 

(Κωδ:25154)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 131Α: Ενοικιάζεται 

ισόγειος γωνιακός, επαγγελματικός χώρος 

100τμ, (ή 150τμ με ακάλυπτο χώρο και πάρκινγκ) 

πλησίον ΚΤΕΛ και Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας. 

ΠΕΑ Δ, Έτος κτήσεως 2001. Κατάλληλο και για 

φαρμακείο. Τηλ.: 6976511716 (Κωδ:25103)

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:24705)

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΧΑΪΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο 

κατάστημα 372τμ, με πολύ μεγάλο χώρο 

στάθμευσης, όπισθεν τραπέζης. ΠΕΑ Γ, Έτος 

κτήσεως 1998, αποπεράτωση 2005. Τιμή 

1500€. Τηλ.: 6972847100 (Κωδ:25029)
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ΚΡΙΟΣ
Κριαράκια μου η επιτυχία είναι δύσκολο 
να συνδυαστεί με την ηρεμία όταν στα 
επαγγελματικά κινείται ανάδρομος ο Πλούτωνας 
κι απέναντι η Αφροδίτη, οπότε αντί να ψάχνετε 
μάταια ιδανικές εμπειρίες και καταστάσεις 
μοιραίες, κινητοποιηθείτε! Όπως δείχνουν τα 
πράγματα τα έξοδα θα είναι πολλά αφού από τις 
25 αναδρομεί κι ο Ουρανός κύριος υπαίτιος της 
οικονομικής σας αστάθειας.. η περίοδος αυτή 
μοιάζει με την εποχή των ισχνών αγελάδων και 
πρέπει να το καταλάβετε! Στον έρωτα ωστόσο 
φαίνεται πως θα σταθείτε πιο τυχεροί.

ΤΑΥΡΟΣ
Πάρτε αποστάσεις από άγχη και πολύπλοκες 
καταστάσεις που φέρνουν τα φεγγάρια του 
Αυγούστου γιατί διαφορετικά Ταυράκια μου, δεν 
θα τη βγάλετε καθαρή. Οι γκάφες και οι απώλειες 
θα είναι ένα κομμάτι του εαυτού σας ως τις 
21 έχοντας δύο δυνατούς φιλοξενούμενους 
στο ζώδιό σας να κονταροχτυπιούνται (Άρη 
Ουρανό) ιδιαίτερα εκεί γύρω στις 25 του 
μήνα που ο Ουρανός γυρίζει κι ανάδρομος. Η 
Αφροδίτη από τις 12 θα φέρει κοντά σας  χρήμα 
κι αγάπη, ωστόσο η ζωή σας δεν θα αλλάξει με 
ευχές αλλά με θέληση για διαπραγματεύσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αν σκέφτεστε πως διανύετε έναν ήρεμο μήνα 
Διδυμάκια μου μάλλον απατάστε, αφού έχει απ΄ 
όλα ο μπαξές και μάλιστα σε γερές δόσεις. Το 
μόνο βέβαιο είναι πως μες στην παραζάλη θα 
πάρετε και ανάσες αφού ο Ερμής θα είναι στο 
σπίτι σας κι όλο το μήνα θα διανύει το ζώδιό 
σας. Όμως.. μια καταπόνηση ψυχική σίγουρα 
θα την έχετε, λίγο οι ρυθμοί της δουλειάς, λίγο 
ο Άρης που θα έρθει για να μείνει(6 μήνες) λίγο 
ο ανάδρομος Ουρανός από τις 25... μάλλον θα 
πρέπει να κάνετε γιόγκα καθημερινά .. πριν πω 
πως να πάρετε των ομμάτιων  σας!!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ένα πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε 
Καρκινάκια μου αυτή την εποχή, είναι να την 
αφήσετε να περάσει αναξιοποίητη. Η εύνοια 
θα γκρεμίσει τα κάγκελα της γκαντεμιάς κι 
εξυπακούεται φυσικά ότι απ΄ τη δική σας 
στάση θα εξαρτηθεί η διάρκειά της. Δώστε 
κίνητρα με την Πανσέληνο στις 12 κι αλλάξτε 
τα τροπάρια των οικονομικών τώρα που έχετε 
την Αφροδίτη ως τις 12 στο σπιτικό σας και 
ξεστοιχειώστε  χρέη κι αναμνήσεις. Τα φεγγάρια 
του Αυγούστου έχουν δύναμη εξόντωσης που 
μπορεί να λειτουργήσει εκκαθαριστικά.. έχουν 
όμως και μια κάποια ισχύ μεταφυσική!!!!

ΛΕΩΝ
Λιονταράκια μου, μήνας καλής εγκυμοσύνης 
φαίνεται πως θα ΄ναι ο Αύγουστος..όχι πως ο 
Ιούλιος τα είχε όλα λυμένα και τακτοποιημένα. 
Ξεκινά με μια Πανσέληνο στις 12 στον άξονά σας 
με καλά νέα.. ελπίδες που  θα ́ ρθουν και μετά στις 
27 Αυγούστου ολοκληρώνεται με τη Ν. Σελήνη 
στα  οικονομικά σας. Μην διαστρεβλώνετε τα 
μηνύματα και πέσετε σε κατάθλιψη, γιατί ο μήνας 
αυτός σας θέλει διορατικούς. Συνεργασίες που 
είναι ασύμφορες θα ολοκληρώσουν τον κύκλο 
τους εκεί κοντά στις 25 λίγο μετά της Παναγίας 
της Μεγαλόχαρης, που ο Ουρανός θα ξεκινήσει 
την ανάδρομή του πορεία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η αλήθεια είναι ότι είσαστε μαθημένοι στα 
δύσκολα Παρθένοι μου αλλά έχετε κουραστεί 
αρκετά. Ευτυχώς για σας το μόνο που έχει 
απομείνει από το ψάρι είναι μόνο η ουρά του, 
οπότε οι επικρίσεις δεν είναι αναγκαίες. Οι 
ισορροπίες θα έρθουν μόνο όταν σας αφήσει 
ο Ερμής κι όταν πραγματοποιηθεί η Ν. Σελήνη 
στο ζώδιό σας στις 27.. τότε θα σας κάνει να 
καταλάβετε πόσο μπορείτε να απλώσετε τα 
χέρια σας πέρα από το πάπλωμα σας. 
Κανείς δεν σας χρεώνει με λάθη.. μόνο 
εσείς οι ίδιοι! Αρκεί και μόνο να κλείσετε 
τους παλιούς σας λογαριασμούς μετά την 
Πανσέληνο στις 12 Αυγούστου.

ΖΥΓΟΣ
Αφήστε τα μεγάλα λόγια φίλοι Ζυγοί και κοιτάξτε 
από τις 12 που θα φιλοξενείται η Αφροδίτη στο 
κομμάτι φιλίας- επιθυμιών και κοινωνικού σας 
προφίλ, να μην σας κόψει το αυγό στο χτύπημα 
γιατί δεν φαίνεται αλλιώς η μαγιονέζα να 
πετυχαίνει.  Άλλωστε το πάρτυ των φεγγαριών 
12 και 27 με την Πανσέληνο κ’ Ν. Σελήνη 
αντίστοιχα θα είναι βασικό συστατικό για να 
νοστιμίσει τα εδέσματα, αισθηματικά και όχι!. 
Αντί να ξοδεύεστε ακολουθώντας τις επιθυμίες 
των άλλων, κάντε κάτι για σας, έτσι για να 
ανάψει το πυροτέχνημα και να δείτε τη λάμψη. 
Όχι όμως, να μου καείτε εσείς οι ίδιοι!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εδώ σε θέλω κάβουρα..να περπατάς στα 
κάρβουνα και να μην καίγεσαι! Σοφή παροιμία 
Σκορπιουδάκια μου, μα είναι λίγο δύσκολο 
αυτό να συμβεί, αφού κλείνοντας ο Ιούλιος δεν 
παίρνει μαζί του τις δυσκολίες φίλοι μου. Έτσι 
υποχρεωτικά ως τις 25 που θα αναδρομήσει 
ο Ουρανός απέναντί σας θα αναθεωρήσετε 
πολλά και θα μάθετε να αρκείστε στα λίγα και 
τις μικρές δόσεις ευτυχίας που αφήνει ο Άρης 
και τα φεγγάρια του Αυγούστου να γευτείτε 
αυτό το μήνα. Δεν είναι ότι οι κόποι σας θα 
πάνε χαμένοι, απλώς ο καιρός για απολαβές 
θα αργήσει  λίγο ακόμα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η συνήθεια να ονειροπολείτε λειτουργεί 
ενδεχομένως ανανεωτικά, πόσο μάλλον τις 
πρώτες μέρες που η Πανσέληνος θα ευλογήσει 
τα σχέδιά σας. Θα υπάρχουν τόσες παγίδες 
όμως, που ενδέχεται να προσγειωθείτε 
ανώμαλα. Μην υπερβάλετε σε λόγια και 
έργα, μην πιέζετε καταστάσεις  γιατί τόσο ο 
προηγούμενος μήνας, όσο και ο Αύγουστος 
στην διάρκειά του, απαιτούν μεγάλη φασίνα. 
Η Ν. Σελήνη στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας 
υπόσχεται .. όμως τα έκτακτα περιστατικά με την 
ανάδρομη πορεία του Ουρανού θα επιβαρύνουν 
την καριέρα σας παρά τις τόσες υποσχέσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μπορεί ο Αύγουστος Αιγόκεροι μου να έχει 
άρωμα καλοκαιριού, έχει όμως και μια μυρωδιά 
περίεργης ψαρίλας.. “Κάθε πράγμα στον καιρό 
του, και ο κολιός τον Αύγουστο”, λέει η λαϊκή ρήση 
και εδώ, δένει το πράγμα με εσάς. Χρήμα, οφέλη 
κι  ό,τι σας ανησυχεί θα σας προβληματίσει με 
την Πανσέληνο στις 12 στον Υδροχόο. Ακόμα 
και αν δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω το χρόνο 
και να φέρετε πίσω τις χαμένες ευκαιρίες, θα 
μπορέσετε να αγκαλιάσετε τις αλλαγές που 
έρχονται στα σχέδιά σας με τη Ν. Σελήνη. Δεν 
είναι υπερβολή αυτό, αυτή είναι η αλήθεια!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Με ένα φεγγάρι δυνατό στον άξονά σας φίλοι 
μου Υδροχόοι -αν και όχι ιδιαίτερα δύσκολο-
μπορεί να φανούν σε σας και το ταίρι σας λίγο 
βαριά κάποια θέματα. Μην ανησυχείτε όμως 
γιατί η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς και σεις θα 
εκπλαγείτε με τη δική σας τόλμη μετά τις 12 και 
την Πανσέληνο στο ζώδιό σας. Βέβαια μπορείτε 
να προβληθείτε με το “είμαι” είτε με το “έχω”.. με 
την ανάδρομη πορεία του Ουρανού απ’ τις 25 
και τη Ν. Σελήνη στις 27 και να μην δειλιάσετε 
μπροστά στις οικονομικές αλλαγές, όσο και αν 
σας φαίνονται ζόρικες.

ΙΧΘΥΣ
Ψαράκια μου γλυκά και ευαίσθητα, μπορεί 
ο έρωτας να άργησε μια μέρα, σαν τον τίτλο 
γνωστής ταινίας, ωστόσο τώρα μπορεί να 
έρθει εντελώς ξαφνικά ή αν υπάρχει να αλλάξει 
τα πάντα στη ζωή σας. Μέσα από μια δυνατή 
πλανητική συμμαχία Αφροδίτης-Ποσειδώνα ως 
τις 12 και μιας Ν. Σελήνης στα ερωτικά σας, 
δεν αποκλείεται να τον συναντήσετε ακόμα και 
στον χώρο που τριγυρίζετε. Αν λοιπόν θέλετε να 
αποκτήσετε ενδιαφέροντα και μάλιστα δυναμικά, 
αποφασίστε να παίξετε με τη ζωή. Ο έρωτας 
είναι μια καλή αρχή για σας, δοκιμάστε!

Διανύοντας τον Αύγουστο του 2022...

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ! ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ! !

ΖώδιαΖώδια από.... την Άλκηστις
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΩΡΙΩΝΟΣ κ’ ΙΩΝΩΝ 13: 

Ενοικιάζεται κατάστημα 40τμ, γωνιακό 

καινούριο, για κάθε επαγγελματική 

χρήση, κατάλληλο για κατάστημα κινητής 

τηλεφωνίας, κομμωτήριο, προπό, κ.α. 

ΠΕΑ Η, έτος κτήσεως 2006. Τηλ.: 2221020734, 

6984564370, 6979963837 (Κωδ:24814)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: Πωλείται κατάστημα πρώην 

ταβέρνα «Αμυγδαλιές», στο 1ο χλμ Αμαρύνθου 

Γυμνού, αίθουσα 300τμ, υπόγειο 85τμ, αύλειος 

χώρος 3000τμ, για οποιαδήποτε επαγγελματική 

χρήση.  Τηλ.: 6937310257 (Κωδ:24970)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΤΟ ΑΦΡΑΤΙ-ΦΥΤΟ:  Στο Φυτό Αφρατίου, σε 

ορεινή περιοχή, κτηριακός χώρος, πλήρως 

εξοπλισμένη, με νερό, και με απεριόριστη 

γη για οποιαδήποτε καλλιέργεια, λόγω 

συνταξιοδότησης. Μπορεί να ενταχθεί στο 

επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 

αγροτικών εργασιών με 50% Τηλ.: 6973349939

(Κωδ:25011)

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, 2228031235 (Κωδ:24873)

Ν. ΑΡΤΑΚΗ: Πωλείται βιομηχανικός χώρος 

450τμ, μισθωμένος, σε οικόπεδο 4000τμ. Τιμή 

320000€. Τηλ.: 6932661310 (Κωδ:25025)

l ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Πωλείται  

ισόγειο  γωνιακό  κατάστημα 102τμ, 

με πατάρι 16,28 τμ.  Έτος κατασκευής 

1987  ΠΕΑ (Ε) Τιμή πώλησης 68,000€ 

Π-3263 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. Τηλ.: 2221073430, 

6936843876  

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΟΥΡΚΟΣ - Πλησίον 

ΤΕΧΝΙΚΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 

Πωλείται οικόπεδο 247τμ, με παλιά 

κτίσματα ως αποθηκευτικούς χώρους 

επιφανείας 100τμ, ηλεκτροδοτούμενο.  

Έτος κατασκευής 1930, ΠΕΑ Η. Τιμή 

πώλησης 45.000€ Π-3542 Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 

Τηλ.: 2221073430, 6936843876 

l ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗ: Πωλείται 
ισόγειο κατάστημα 69τμ, 2 τουαλέτες. 
Έτος κατασκευής 1975  ΠΕΑ (Ε) Τιμή 
πώλησης 45,000€ Π-3561  Μεσιτικό ΙΡΙΣ. 
Τηλ.: 2221073430, 6936843876

ΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ:
Για δημιουργία σταθμού αυτοκινήτων 
-πάρκινγκ- εντός της Χαλκίδας, από ιδιώτη. 
Τηλ.: 6946720280, 6987001186 Κος Κώστας
(Κωδ:24325)
l ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ:
Διαθέτω σπίτι και κτήμα 11στρ με αμυγδαλιές, 
στην περιοχή Ριτσώνα Αυλίδας, άνευ ενοικίου, 
για επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση 
καρπών. Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Τηλ.: 6973761503 (Κωδ:25123
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ): Δίδεται σε 
άτομο αγρός 6898τ.μ., για την καλλιέργεια, 
την επιμέλεια και φροντίδα του, με 50 
ρίζες ελιές και αμπέλι(προς όφελός του).  

Τηλ.: 6936477411 (Κωδ:24934)

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30ΤΜ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:  Προς 
αγορά με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Πληρώνω 
150€ έως 200€/μήνα αντί γραμματίου έως 
αποπληρωμής του. Περιοχές Χαλκίδα, Αρτάκη, 
Βασιλικό, Λευκαντί, Αιδηψός, Ιστιαία, Λίμνη, 
Μαντούδι, Κύμη, Σκύρος, Βοιωτία. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Όποιος έχει την ευγενή 
καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί να καλέσει 
στο Τηλ.: 6977791753 ΌΧΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ
(Κωδ:24275)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ:
Στην περιοχή της Χαλκίδας με 3Υ/Δ, σαλόνι, 
κουζίνα. Τηλ. Επικοινωνίας: 2221026807, 
6974110981 (Κωδ:25104)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Για ζευγάρι συνταξιούχων, 80τμ 
έως 90τμ, στην ευρύτερη περιοχή Κανήθου, 
Ποσειδωνία, Ροδιές, Δροσιά, Αλυκές. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6947271702 (Κωδ:24889)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: Από 
ιδιώτη, δυάρι ή τριάρι ή μονοκατοικία, στην 
περιοχή της Ν. Αρτάκης, αγορά μετρητοίς. 
Τηλ.: 6976787983, 2221402273, 6946720280
(Κωδ:24848)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: 
Από 35τμ έως 70τμ, με περιβάλλοντα χώρο, 
στις περιοχές Βαθύ, Αυλίδα, Άγιος Γεώργιος, 
Παντείχι, Δήλεσι και σε γειτονικές περιοχές, 
από ημεδαπό κύριο. Υπάρχει και η δυνατότητα 
συντήρησης και φύλαξης του χώρου. 

Τηλ.: 6976320991 (Κωδ:24825)

συνέχεια στη σελ. 13



13f

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

l CITROEN XSARA: Πωλείται αυτοκίνητο του 

2002, 1400cc, 9hp, χρώμα μεταλλικό ασημί, 

250000χλμ. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2500€. 

Τηλ.: 6977272151 (Κωδ:25125)

FIAT KUGO FIORINO: Πωλείται 1400cc, hp, 

μοντέλο 2013, 11000χλμ, βενζίνη, χρώμα 

πράσινο, πολλαπλών χρήσεων(πέφτει το 

κάθισμα γίνεται κρεβάτι), συρόμενες πόρτες, 

όλα ηλεκτρονικά τιμόνι-καθίσματα, πληρωμένο 

ΚΤΕΟ, πληρωμένα τέλη 22. Τιμή λογική. 

Πωλείται ή ανταλλάσσεται με κάποιο άλλο 

κουρσάκι 4Χ4 ή πουλμανάκι. Όχι απόκρυψη, 

μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6977791753

(Κωδ:24634)

l MERCEDES 190E: Επιβατικό του 1992, 

χρώμα μπλε, βενζίνη, 1800cc, 120hp, 

200000χλμ. Τιμή διαπραγματεύσιμη. 

Τηλ.: 2228023046, 6946694653 (Κωδ:25129)

RENAULT SCENIC: Πωλείται επταθέσιο full 

extra,  ανοιγόμενη οροφή κλπ., 1600cc,  

μοντέλο 2004, 124000χλμ, μπλε χρώμα 

σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6944293438 

(Κωδ:18898)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ KIA: Sephia 2004 

β’ εξάμηνο, 1600cc, χρώματος βυσσινί, full 

extra, ζάντες 15άρες, λάστιχα michelin, service 

βιολογικό καθαρισμό. Πληρωμένο μαζί και το 

σήμα του 2022. Τιμή 2500€. Από ιδιώτη. Τηλ.: 

6946720280, 2221402273 (Κωδ:24639)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΑΔΕΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ DETHLEFFS 1999:

Τροχόσπιτο μήκος 5,5m σε άριστη κατάσταση. 

WC-θερμοσ ίφωνας-καλορ ιφέρ-εστ ί ες 

γκαζιού. Κλιματισμός. 4 έως 5 ατόμων. Τέντα, 

σίτες κλπ. Ιδιώτης. Τιμή 5000€ συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6971548399, 6981856122 (Κωδ:25022)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

l KAWASAKI KLE400¨ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ: Χρωστάει 

τέλη κυκλοφορίας 110€. Πρέπει να περάσει 

ΚΤΕΟ. Τηλ. 6942901791 (Κωδ:25165)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ SCOOTER PIAGGIO: Scooter 

50άρι δίχρονο, c25, βενζίνη, χρώμα ηλεκτρίκ 

μπλε, σε καλή κατάσταση.Τηλ.: 6980141709

(Κωδ:25136)

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι   Μ Η Χ Α Ν Α Κ Ι   P I A G G I O :

Του 2010 κόκκινο χρώμα, 80cc. Τιμή 1000€. 

Τηλ.: 6977009483 (Κωδ:25102)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ: YAMAHA VIRAGO, 250 

cc,  1η άδεια κυκλοφορίας 1995, με πραγματικά 

28000 χλμ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 

συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 (Κωδ:24559)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ BMW:

R25/3 μαζί με το καλάθι της. Χρώμα μαύρο, 

16000χλμ, βενζίνη, 250cc, 11hp, σε 

κυκλοφορία πληρωμένα τέλη, ασφάλεια. Σε 

καλή κατάσταση. Τιμή 7000€ συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6944936502 (Κωδ:25161)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΡΚΑ: 4μ, με 

μηχανή εξωλέμβια τετράχρονη  5hp. Σε πολύ 

καλή τιμή. Τηλ.: 2221084905 (Κωδ:25126)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ ZODIAC AERO: Πωλείται 

φουσκωτό σκάφος ZODIAC AERO 260, 10/14, 

3+1 άτομα, πολλά EXTRAS και μηχανή HONDA 

2,3hp, τετράχρονη με ενσωματωμένο τεπόζιτο. 

Πέντε (5) ώρες πλεύσεως και λειτουργίας. 

Άριστη κατάσταση. Τιμή 2250€.

Πωλούνται και χωριστά. Τηλ.: 6937555367

(Κωδ:25013)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΟ: Μήκος 4,90μ, 

μηχανή selva 50hp, full injection, 

τετράχρονη με τρέιλερ, μοντέλο 2008. Τιμή 

6000€. Τηλ.: 6943475608 (Κωδ:22791)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Σκάφος φουσκωτό Selva spa T310 

4 ατόμων, μήκος 3,10 σε άριστη κατάσταση, 

με κάθισμα κόντρα πλακέ, κουπιά αλουμινίου, 

με κουκούλα, σωστικά και με άδεια πλεύσης. 

Τιμή: 500€. Τηλ.: 6945346243 (Κωδ:25105)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΕΪΛΕΡ: Σε καλή κατάσταση με 

κοτσαδόρο για όλα τα αμάξια.Τηλ.: 6980141709

(Κωδ:25137)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΖΑΝΤΕΣ: Αλουμινίου  για 

μοντέλο Ford focus, με 5 μπουλόνια, (χωρίς 

ελαστικά). Τιμή 200€. Τηλ.: 6974992763

(Κωδ:25050)

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Mε 

πλευρικά κάγκελα και ανάκληση πλάτης 

χειροκίνητα.

Μαζί Δώρο ένα τροχήλατο κάθισμα WC.

Παραλαβή από το χώρο μου λόγο μεγάλου 

όγκου.

Τιμη πακέτου 150€, συζητήσιμη.

Τηλ. 6973495177  κ. Δημήτρης (Κωδ:24885)

l ΚΑΛΑΜΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ: Πωλείται καλάμι 

Shimano . Σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 

100€. Πωλείται και ο μηχανισμός Shimano 

Ultegra, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 100€. 

Τηλ.: 6980791631 (Κωδ:25111)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ: Πωλείται 

μηχανισμός Shimano Ultegra. Σε πολύ καλή 

κατάσταση. Τιμή 100€. Τηλ.: 6980791631

(Κωδ:25106)

l ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πωλείται ένα 

ζευγάρι παπούτσια εργασίας, wurth hermis, Νο 

43, αδιάβροχα, καινούρια. Τηλ.: 6907937440

(Κωδ:25143)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ XIAOMI: Redmi 8A, σε καλή 

κατάσταση, 8πύρηνος επεξεργαστής. Τιμή 80€. 

Tηλ.: 6984136064 (Κωδ:25158)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BI-
PAP: Κατάλληλη για άπνοιες, ΧΑΠ, σε άριστη 

κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6998414913

(Κωδ:24568)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ: Δίσκαλο Viscount RBX 

3000 με πατήματα, που κλείνει. Κατάλληλο 

και για εκκλησιαστικό όργανο. Σε πολύ καλή 

κατάσταση. Τιμή 400€. Τηλ.: 2223024249, 

6989720453 (Κωδ:24977)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Mεταλλικό 

λευκό, με πλευρικά κάγκελα, ανάκληση πλάτης 

χειροκίνητα και 2 στρώματα.

Μαζί Δώρο ένα τροχήλατο κάθισμα WC.

Παραλαβή από το χώρο μου λόγο μεγάλου 

όγκου.

Από περιοχή Χαλκίδα Εύβοιας, 

Τιμή πακέτου 120€.

Τηλ. 6973495177, κ. Δημήτρης (Κωδ:25063)

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:24561)

συνέχεια στη σελ. 14

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Χειροποίητο, καλό 

ξύλο και ύφασμα, σε πολύ καλή κατάσταση, 

τριθέσιος, διθέσιος και μονή πολυθρόνα.  

Τιμή 600€. Τηλ.: 6942928611 (Κωδ:24899)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ ΜΠΑΜΠΟΥ: Εσωτερικού 

χώρου, καναπές τριθέσιος, 2 πολυθρόνες 

με μαξιλάρες, 2 τραπεζάκια μiκρό και 

μεγάλο. Σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 300€.  

Τηλ.: 6985945640 (Κωδ:24890)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΛΟΝΙ: Που αποτελείται 

από τριθέσιο, 2 θέσιο, μονοθέσιο, ύφασμα 

πλενόμενο, σε πολύ καλή κατάσταση και τρία 

τραπεζάκια με καθρέπτη. Πολύ καλή τιμή.  

Τηλ.: 2221088746, 6973765277 (Κωδ:25112)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤ ΤΣΑΓΙΕΡΑΣ: Επάργυρη 6 

τεμαχίων, άνω των 50 ετών σε πολύ καλή 

κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948204853 

(Κωδ:24560)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΡΙΝΙΟ: Με καθρέπτη στη μέση, 

βιτρίνες δεξιά και αριστερά, ντουλάπια και 

συρτάρια στο κάτω μέρος. Ξύλο μασίφ σκούρο, 

πολύ καλή ποιότητα, σε καλή κατάσταση. Τιμή 

2000€. Τηλ.: 6945548829 (Κωδ:25128)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Μακρόστενη με 

οκτώ καρέκλες, πολύ καλή ποιότητα, ξύλο 

μασίφ σκούρο. Τιμή 2000€. Τηλ.: 6945548829 

(Κωδ:25127)

l ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΨΥΓΕΙΑ: Α) Μικρό ψυγειάκι 

siemens 1m, κατάλληλο για φοιτητές, 

ολοκαίνουριο, σχεδόν αχρησιμοποίητο, σε 

άριστη κατάσταση. 

Β) ψυγείο 1,5μ σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμές 

πολύ καλές. Τηλ. : 2221088746, 6973765277 

(Κωδ:25113)

ΣΕΡΒΑΝ ΣΕΤ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ: Πωλείται 

χειροποίητο του 1940, οικογενειακό 

κειμήλιο, σετ ασορτι με έξι καρέκλες η 

τραπεζαρία. Τηλ.: 6944293438 (Κωδ:22755)

συνέχεια στη σελ. 15

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ: Ζητείται κρεβά-

τι διπλό με 2 κομοδίνα και τουαλέτα, σε καλή 

κατάσταση, για ηλικιωμένη κυρία με προβλή-

ματα υγείας, (δωρεάν). Όποιος έχει την ευγε-

νή καλοσύνη και ευαισθητοποιηθεί ας καλέσει 

στο τηλέφωνο: 6977791753 Χωρίς απόκρυψη 

(Κωδ:24426)

ΠΩΛΗΣΗ  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ: Και υδραυλικός 

στίφτης για σταφύλια. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 

2221078402, 6973462731 (Κωδ:24897)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Γίνεται κρεβάτι, με 

συρτάρια, σε πολύ καλή κατάσταση με καλό 

ύφασμα. Τιμή 250€. Τηλ.: 6942928611 

(Κωδ:24900)

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:24558)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ: Μεταλλικός καναπές, 

2 θέσεων, που γίνεται ημίδιπλο κρεβάτι. Τιμή 

65€ (τιμή αγοράς 150€). Κάλυμμα στρώματος 

(extra). Τιμή 10€. Τηλ. Επικοινωνίας: 

6987354732 (Κωδ:25048)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ: Εξωτερική, 

διαμερίσματος, με διαστάσεις 2,10Χ0,85. Τιμή 

πώλησης 50€. Τηλ.: 6931192412 (Κωδ:25028)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: 

Μεγάλο μέγεθος, ονομάζεται ‘Ο Διόνυσος και 

οι Βάκχες’. Στον πίνακα υπάρχει μια πολιτεία 

αρχαία Ελληνική, 4 Βάκχες που χορεύουν 

ημίγυμνες και ο Διόνυσος με κόκκινο μανδύα. 

Τιμή 600€. Τηλ.: 2221080592, 6979106064 

(Κωδ:25114)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ: Καινούριο, μάρκας 

Newpol 800. Τιμή 150€. Τηλ.: 6977009483 

(Κωδ:25007)

ακολουθώντας το αντίστοιχο 

χρώμα της κατηγορίας 

που επιθυμείτε

Βρείτε εύκολα 

την αγγελία που ψάχνετε

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ

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:25085)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΥΦΙΚΟ: Χειροποίητο, με ουρά, 

γαλλικό, υψηλής ραπτικής, επώνυμο ρούχο, 

ολοκαίνουριο. Τιμή 800€. Τηλ.: 6986879875 

(Κωδ:25068)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ BMX: Σε πολύ 

καλή κατάσταση. Τιμή 70€ από 320€.  

Τηλ.: 6986879875 (Κωδ:25069)

l ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: 

Σε καλή κατάσταση στη Χαλκίδα. Διαστάσεις 

1,5Χ2Χ2 Τιμή 120€. Τηλ.: 6984096692 

(Κωδ:25115)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΗΝΗ: Δυο δωματίων τροχήλατη 

σε μπαγκαζιέρα, διαστάσεων 2,00Χ1,50. Σε 

καλή κατάσταση. Τιμή 350€. Τηλ.: 6949129075 

(Κωδ:25001)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ PELLET: Σε άριστη 

κατάσταση, ilaria, raveli, 10kw, ελάχιστα 

χρησιμοποιημένη. Τιμή 1200€ από 3000€. 

Τηλ.: 6976396606, 2228031235 (Κωδ:24872)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΙΦΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ: Στην 

περιοχή Μύτικας στο Ληλάντιο. Χρειάζεται 

να αποσυναρμολογηθεί.. Τηλ.: 6972243103 

(Κωδ:25108)

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:24982)

l ΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Πωλούνται 16 

ράφια βιβλιοθήκης, σε διάφορα χρώματα, 

με τα στηρίγματά τους (αόρατα στηρίγματα), 

με μήκος 90cm και πλάτος 24cm. Τιμή 60€.  

Τηλ.: 6931192412 (Κωδ:25163)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ DETHLEFFS 1999: 

Τροχόσπιτο μήκος 5,5m σε άριστη κατάσταση. 

WC-θερμοσ ίφωνας-καλορ ιφέρ-εστ ί ες 

γκαζιού. Κλιματισμός. 4 έως 5 ατόμων. Τέντα, 

σίτες κλπ. Ιδιώτης. Τιμή 5000€ συζητήσιμη.  

Τηλ.: 6971548399, 6981856122 (Κωδ:25022)

info@mikri-aggelia.gr
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ: Εξήντα ετών, 

1,80μ ύψος,  82 κιλά, με εξοχικό, αναζητά 

κυρία έως 50 ετών για φιλική σχέση. Μόνο 

Χαλκίδα και περίχωρα. Τηλ. Επικοινωνίας: 

6983116631 (Κωδ:25061)

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ: Εμφανίσιμη, οικονομικά 

ανεξάρτητη, ζητά κύριο 55 έως 65 

ετών, ανεξάρτητο, για σοβαρή γνωριμία.  

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

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ: Εμφανίσιμος επιθυμεί 

γνωριμία με κυρία έως 50 ετών για σχέση, 

παρέα και ότι προκύψει. Τηλ.: 6988698082 

(Κωδ:25014)

ΚΥΡΙΟΣ: Γοητευτικός 45 ετών επιθυμεί 

γνωριμία με κυρία από 30-50 ετών. Τηλ.: 

6973211279(όχι απόκρυψη στα τηλέφωνα). 

(Κωδ:25053)

ΚΥΡΙΟΣ: Ετών 72, ζητά κυρία για 

συντροφιά, 1 ώρα/40€ ή 5 ώρες τον μήνα 

200€. Εμβολιασμένος. Τηλ.: 2221309613 

(Κωδ:24720)

ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ 1,79 ΑΝΑΖΗΤΑ: Κυρία 

από 65 έως 70 ετών, χωρίς υποχρεώσεις, 

συνταξιούχο, για παρέα.  Όχι απόκρυψη. 

Τηλ.: 6934026350 (Κωδ:25060)

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 

35τμ, 2ου ορόφου, διώροφης κατοικίας, ρετιρέ 

δίχωρη διαμπερής, πολύ μεγάλη βεράντα, 

ανακαινισμένη, απεριόριστη θέα, ευάερη, 

ευήλια, χωρίς κοινόχρηστα. ΠΕΑ Δ, Έτος 

κτήσεως ακινήτου 1974, έτος προσθήκης 

ορόφου 1983. Τιμή 220€. Με δυνατότητα 

επίπλωσης. Τηλ.: 6948283403 (Κωδ:25177)
ΣΚΥΡΟΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 

10000τμ, στη Λιναριά Σκύρου, πάνω στον 

κεντρικό δρόμο, κατάλληλο για επένδυση 

τουριστική και κάθε χρήση. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις.  Τηλ. Επικοινωνίας: 6934121510 

(Κωδ:25182)
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 

35τμ, ισόγεια μεγάλη, δίχωρη, πλήρως 

επιπλωμένη και εξοπλισμένη, με μηδενικά 

κοινόχρηστα, στη Μιχ. Κακαρά. ΠΕΑ Γ, 

Έτος κτήσεως 1985. Τιμή 320€ συζητήσιμη. 

Κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση.  

Τηλ.: 6985028642, 2221054383 (Κωδ:25181)
ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ PHILIPS: Πωλούνται 

2 ραδιοκασετόφωνα cd του 2002 σε άριστη 

κατάσταση. Τιμή 30€ έκαστο. Τηλ.:6984096692 

(Κωδ:25180)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ: Πιάτων 

Πάγκου MORRIS  TFM-4.  Κατάστασης 

Ολοκαίνουργιου, αχρησιμοποίητο. Τιμή 100€. 

Τηλ.: 2221050143 Κος Χάρης (Κωδ:25179)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟ: Αρμόνιο CASIO LK 

2005, με USB, ελαφρώς μεταχειρισμένο. 

Τιμή 100€. Τηλ.: 2221050143 Κος Χάρης  

(Κωδ:25178)

ΑΘΗΝΑ-ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ: Ενοικιάζεται δυάρι 

40τμ, 4ου ορόφου, δίχωρο, βεράντα 22τμ 

με μεταλλική τέντα, πλήρως ανακαινισμένο, 

φρεσκοβαμμένο, Κ/Θ φυσικό αέριο. Ο κάθε 

χώρος έχει ξύλινο πάτωμα και επένδυση 

ξύλου στον ένα τοίχο. ΠΕΑ Ε, Έτος κτήσεως 

1985. Τιμή 420€. Τηλ.: 6944137137 

(Κωδ:25187)

ΜΠΟΥΡΤΖΙ: Πωλείται αγροτεμάχιο 2στρ, 

70 ρίζες ελιές, οπωροφόρα, γεώτρηση, 

αποθήκη, περιφραγμένο, με μάντρα και 

συρόμενη σιδερένια πόρτα. Τιμή 50000€.  

Τηλ.: 2221027858 (Κωδ:25186)

ΤΡΙΑΔΑ-ΒΡΩΜΟΝΕΡΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 

4600τ.μ. Τηλ.: 2106049508, 6972124010 
(Κωδ:25185)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ: 
Τραπέζια, καρέκλες, πολυθρόνες με τις 
μαξιλάρες και άλλα είδη, στη Χαλκίδα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6983749359, 2221029822 
(Κωδ:25183)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ: 
Ηλικίας 30 έως 35 ετών, για εργασία 
πλήρους απασχόλησης, στην παραλία της 
Χαλκίδας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6983749359, 
2221029822 (Κωδ:25184)

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ: 
Πωλείται αγροτεμάχιο 2730τμ. 
Οικοδομείται-Και με το νέο Γ.Π.Σ. θα έχει  
ΣΔ Ο,4 Τηλ. Επικοινωνίας: 6973796632 
(Κωδ:24967) 

l ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ: 
Διαθέτω σπίτι και κτήμα 11στρ με αμυγδαλιές, 
στην περιοχή Ριτσώνα Αυλίδας, άνευ ενοικίου, 
για επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση 
καρπών. Μόνο σοβαρές προτάσεις.   
Τηλ.: 6973761503 (Κωδ:25123

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ  
«THE BARBER’ S HOUSE».
Καινούριος εξοπλισμός, πληρωμένη 
διαφήμιση σε ράδιο και κείμενα έως τον 
Αύγουστο. Σταθερή συνεχώς αυξανόμενη 
πελατεία. Χωρίς ανταγωνισμό. Άνετο 
πάρκινγκ. Άμεση απόσβεση χρημάτων. Τιμή 
25000€ συζητήσιμη. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6989991842 (Κωδ:25075) 




