18
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
08.00 – 14.00 & 17.00 - 08.00
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΕΑ ΕΛΕΝΗ
Μαυρομιχάλη 73
Τηλ. 27210-84344
08.00 – 20.30
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αριστομένους 79
Τηλ. 27210-84925

ΑΕΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
(Κοπανάκι)
ΑΙΠΕΙΑ
ΔΟΥΝΙΑ
(Νέα Κορώνη)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
1. Πλησίον του λιμανιού της Καλαμάτας πωλείται νεόκτιστο δυάρι 58μ2 (δεν έχει κατοικηθεί) αποτελούμενο από ένα υπνοδωμάτιο,
ενιαία κουζίνα με σαλόνι και ένα μπάνιο,
αποθήκη και πάρκινγκ. Τιμή 95.000 ευρώ.
2. Πλησίον του λιμανιού της Καλαμάτας πωλείται νεόκτιστη δίχωρη γκαρσονιέρα 40μ2
(δεν έχει κατοικηθεί), αποτελούμενη από ένα
υπνοδωμάτιο, ενιαία κουζίνα με σαλόνι και
ένα μπάνιο, συν αποθήκη. Τιμή 65.000 ευρώ
3. Πλησίον του κέντρου πωλείται φωτεινό ρετιρέ 2αρι διαμέρισμα 60μ2, συν αποθήκη. Τιμή
110.000 ευρώ
4. Πωλείται νεόκτιστη κεντρική δίχωρη ενοικιασμένη γκαρσονιέρα 43μ2, κατάλληλη για
επένδυση, 100 μ. από την κεντρική πλατεία. Τιμή 55.000 ευρώ
5. Στην Μεσσήνη πωλείται κτήριο συνολικής επιφάνειας 450μ2 αποτελούμενο από 5 διαμερίσματα. Τιμή 370.000ευρω
6. Στην περιοχή της Τέντας πωλείται ημιτελές
κτήριο 375μ2 αποτελούμενο από δυο ημιτελή οροφοδιαμερίσματα, 1ου & 2ου ορόφου, 110μ2 το κάθε ένα. Τιμή 150.000 ευρώ
7. Στην περιοχή του λιμανιού με θέα θάλασσα
πωλείται αυτοτελές ακίνητο αποτελούμενο
από 3 οροφοδιαμερίσματα και ένα κατάστημα στο ισόγειο(μισθωμένα). Τιμή 250.000
ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
1. Επί της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας
ενοικιάζεται γωνιακό φωτεινό φρεσκοβαμμένο διαμέρισμα 4ου ορόφου 84μ2 με πολύ
ωραία θέα. Τιμή 360 ευρώ
2. Ενοικιάζεται κεντρικό φωτεινό διαμπερές
πολυτελές διαμέρισμα (μεζονέτα) 140μ2
νότια της κεντρικής πλατείας 200μ. με 3 αιρκοντίσιον, υδρομασάζ και ηλιακό. Τιμή 600
ευρώ

ΑΝΔΡΟΥΣΑ
ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Αγ. Νικόλαος)

ΑΡΙΣ
ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ (Αριοχώρι)

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τηλ. 27220-22244

ΔΩΡΙΟ
ΚΛ. ΦΑΡΜ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

ΧΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΟΥΡΙΑ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ

ΠΥΛΟΣ
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ

ΚΟΡΩΝΗ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ (Χαρακοπιό)

ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΑ
ΤΣΕΚΑ (Σουληνάρι)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
1. Στην παραλία της Καλαμάτας πωλείται
50 μ. από τη θάλασσα μοναδικό διαμπερές
οικόπεδο 300μ2 με ΣΔ 0,8 κατάλληλο
για την κατασκευή διαμερισμάτων είτε
για πώληση είτε για ενοικίαση. Τιμή
295.000 ευρώ.
2. Εκατό μέτρα από την παραλία της Μικρής
Μαντίνειας πωλείται αμφιθεατρική έκταση
25 στρ. κατάλληλη για την κατασκευή ξενοδοχείου. Τιμή 650.000ευρω
3. Στην περιοχή της παραλίας της Βέργας
πωλείται μοναδικό άρτιο παραθαλάσσιο
οικόπεδο 500 μ2 με ιδιωτική παραλία.
4. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΕNΚΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 650Μ2.ΤΙΜΗ 42.000 ΕΥΡΩ.
5. Στην περιοχή του LIDL της νέας εισόδου
πωλείται έκταση 6.350 μ2 με προοπτική
ανάπτυξης.κατάλληλη για την κατασκευή
κατοικίας.Τιμή 250.000 ευρώ
6. Στην περιοχή της Γιάλοβας πωλούνται
αμφιθεατρικότατα οικόπεδα κατάλληλα
για την κατασκευή κατοικιών.

μονοκατοικία 200μ2, κατάλληλη για μόνιμη
ή παραθεριστική κατοικία. Τιμή 220.000
ευρώ
2. Πλησίον του χωριού Καλαμάκι, 250 μέτρα
από τη θάλασσα, μέσα σε μια αμφιθεατρική
έκταση 1500μ2 πωλείται αμφιθεατρική
οικία 80μ2. Τιμή 110.000 ευρώ.
3. Στην περιοχή της Σπερχογείας πωλείται
αμφιθεατρική μεζονέτα 220 τ.μ. Τιμή
120.0000 ευρώ
4. Πλησίον του μοναστηριού των Καλογραιών
πωλείται ισόγεια μονοκατοικία 75 μ2.
Τιμή 67.000 ευρώ
5. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 240Μ2
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 150Μ2 ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.000Μ2 ΜΕ
ΠΙΣΙΝΑ.ΤΙΜΗ 490.000 ΕΥΡΩ.
6. ΕΥΚΑΙΡΊΑ! ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΗ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ
108Μ2 ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 135Μ2.ΤΙΜΗ
135.000 ΕΥΡΩ
7. ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500Μ2
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 86Μ2.ΤΙΜΗ
145.000 ΕΥΡΩ.
8. Στην περιοχή Λέικα Καλαμάτας μέσα σε
ένα αμφιθεατρικό οικόπεδο 800 τ.μ. πωλείται νεόκτιστη μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 135τ.μ. Τιμή 199.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
1. Πλησίον του χωριού Νεοχώρι πωλούνται
δύο ποτιστικά ελαιοπερίβολα συνολικής
επιφάνειας 50 στρ. (40 στρ. & 10 στρ. αντίστοιχα) με 700 ελαιόδεντρα. Στο ένα εκ
των δύο (των 10 στρ.) υπάρχουν και δυο
πηγές με νερό. Τιμή 110.000 ευρώ.
ΠΩΛΗΣΗ – ΕΝΟΙΚΙΑΚΗ
2. Στο χωριό Ανάληψη πωλείται έκταση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
15.400 μ2 με εύκολη πρόσβαση και με γε- 1. Επί του εμπορικότερου δρόμου της πόλης
ώτρηση. Τιμή 52.000 ευρώ
της Καλαμάτας (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΡΙΣΤΟ3. Ανάμεσα στο χωριό Ανάληψη και τη ΜεσΜΕΝΟΥΣ) ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα
σήνη πωλείται έκταση 18.000 μ2.Τιμή
70 τ.μ. με 70 τ.μ. πατάρι. Τιμή 2.900
47.000 ευρώ
ευρώ.
2. Πωλείται κεντρικότατο ημιτελές κτήριο με
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
υπόγειο 185 τ.μ, ισόγειο 185 τ.μ., 1ος
1. Στο χωριό Ριζόμυλος, μέσα σε ένα αμφιόροφος 185 τ.μ., 2ος όροφος 165 τ.μ. Πληθεατρικό οικόπεδο 5.000μ2, πωλείται
ροφορίες κατόπιν ραντεβού.

ÊÔÇÌÁÔÏÌÅÓÉÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ

Αστρολογικές
προβλέψεις
ΚΡΙΟΣ
Ημέρα που θα απαιτήσει
ξεκάθαρες λύσεις στα
προβλήματά σου και στις
καταστάσεις που σε
αγχώνουν, αγαπητέ Κριέ.
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα
παρασύρεσαι από το
δημιουργικό σου πνεύμα και
καταλήγεις να κυνηγάς
πράγματα, που δύσκολα
μπορούν να υλοποιηθούν
ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, οι ιδέες που θα
έχεις σήμερα θα είναι πολλές
και θα σου δώσουν λύσεις σε
θέματα, που μέχρι τώρα
καθυστερούσαν και σε
προβλημάτιζαν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, μια ανήσυχη
κατάσταση μπορεί να
προκύψει σήμερα στην
οικογένειά σου, λόγω
κάποιου ξαφνικού
προβλήματος, αλλά αυτό θα
είναι εντελώς περαστικό.
ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, το σημερινό
Σάββατο απαιτεί πολύ μεγάλη
οργάνωση και μεθοδικότητα
από τη μεριά σου, αλλά
φρόντισε και να
ξεκουραστείς, αν θέλεις
πραγματικά να ξεπεράσεις
προβλήματα που έχεις από το
παρελθόν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα
πρέπει να πάρεις τις
καταστάσεις στα χέρια σου
και να δώσεις από μόνος σου
κάποιες λύσεις στα θέματά
σου.

ΠΗΓΗ: www.myastro.gr
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, το πλανητικό
σκηνικό της ημέρας
προσπαθεί να σε αφυπνίσει
από μερικούς
παραλογισμούς, για να μην
οδηγηθείς σε λανθασμένες
εκτιμήσεις για άτομα και
καταστάσεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, μη βγεις
σήμερα από τον
προγραμματισμό που έχεις
κάνει για να πετύχεις τους
στόχους σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, η ημέρα θα
είναι αρκετά έντονη για
εσένα και πρέπει να ελέγχεις
πολύ καλά ό,τι κάνεις.
Φρόντισε να έχεις τον νου
σου
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, αφιέρωσε
περισσότερο χρόνο και
προσπάθεια στα μελλοντικά
σχέδιά σου. Οφείλεις να
κάνεις μερικές καίριες
αλλαγές και να εξετάσεις την
κάθε σου κίνηση
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, έχεις
αρκετές εκκρεμότητες από
το παρελθόν που περιμένουν
να τακτοποιηθούν. Κάποια
δικά σου άτομα μπορούν και
θέλουν να σε βοηθήσουν να
βγεις από το αδιέξοδο.
ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, είναι μία καλή
μέρα για να κάνεις
σημαντικές γνωριμίες και να
διεκδικήσεις περισσότερα
από τον περίγυρό σου.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑAÖÏÉ
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ
ÐÑÏÂÏËÙÍ
«CINE CENTER
ΚΑΛΑΜΑΤΑ»
Καλλιπατείρας 16
(Τηλ. 27210 85995)
ΑΛΙΤΑ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Είδος: Περιπέτεια
Επ. Φαντασίας
Παγκόσμια Πρεμιέρα
Προβολές
Πέμπτη 14/2: 21:30
Παρασκευή 15/2: 21:30
Σάββατο 16/2: 21:30 (3D)
Κυριακή 17/2: 21:30
Δευτέρα 18/2: 19:00 &
21:30 (3D)
Τρίτη 19/2: 21:30
Τετάρτη 20/2: 19:00 (3D)
& 21:30
Η ΚΛΕΜΜΕΝΗ
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
Είδος: Κινούμενα Σχέδια
Μεταγλωττισμένο
Προβολές
Σάββατο 16/2: 17:15
Κυριακή 17/2: 17:15
ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ
Είδος: Κινούμενα Σχέδια
Μεταγλωττισμένο
Προβολές
Σάββατο 16/2: 19:15
Κυριακή 17/2: 19:15
Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ
Είδος: Εποχής
Προβολές
Πέμπτη 14/2: 21:45
Παρασκευή 15/2: 21:45
Σάββατο 16/2: 19:15
& 21:45
Κυριακή 17/2: 19:15
& 21:45
Δευτέρα 18/2: 19:15
& 21:45
Τρίτη 19/2: 21:45
Τετάρτη 20/2: 19:15
& 21:45
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ
Τιμή Εισόδου: 5 ευρώ
(Δωράκι σε κάθε παιδί)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σάββατο 16/2: 17:00
Κυριακή 17/2: 17:00
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ
ÌÐÏÕËÏÕÊÏÕ 44 ÊÁËÁÌÁÔÁ• Ôçë. 2721095905• êéí.: 6944/377713
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα αρίστης κατάστασης 51 τ.μ. αμφιθεατρική στα Γιαννιτσάνικα σε οικό•ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 55 τ.μ. ανακαινισμένο, γ΄ ορόφου, 60 τ.μ. με αυλή, περιοχή Αγ. Παρασκευής, σε πεδο 380 τ.μ. κατασκευής 2008.
σε γωνιακή πολυκατοικία, πλησίον ΙΚΑ, προσει- μονοκατοικία που έχει άλλον έναν όροφο από •ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγαζί πολυτελούς κατασκευής του
πάνω, ανακαινισμένο από τις βάσεις με μανδύες 1990, 75 τ.μ., ισόγειο, ενοικιασμένο με καλό μίσμικό. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ.
μετά το 1987. Τιμή 35.000 ευρώ.
σθωμα, επί της Λακωνικής, κοντά με Παλαιολό•ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Βέργα οικόπεδο 4.162 τ.μ. με δύο
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 18 στρεμμάτων με 100 ελιές γου. Τιμή 85.000 ευρώ.
άδειες σε ισχύ για δύο ανεξάρτητες κατοικίες με
και αμπέλι περιφραγμένο δίπλα στον Ιππόδρομο •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κτήματα με ελιές περιοχή Άριος και
πισίνα η κάθε μία απέναντι από το Καστράκι, αμστο Πλατύ. Τιμή 40.000 ευρώ.
Ασπροπουλιάς, 5 και 6 στρέμματα. Τιμή πώλησης
φιθεατρικό με απεριόριστη θέα όλο τον Μεσση•ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
68 τ.μ. β΄ ορόφου προσφάτως ανα- 20.000 το ένα.
νιακό κόλπο. Τιμή 150.000 ευρώ.
καινισμένο, κοντά στο κέντρο, πλατεία Μαυρομι- •ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα στα Λέικα πολυτελούς κατα•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 750 τ.μ. στο Ξηροχάλη. Τιμή 42.000 ευρώ.
σκευής, 140 τ.μ. συν ημιυπόγειο 80 τ.μ., σε οικάμπι ΛεKκων αμφιθεατρικό. Τιμή πώλησης 70.000
•ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προσεισμική διώροφη γωνιακή επί κόπεδο 507 τ.μ., κατασκευής 2007, με απεριόευρώ.
της Φαρών που αποτελείται από ισόγειο, δύο μα- ριστη θέα όλο το Μεσσηνιακό κόλπο. Τιμή 270.000
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 374 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 γωνιακό γαζιά ενοικιασμένα, οροφοδιαμέρισμα 88 τ.μ. και ευρώ.
επί της Λακωνικής, κατάλληλο για οποιαδήποτε μία γκαρσονιέρα ρετιρε 38 τ.μ.. Τιμή 170.000
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία παλαιά 70 τ.μ., σε οικόεπαγγελματική χρήση. Τιμή 100.000 ευρώ.
ευρώ.
πεδο 270 τ.μ. απέναντι από την πλατεία στην
•ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο μονοκατοικίες ανεξάρτητες, που •ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ. γωνιακό γ΄ ορόφου αρίστης Αγία Τριάδα, και κοντά σε σχολεία. Τιμή πώλησης
πωλούνται και χωριστά η κάθε μία, σε οικόπεδο κατάστασης στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, τέρμα 65.000 ευρώ.
γωνιακό 164 τ.μ. επί της Σεφέρη, κοντά στο νέο Αριστομένους, κοντά στο λιμάνι, προσεισμικό.
•ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μαγαζιά κεντρικά, στο πιο πολυχύΔημαρχείο, προσεισμικές, που αποτελούνται από Τιμή 65.000 ευρώ.
χναστο σημείο της Καλαμάτας, σε καλές τιμές,
το κτήριο 1 ισόγειο 82,31 και α΄ όροφος 64 τ.μ.
και το κτήριο 2 ισόγειο 49,04 και α΄ όροφος 49,86 •ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ καινούριες στα Λέικα από 135 μισθωμένα με καλά μισθώματα, επίσης επαγγελκαι 27,86 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, σε άριστη κατά- τ.μ., 170 τ.μ. και 320 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής ματικές στέγες α΄ και β΄ ορόφου από 25 τ.μ., επί
της Αριστομένους, στο ύψος της Τράπεζας Ελλάδος.
σταση, κατάλληλες για εκμετάλλευση. Τιμή πώ- με μεγάλα οικόπεδα.
λησης 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
•ΟΙΚΟΠΕΔΑ 470 τ.μ. πάνω από Νέο ΚΤΕΛ με Σ.Δ. Τιμή 1.100 ευρώ το τ.μ.
••ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1215 τ.μ. επί της Εθνικής 0,6, αμφιθεατρικά, με απεριόριστη θέα όλο το Μεσ- •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.630 τ.μ. στα Λέικα, αμφιΟδού Καλαμάτας – Αθήνας, απέναντι από το σηνιακό κόλπο και την Καλαμάτα. Τιμή 65.000 θεατρικό, γωνιακό, σε ωραία τοποθεσία, οικιστική, με καινούριες μονοκατοικίες, κοντά στο χωριό.
Praktiker και από τον κόμβο για το Νέο Δρόμο ευρώ.
Καλαμάτας – Αθήνας, κατάλληλο για επαγγελ- •ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία πολυτελούς κατασκευής Τιμή πώλησης 85.000 ευρώ.
ματική χρήση στη Σπερχογεία. Τιμή πώλησης
55.000 ευρώ.

μους, τιμή 30.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 105 τ.μ., επί της Δημακοπούλου, κοντά στο
Πανεπιστήμιο και στο κέντρο της πόλης. Τιμή
40.000 ευρώ.
•ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα παραθαλάσσια από 30.000
ευρώ στη Μεσσηνιακή Μάνη (Άγιο Νικόλαο και Άγιο
Δημήτριο) και πετρόκτιστες μονοκατοικίες καινούργιες στα παραπάνω χωριά.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 135 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής, καινούρια, σε οικόπεδο 675 τ.μ., στο
Ξηροκάμπι ΛεKκων, με διαμόρφωση χώρου, περίφραξη και πολλά έξτρα. Τιμή 200.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τ.μ. επί της εθνικής
οδού στην Αίπεια. Τιμή 42.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5620 τ.μ. με φανταστική θέα
και κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας, στο Πέταλο.
Τιμή 85.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 936 τ.μ. επί της εθνικής
οδού Τρίπολης - Καλαμάτας στην Αιθαία, κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. Τιμή 55.000 ευρώ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικές στέγες επί της Αριστομένους από 25 τ.μ. μέχρι 60 τ.μ. Τιμή από 200
ευρώ.

•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη 78 τ.μ. γ΄
ορόφου, Κανάρη 1 και Γεωργούλη στο κέντρο, καπου αποτελείται από ισόγειο διαμέρισμα 51 τ.μ., •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τ.μ. στα Λέικα, πλησίον τάλληλη για γραφείο ή ιατρείο. Τιμή ενοικίου 270
α΄ όροφος 143 τ.μ., β΄ όροφος 143 τ.μ. και ρετιρέ κέντρου Αρχόντισσας, με πρόσοψη σε δύο δρό- ευρώ.

Μικρές Αγγελίες
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Ενοικιάσεις
Åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí

Êáôïéêéþí
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες καινούριες, πλήρως
επιπλωμένες ή μη, με μεγάλη βεράντα, κεντρικές ή
πλησίον Παν/μίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 27210-28915 και
6944630024.
ΕNOIKIAZETAI επιπλωμένο
studio 30 τ.μ. κοντά στο ξενοδοχείο Χάικος, σε καινούρια πολυκατοικία. Ενοίκιο
250 ευρώ. Πληροφορίες τηλ.
6976718726 και 2721022858.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες 200 μ. από το ΤΕΙ,
επιπλωμένες, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6945466034.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένες γκαρσονιέρες στην
παραλία Καλαμάτας. Τηλ.
6973880035.
ΔΥΑΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούριο
δυάρι 55 τ.μ. α΄ ορόφου με
θερμοπροσόψεις, ενεργειακά κουφώματα, ηλιακό, κλιματιστικό, μεγάλη βεράντα
στο Φραγκοπήγαδο. Τιμή 350
ευρώ. Πληροφορίες τηλ.
6932422243.
ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ στη Βέργα
Καλαμάτας 2άρι και γκαρσονιέρα, 50 τ.μ. και 40 τ.μ.
αντίστοιχα, επιπλωμένα και

μη, με αυτόνομη θέρμανση,
άνετο parking, μεγάλες βεράντες και απεριόριστη θέα,
100 μ. από τη θάλασσα.
Τηλ. 27210-41525 και
6977502100.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35 τ.μ. και με πατάρι
15 τ.μ. πολλαπλών χρήσεων στην οδό Κ. Γεωργούλη 20 (στο ύψος του Ι.Ν. Ταξιαρχών) σε
τιμή ευκαιρίας, 140 ευρώ/μήνα. Πληροφορίες
ώρες καταστημάτων 27210-84013 και
6932448669.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ. κοντά στο
Δημαρχείο στη Μεσσήνη. Τηλ. 6972-231064.

ΤΡΙΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. με πατάρι 17 τ.μ. στον πεζόδρομο της Ανδρέα Σκιά
13. Τιμή συζητήσιμη. Πληροφορίες τηλ.
6972765070.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα γωνιακό, μεγάλες
προσόψεις, 600 τ.μ. περίπου σε τρία επίπεδα
σε κεντρικό σημείο της πόλης. Πληροφορίες τηλ. 6947338065

ENOIKIAZETAI στην Καλαμάτα, στο κέντρο,
Πλατεία Μαυρομιχάλη (στην οδό Αριστοδήμου 12), κατάστημα 79 τ.μ. ισόγειο, προσόψεως,
με υπόγεια αποθήκη 116 τ.μ. Πληροφορίες
τηλ. 6979141640.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη 130 τ.μ.
και πατάρι 60 τ.μ. επιπλωμένη. Τηλ.
6977635722.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι 70 τ.μ.
στη Μεσσήνη. Τηλ. 6972231064.
ΤΕΣΣΑΡΙΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Ακρογιάλι Αβίας για όλο το χρόνο
δύο διαμερίσματα πλήρως
επιπλωμένα, με μεγάλες βεράντες και κλιματισμό, 30
μ. από τη θάλασσα: α) γκαρσονιέρα 30 τ.μ. Τιμή ενοικίου 180 ευρώ και β) Δυάρι
47 τ.μ. Τιμή ενοικίου 220
ευρώ. Τηλ. 6955808658 και
27210 93608.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα 72 τ.μ. στον τρίτο
όροφο στο Γαλάτσι Αττικής.
Κατάλληλο και για φοιτητές.
Τηλ. 6944244221 και
6932601236.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυομισάρι στο
Παγκράτι. Τιμή προσιτή. Τηλ.
6973476222.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) δύο ισόγεια καταστήματα
100 τ.μ. και 75 τ.μ., μαζί ή χωριστά, σε πάροδο
της Φαρών 140 (40 μ. από τη Φαρών) στο
ύψος του ΙΚΑ Καλαμάτας. Κατάλληλα για γυμναστήρια, σχολές χορού, φροντιστήρια κ.λπ.
Επίσης στον ίδιο χώρο στο ημιυπόγειο ενοικιάζεται χώρος 100 τ.μ. ψηλοτάβανος (ύψος
οροφής 3,25 μ.) που εξυπηρετείται με ασανσέρ. Πληροφορίες τηλ. 27210-82482,
6932270019, 6932270016.
ΕNOIKIAZETAI επαγγελματικός χώρος ισόγειο, 45 τ.μ. δίπλα από το Λύκειο Ελληνίδων
Καλαμάτας. Πληροφορίες τηλ. 6974405834,
ώρες 3.30 – 9.30 μ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 53 τ.μ. ισόγειο με 20
τ.μ. πατάρι στο Ιστορικό Κέντρο. Πληροφορίες τηλ. 6950118646.
ΕNOIKIAZETAI ισόγειο κατάστημα 160 τ.μ. στο
κέντρο της Καλαμάτας και σε μέρος μεγάλης
επισκεψιμότητας. Πληροφορίες τηλ. 6982480545.

ENOIKIAZONTAI 2 γραφεία και ένα κατάστημα 120 τ.μ. στο κέντρο της Μεσσήνης. Πληροφορίες τηλ. 27220/ 23654.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 130 τ.μ. κατάλληλος για
πολλές χρήσεις, στην οδό Φιλοποίμενος 26, Καλαμάτα. Τηλ. 6947338065.

ENOIKIAZETAI στο Κέντρο
της ΜΕΣΣΗΝΗΣ
(δίπλα στα Super Market Μαρινόπουλος και LIDL)
ενιαίος χώρος 1.500 τ.μ., με ισόγειο, υπόγειο
και 1ος όροφος, κατάλληλος για εμπορικό
κέντρο. Πληροφορίες τηλ. 6906005170.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 42 τ.μ. στην
οδό Λακωνικής 54 (στο ύψος Παλαιολόγου δίπλα στο Ζαχαροπλαστείο IL PRIMO).
Ενοίκιο 180 ευρώ. Tηλ. 6947338065.

Åðé÷åéñÞóåùí
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η΄ ΠΩΛΕΙΤΑΙ το κέντρο Δειλινά στην Παραλία Ανάληψης Μεσσήνης
(περιέχονται 5 ενοικιαζομενα δωμάτια). Πληροφορίες τηλ. 6978550049.

ÓÔÏÕÐÁ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα γωνιακό 165 τ.μ.
με πατάρι στη Φιλελλήνων 47 και Πραξιτέλους. Πληροφορίες τηλ. 27210.27955.

ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ
ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ - ÃÑÁÖÅÉÁ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 80 τ.μ. σε διώροφο κτήριο επί της επαρχιακής οδού Άνω Αμφείας,
κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. Τηλ.
6977826627.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στην οδό Ιατροπούλου 15 (πεζόδρομος) με πατάρι και υπόγειο
και 2 τουαλέτες. Πληροφορίες τηλ. 2721032546 και 6945373973.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα διαμπερές επί της
οδού Φαρών 207 (φανάρια με οδό Κρήτης),
συνολικού εμβαδού 146 τ.μ., με πλάτος προσόψεως 7,5 μέτρα και μαρμάρινες σκάλες.
Πληροφορίες τηλ. 27210-20661, ώρες 9.00
π.μ. έως 2.00 μ.μ. και 6.30 – 10.00 μ.μ.

Íåüäìçôï åðáããåëìáôéêü êôßñéï
ÌåãÜëïò ÷þñïò óôÜèìåõóçò
Ôçë. 210 961 2762 & 6983503280

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 65 τ.μ. σε κεντρικό
σημείο της πόλης, με πατάρι 30 τ.μ. έτοιμο
για γραφείο. Κατάλληλο και για άλλες χρήσεις. Πληροφορίες τηλ. 6947338065.

Μαθήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με 15ετή
εμπειρία και Μεταπτυχιακές Σπουδές
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και επιμ. Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παραδίδει Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Πανελλήνιες Εξετάσεις και σε φοιτητές
Α.ΕΙ., Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. και Ι.Ε.Κ. Επίσης αναλαμβάνει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πληροφορίες τηλ. 6993619005,
2721095318.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου και
Λυκείου. Πληροφορίες τηλ. 6976049854.
ΓΑΛΛΙΚΑ από Ελληνογάλλο καθηγητή με
πολυετή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα

για όλα τα πτυχία (ΙFA) σε λογικές τιμές.
Τηλ. 6972302631 και 6976744205.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής, απόφοιτος
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ΄ Λυκείου στο μάθημα του Προγραμματισμού. Πληροφορίες στο τηλ. 6979773585.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Κάτοχος πτυχίου (BA) στα Οικονομικά από RUTGERS
των Ηνωμένων Πολιτειών και Μεταπτυχιακών στη Διοίκηση (ΜBA -Finance/
Accounting και MBA -Marketing/
Management) από Maastricht School of
Management της Ολλανδίας, με πολυετή πείρα στη διδασκαλία, προετοιμάζει μαθητές για τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις στα Οικονομικά.

•Έχει εργαστεί και στο Intercollege
(νυν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) στην
Κύπρο. Τιμές προσιτές. Τηλ: 6945356646
- 6974374578
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Πληροφορίες τηλ.
6936745529.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία και προσωπικές
σημειώσεις αναλαμβάνει μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τιμές προσιτές. Πληροφορίες
τηλ. 6983598244.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ – μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων
– Λογοθεραπευτών Ελλάδος, αναλαμβάνει διαταραχές στο λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία, μαθησιακέ δυ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά αγροτικό αυτοκίνητο
σε καλή κατάσταση, βενζίνη ή diesel.
Πληροφορίες τηλ. 6938803505, 2724031924.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά Ι.Χ. αυτοκίνητο ανεξάρτητου μοντέλου σε καλή κατάσταση,
μέχρι 1600 κυβικά, Diezel ή βενζίνα. Πληροφορίες τηλ. 6985620882, 6938803505
και 2724031924.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο αυτόνομο και οικοδομήσιμο με άδεια από 1.500 τ.μ. και άνω
στην περιοχή Βέργας από τη SHELL έως
Άγιο Ραφαήλ. Πληρωμή απολύτως μετρητά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται μεσίτες. H και μονοκατοικία.
Τηλ. 6974080522.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς αγορά μεταχειρισμένο
τρακτέρ με φρέζα από 20hp και άνω, σε
καλή κατάσταση. Τηλ. 6972302082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αγρόκτημα με ελιές τουλάχιστον
50 στρεμμάτων για καλλιέργεια και ενοικίαση. Τηλ. 6978778384.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλατφόρμα 5 ή 6 μέτρων για κουβάλημα χορταριού. Πληροφορίες τηλ.
6938803505 και 2724031924.
ΑΓΟΡΑΖΩ ελληνικά νομίσματα έως το
1960 και ξένα χαρτονομίσματα. Πληροφορίες τηλ. 6981936904.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο για αγορά από
1.500 – 2.000 ευρώ από μάντρα που
συνεργάζεται με τράπεζα για δάνεια.
Πληροφορίες τηλ. 27210-94034,
6988578345.
ΖΗΤΩ για αγορά ελαιοπερίβολο, με νερό,
στην περιοχή Μεσσήνης. Τηλ. 6947338065.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος
προς αγορά στο κέντρο της Καλαμάτας.

ΑΓΟΡΑΖΩ
παλιά σίδερα, μπαταρίες, μέταλλα,
αλουμίνια (μπρούντζο και χαλκό), μηχανήματα
και φορτηγά για ανταλλακτικά.
Πληρωμή μετρητοίς.
Παραλαβή από το χώρο σας.
Τηλ. επικοινωνίας: 6947832300 κα Ανδριάνα

Τηλ. 27210.63750 – 51, 6947221891
και φαξ: 27210-63752.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κτήμα 4 στρεμμ. και άνω στην
ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φανουρίου,
πάνω από το καινούριο ΚΤΕΛ Καλαμάτας.
Τηλ. 6977766686.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά διαμέρισμα μετασεισμικό στο κέντρο της Καλαμάτας από
80 τ.μ. και άνω, με ανώτερη τιμή 90.000
ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 27210-63750 –
51 και 6947221891.
ΖHΤΩ για αγορά κατάστημα στην οδό
Αριστομένους. Πληρωμή τοις μετρητοίς. Πληροφορίες τηλ. 6947338065.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά μαγαζί και οικόπεδο
στην οδό Ναυαρίνου. Πληρωμή τοις
μετρητοίς. Τηλ. 6947338065.

ΜΕΤAΦΟΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Σε όλη την Ελλάδα
Γιώργος Πάτσιος
Τηλ.: 6945-976902

σκολίες και παράλληλη στήριξη σε σχολεία. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979500926.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική
και τα Μαθηματικά και μαθητών Λυκείου στη Φυσική. Πληροφορίες στο
6978100256.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ με πολύχρονη
παραμονή και εκπαιδευτική εμπειρία
στη Γαλλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα και πτυχία.
Τηλ. 6978-753985.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταδοτικότητα και εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού
- Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6978753985.
ΔΑΣΚΑΛΑ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού στην Καλαμάτα και στις γύρω περιοχές. Τηλ.
6973924781.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εμπειρία και μεταδοτικότητα, παραδίδει μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυ-

κείου και ΕΠΑΛ. Δυνατότητα εξυπηρέτησης στις περιοχές: Καλαμάτας, Αρφαρών, Άριος και Θουρίας. Τιμές λογικές.
Τηλ. 6978584311.

μείας. Τιμές προσιτές. Πληροφορίες
τηλ. 6977342323.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛOΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου –
Λυκείου. Δυνατότητα μετακίνησης και
σε χωριά. Τιμές προσιτές και ειδικές τιμές
σε αδέλφια. Τηλ. 6934699128.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κάτοχος πτυχίου (BA) στα Οικονομικά
από RUTGERS των Ηνωμένων Πολιτειών και Μεταπτυχιακών στη Διοίκηση
(ΜBA -Finance/ Accounting και MBA
-Marketing/ Management) από
Maastricht School of Management
της Ολλανδίας, με πολυετή πείρα
στη διδασκαλία, πρόσφατα εγκατεστημένος στηn Καλαμάτα, προετοιμάζει
μαθητές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στα Οικονομικά.
Αναλαμβάνει, επίσης, πτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα
Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών
και παρέχει βοήθεια για πτυχιακές εργασίες.
•Έχει εργαστεί και στο Intercollege
(νυν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) στην
Κύπρο.
Τιμές προσιτές.
Τηλ: 6945356646, 6974374578.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και
ΕΠΑΛ, ιδιαίτερα ή σε γκρουπ. Επίσης αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών
της Γ΄ Λυκείου για τις Πανελλαδικές
εξετάσεις. Δωρεάν σημειώσεις. Τιμές
λογικές. Τηλ. 6977006170.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικής με πολυετή
φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε τιμές προσιτές.
Επίσης αναλαμβάνει και μεταφράσεις.
Τηλ. 6944202821.
ΦΥΣΙΚΟΣ με μεγάλη πείρα παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής και Χη-

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΜΠΟΓΕΑΣ
ΝΕΔΟΝΤΟΣ 80 • ΤΗΛ.: 6976151341, 27210-29228

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
messiniakirealestate.gr • Email: info@messiniakirealestate.gr
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
•Κατάστημα 56 τ.μ. ισόγειο
και 56 τ.μ. υπόγειο στο κέντρο
•Οικόπεδο στον Άγιο Ανδρέα
850 τ.μ., πρόσωπο θάλασσα
•Στο Δώριο κτήμα 14 στρ. με
ελαιόδεντρα (ευκαιρία)
•Στο Λευκαντί Εύβοιας 310
τ.μ. οικόπεδο (ευκαιρία)
•Οικόπεδο 80-0 τ.μ. πλησίον
νέου ΚΤΕΛ
•Μονοκατοικία σε 3 στρ. στα
Γιαννιτσάνικα (μετασεισμικό)
•Διαμέρισμα μετασεισμικό στην
οδό Κρήτης 90 τ.μ.
•Διαμέρισμα 4ου ορόφου στη
Φαρών 120 τ.μ. (παραλία)

•Κτήμα 12 στρ. στη Μεσσήνη,
επίπεδο με νερό
•Μονοκατοικία στη Μεγ. Αλεξάνδρου 95 τ.μ. συν 30 τ.μ.
δώμα σε οικόπεδο 400 τ.μ.
•Οικόπεδο 500 τ.μ. στην οδό
Σπάρτης
•Διώροφο γιαπί σε 500 τ.μ. οικόπεδο στο Νεοχώριο Μάνης
•Μονοκατοικία στη Θουρία 75
τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. περιφραγμένο
•Οικόπεδο 495 τ.μ. στο κέντρο
•Μονοκατοικία 170 τ.μ. στη
Βέργα, πέτρινη
•Οικόπεδο 455 τ.μ. Αρχοντικό
•Οικόπεδο 400 τ.μ. Μικρή Μαντίνεια

•6 στρέμματα με 110 ελαιόδενδρα πλησίον PRAKTIKER
•4ώροφη οικοδομή στη Μαυρομιχάλη ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
•Πωλούνται 14 στρέμματα με
δύο μονοκατοικίες στο Πεταλίδι, με φανταστική θέα στη
θάλασσα (ΕΥΚΑΙΡΙΑ!)
•3αρι 78 τ.μ. και 4αρι 110 τ.μ.
μετασεισμικά στο κέντρο
• Μεζονέτα 80 τ.μ. καινούρια
στη Βέργα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
• 3αρι 82 τ.μ. επιπλωμένο στην
παραλία

Μικρές Αγγελίες
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 100 μ2 εντός οικοπέδου 4 στρεμμάτων με 43 ελιές και 1
στρέμμα αμπέλι στην περιοχή μεταξύ Αναλήψεως και Δρακονερίου», 1 χιλ από τη θάλασσα στην τιμή των 110 χιλ. ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 2722091155.

βεράντες, αποθήκη, βρίσκεται σε οικόπεδο
505 τ.μ., με ελιές και οπορωφόρα δέντρα, έχει θέα στη θάλασσα, κοντά στην
παραλία Μεμί Κορώνης. Διατίθεται σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 2109709196 &
6977769840.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία σε 4 στρέμματα,
υπερπολυτελέστατη, στη Βέργα, με απεριόριστη θέα. Πληροφορίες τηλ. 6976151341.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη μονοκατοικία ανατολικομεσημβρινή στη Μεγάλου Αλεξάνδρου
(Παραλία). Πληροφορίες τηλ. 6976151341.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Καλαμάτα επί Λακωνικής,
μονοκατοικία 65 τ.μ, οικόπεδο 700
τ.μ., με τζάκι, air condition, συναγερμό,
δύο αποθήκες, μπάρμπεκιου, ωραίος περιβάλλοντας χώρος, 115.000 ευρώ. Τιμή
συζητήσιμη. D.P. REAL ESTATE 6980205092
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2άρι, 48
τ.μ., ημιυπόγειο, στον Κολωνό, Πρεβέζης
20. Τιμή 30.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ.
6937507797 κ. Νίκος.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, δίπλα στο Πανεπιστήμιο, στο
Κολυμβητήριο και στην Φοιτητική Εστία, ήσυχο
υπερυψωμένο ισόγειο 60 τ.μ., lux ανακαινισμένο & πόρτα ασφαλείας. Βγάζουμε
δάνεια σε αλλοδαπούς με 0% προκαταβολή
και 100% δανειοδότηση. Τηλ. 6944 352884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ. Είναι εντός σχεδίου πόλεως,
πλήρως ανακαινισμένη, σε άριστη κατάσταση, διαθέτει σύνδεση σε αποχετευτικό
δίκτυο, έχει τζάκι, air condition, μεγάλες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξ ολοκλήρου αυτόνομη
μεζονέτα 250 μ2 και είναι 300 μέτρα
από Ναυαρίνου. Αποτελείται από 3
τριάρια 70 μ2 έκαστον και 1 δίχωρη γκαρσονιέρα 40 μ2. Πληροφορίες τηλ.
6947338065.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 72 τ.μ. στην οδό
Φαρών 155, 2ου ορόφου. Τιμή 60.000
ευρώ, συζητήσιμη. Πληροφορίες τηλ.
6947338065.

Eðé÷åéñÞóåùí
ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ το πιο όμορφο καφενείο στην Καλαμάτα, με δική του αυλή
και άνετο πάρκινγκ. Πληροφορίες τηλ.
6931600312.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης επώνυμη εταιρεία με 28 χρόνια στο
χώρο κινητής τηλεφωνίας, Η/Υ και σέρβις
στην Καλαμάτα με δύο κεντρικά καταστήματα, με χαμηλά λειτουργικά έξοδα, πλήρη
εμπορεύματα και άρτιο τεχνικό εξοπλισμό
(θα παρέχουμε και τεχνική υποστήριξη αν
μας ζητηθεί). Επικοινωνία για ραντεβού
email 50alekos@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επώνυμο παγοποιείο με
πλήρες πελατολόγιο στην πόλη της Καλαμάτας και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία,
λόγω συνταξιοδότησης και μη συνέχισης του επαγγέλματος. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 27210 92113 και
6975 758684.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας καφέ – αναψυκτήριο επί της οδού Κρήτης. Πληροφορίες τηλ. 6974490350. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με ελιές, 4.500
στρέμμ. στα Λέικα. Πληροφορίες τηλ.
6945285248.

κοντά στην παραλία και στον κεντρικό
δρόμο. Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσιμη.
Πληροφορίες τηλ. 6947338065.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,8 στο Ξηροκάμπι στα
Λέικα Καλαμάτας. Πληροφορίες τηλ.
6955262426.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. άρτιο και
οικοδομήσιμο, με συντελεστή δόμησης
8, στη ΛεKκων, απέναντι από τα αναψυκτικά Βρυώνη. Τηλ. επικοινωνίας
6982200359.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΟ 185.000 πωλείται 130.000
ευρώ για λίγες μέρες οικόπεδο 5 στρεμμάτων στην περιοχή της Βέργας Καλαμάτας. Απέχει ανατολικά 800 μ του παραλιακού δρόμου Βέργας. Απεριόριστη θέα σε όλο το Μεσσηνιακό κόλπο,
με άδεια οικοδομής για μεζονέτες 140
τ.μ. έκαστη και υπόγειο (μπορεί να αλλάξει). Πληροφορίες από 11.00 π.μ
έως 12.00 μ. και από 6.30 έως 8.30 μ.μ.
στο τηλ. 6944525790. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. στο Ξηροκάμπι στα Λέικα Καλαμάτας με
συντελεστή δόμησης 0,7. Πληροφορίες τηλ. 6981936904.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1,5 στρεμμ. με
άδεια οικοδομής 150 τ.μ., 200 μ. από
τη θάλασσα, στη Φοινικούντα. Τηλ.
6982079365.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Αλμυρό Βέργας
12στρεμμ. με άδεια οικοδομής 600 τ.μ.
με θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Τηλ.
6937352757.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Προάστειο,
άρτιο - οικοδομήσιμο 1.800 τ.μ. Τηλ.:
27210.88352.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 850 τ.μ. στη Μεθώνη, εντός οικισμού, με θέα θάλασσα,
οικοδομεί 400τ.μ. Τηλ. 6977073183.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1,1 στρέμματος, το
οποίο είναι οικοδομήσιμο τα 400 τ.μ. στην
Ανάληψη Μεσσήνης, στη θέση «Απιδιά»

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρίφατσο οικόπεδο 92 τ.μ. στην
οδό Καλλιπατείρας, απέναντι από το γήπεδο. Τιμή 50.000 ευρώ. Τηλ.
6977246716.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 340 τ.μ. οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο Αθηνών, πλησίον του νέου
Αττικού δρόμου. Πληροφορίες τηλ.
27210-80949, ώρες καταστημάτων.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5 1/2 στρεμμάτων
με απεριόριστη θέα σε όλο τον κόλπο
του Μεσσηνιακού και με αρκετά ελαιόδενδρα. Πληροφορίες τηλ. 6972677627.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5.800 τ.μ., με ελιές
στου Καφού, Δήμος Αίπειας, με θέα τη
θάλασσα από Καλαμάτα μέχρι Κορώνη,
300 μέτρα από άσφαλτο, με νερό και
ρεύμα, οικοδομήσιμο, 240 τ.μ. Πληροφορίες τηλ. 6908448872.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) ένα οικόπεδο 400 τ.μ.,
2) μία μονοκατοικία και 3) ένα διαμέρισμα. Τηλ. 6973431000.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεμμ. στη Δυτική
Παραλία, 800 μ. από τη θάλασσα σε ευθεία, πίσω από τα Καρτ. Τηλ.
6934498785.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 στρέμματα με κατοικία
στο δρόμο για το Πήδημα. Το οικόπεδο
έχει και 70 ρίζες ελιές. Πληροφορίες
τηλ. 6973431000.
ΔΙΔΕΤΑΙ αντιπαροχή 1.340 μ. περιοχή
Φραγκοπήγαδο. Πληροφορίες τηλ.
6974464531.

ÐùëÞóåéò - ÅíïéêéÜóåéò ÊôçìÜôùí
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγρόκτημα 20 στρ., ενοίκιο 1.500 ευρώ
το χρόνο. Προσφέρεται για καλλιέργειες πίσω από το
εργοστάσιο του Γυφτέα. Πληροφορίες τηλ. 6944312005
και 6974802017.
BIOΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε
αγρό 3 στρεμμάτων περιφραγμένο, με εγκατάσταση
άρδευσης και πιστοποίησης BIOHELLAS, σε περιοχή του
Δήμου Οιχαλίας. Πληροφορίες τηλ. 6972717737.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 3 στρεμμ. στην Εύα Μεσσηνίας με
σπίτι 50 τ.μ. και 46 ρίζες ελιές. Πληροφορίες τηλ.
6932991540.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέμματα στην περιοχή Σπυριδέικα, με
160 ρίζες ελιές. Τηλ. 6973431000.
ZHTΕΙΤΑΙ έμπειρος ελαιοκαλλιεργητής να αναλάβει με
αναλογία αμοιβής επί της παραγωγής κτήμα 2,5 στρεμ-

μάτων με ελαιόδενδρα 70 χρόνων στη θέση «Αμμούδι»
Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Πληροφορίες κ. Νίκος 6932935458.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροκτήματα εντός ορίων οικισμού 24 στρ.,
20 στρ. και 5 στρ. με ελαιόδενδρα. Επίσης, αγροκτήματα
με ελαιόδενδρα, 32 στρ. με 130 δένδρα, 8 στρ. με 112
δένδρα και 2,5 στρ. με 29 δένδρα στο δ.δ. Παπαφλέσσα.
Πληροφορίες στο τηλ. 6944181210 και 27220-84313.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 17 στρέμματα, 5 λεπτά πριν την Καρδαμύλη,
με πανοραμική θέα. Κατάλληλο για ξενοδοχειακή μονάδα
ή Μπαγκαλόους. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6947338065

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 30 στρεμμάτων δίπλα στο
Καμίνι του Μαργέλη στο Βάλτο, κατάλληλο
και για οπωροκηπευτικά προ|όντα. Πληροφορίες τηλ. 6947338065.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4 στρεμμ. οικοδομήσιμο, περιοχή
Ρίζα, 2ο χλμ. προς Ελαιοχώριο, με πανοραμική
θέα. Πληροφορίες τηλ. 27210/26758 και
6974/781071, κα Τενέντε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψησταριά. Ο πλήρης εξοπλισμός
χώρια. Πληροφορίες τηλ. 2721114248.
EYΚΑΙΡΙΑ! Πωλείται ψησταριά πλήρως εξοπλισμένη σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας. Πληροφορίες τηλ. 6944186147 και
6944520622.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 190 τ.μ. στην
οδό Αθηνών 117, με μίσθωμα στην
Εθνική Τράπεζα 950,00 ευρώ το μήνα.
Πληροφορίες τηλ. 6947338065.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα επί της οδού
Αριστομένους, πλησίον πλατείας, 46
τ.μ. και πατάρι 23 τ.μ. με ενοίκιο
2.000 μηνιαίως. Τιμή 450.000 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. 6984424422.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1400 τ.μ. στα
Λέικα. Πληροφορίες τηλ. 6932289478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της Σιδ. Σταθμού όροφος
105 τ.μ. κατάλληλος και για επαγγελματική χρήση. Τηλ. 6944604979.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 55 τ.μ. επί της οδού
Μπούκας στη Μεσσήνη. Τηλ. 6948-982410.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα στην
οδό Αθηνών, 350 τ.μ., σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλ. 6944178665.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ για σοβαρό επιχειρηματία πλησίον στο Καστράκι στη Βέργα επαγγελματικός χώρος 630 τ.μ. άριστα διαμορφωμένος σε έκταση 8.000 τ.μ. ιδανικός
για συνεστιάσεις, καφετέριες, restaurants
κ.λπ. σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6947 205118
και 6937 262238.

Διάφορα
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ - ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητά γνωριμία με Ελληνίδα από 3648 ετών για συγκατοίκηση (όχι αναπάντητες κλήσεις). Τηλ. 6987619692.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γουρούνα γκαστρωμένη. Τηλ.
6973985435.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά γνωριμία με γυναίκα Ελληνίδα
από 35-45 ετών για συγκατοίκηση (όχι
αναπάντητες κλήσεις). Τηλ. 6986928390.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ υπόγειες θέσεις στάθμευσης στην Αριστοδήμου και στον πεζόδρομο Πανταζοπούλου (στο υπόγειο Κτηματολογίου - Υποθηκοφυλακείου). Πληροφορίες τηλ. 6976/777810.ΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ευκατάστατος,
χωρίς υποχρεώσεις, με μεγάλο σπίτι, ζητεί
σοβαρή κυρία χωρίς υποχρεώσεις για γάμο
ή για συγκατοίκηση αν δεν έχει σπίτι. Τηλ.
6972345950.
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ ΖΩΩΝ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νανάκια μεγάλα για κλώσες,
30 ευρώ το ζευγάρι. Πληροφορίες τηλ.
6972302082.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρία θηλυκά λαγόσκυλα άριστα, με δοκιμή. Πληροφορίες τηλ.
6907012817.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο Ασπρόχωμα πριν από τον κόμβο,
40 μέτρα φάτσα στον εθνικό δρόμο, 4 στρέμματα
εντός σχεδίου, το οποίο χτίζει 2,5 στρέμματα και
συντελεστή δόμησης 0,6 και ακριβώς δίπλα 3,5
στρέμματα εκτός σχεδίου, κατάλληλο για πάρκινγκ. Πληροφορίες τηλ. 6947338065.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 γίδες με τα κατσίκια τους.
Πληροφορίες τηλ. 6973981559.

ΤΣΟΠΑΝΟΣΚΥΛΟ (Ελληνικός ποιμενικός)
καθαρόαιμο, κουτάβι, αρσενικό, δύο μηνών,
πωλείται 120 ευρώ. Πληροφορίες τηλ.
6985959300.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια μικρά και μεγάλα
σε πολύ καλή τιμή. Τηλ. 6977635722.

Άμεση τηλεφωνική πρόβλεψη! Αισθηματικά, λύσιμο μαγείας, επαναφορά προσώπων, χαρτομαντεία, μαγνητική τύχη και μαγνητικοί τυχεροί αριθμοί, διώξιμο αρνητικών
επιρροών. Απαντούμε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τηλ. 6995588500.
Δημιουργήστε τη δική σας ηλεκτρονική
επιχείρηση από το σπίτι και αποκτήστε
την οικονομική σας ανεξαρτησία. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. επικοινωνίας:
690 68 24 476.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μικρά γουρουνάκια και χοιρομητέρες. Πληροφορίες στο τηλ. 6973341230.

ÁõôïêéíÞôùí - ìç÷áíþí - óêáöþí - ìç÷áíçìÜôùí

ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ,
ÐÏËÉÔÉÊÏÕ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN Almera, μοντέλο 1996,
1400 cc, χρώμα λευκό, σε καλή κατάσταση
και με κοτσαδόρο. Τιμή ευκαιρίας. Πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ.
Πληροφορίες τηλ. 27240-31081 και
6972207364.

Δ/νση: Ψάλτη 2 (3ος όροφος) – Χρ. Παγώνη 4 (ισόγειο)
Τηλ. 27210-29863 – 6980078377 – 6985950946
e-mail:pdimitris991@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρεμούλκα ανατρεπόμενη για
τρακτέρ σε άριστη κατάσταση, διαστάσεις 4Χ2 και με πλαγιαστά σπαστά παραπέτια. Πληροφορίες τηλ. 6938803505,
27240-31924.

ðñþôïò êáé ï äåýôåñïò üñïöïò 154 ô.ì. ï êáèÝíáò
êáé 40 ô.ì. ï ôñßôïò üñïöïò. ÊáôÜëëçëá ãéá êÜèå
÷ñÞóç. ÔéìÞ 350.000 åõñþ.
• ÐÙËÅÉÔÁÉ åíôüò ôïõ ïéêéóìïý ôçò Óðåñ÷ïãåßáò êáé
ðëçóßïí ôïõ ÐñÜêôéêåñ äùäåêáåôßáò ìïíïêáôïéêßá 153,25 ô.ì. ìå õðüãåéï õðåñõøùìÝíï 153,25
ô.ì. óå ïéêüðåäï 1.592,25 ô.ì. Äéêáéïýôáé áêüìç íá
êáôáóêåõÜóåé êáé Üëëç êáôïéêßá 246,75 ô.ì. ÔéìÞ
150.000 åõñþ
• ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óôçí ×ñõó. Ðáãþíç 4 åðáããåëìáôéêÝò
óôÝãåò óôï éóüãåéï êáé ôïí á´ üñïöï. Ôï éóüãåéï åßíáé
97 ô.ì. åßíáé ãñáöåßï êáé ï ðñþôïò üñïöïò åßíáé 140
ô.ì. êáé Ý÷åé Ýíá ìéêñü äõÜñé, ìßá ãêáñóïíéÝñá êáé
ôñßá óôïýíôéï. ÔéìÞ 250.000 ï êÜèå üñïöïò.
• ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï åìâáäïý 1380,08 ì2 êáôÜ ðáñÝêêëéóç Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï ðïõ âñßóêåôáé
óôç èÝóç «ÊïõôñïõìÜíéá» ôïõ Ä.Ä. Áâßáò åðß ôïõ äñüìïõ ðïõ óõíäÝåé ôç Ìåã. Ìáíôßíåéá ìå ôç èÜëáóóá
ôçò ÓôÜíôïâáò êáé áðÝ÷åé áðü áõôÞ 200 ðåñßðïõ ìÝôñá
êáé Ý÷åé èÝá áðåñéüñéóôç. ÊáôáóêåõÜæåé äéþñïöç
êáôïéêßá 160 ô.ì. óå äýï ïñüöïõò êáé Ý÷ïõí ðåñáéùèåß ôá ó÷Ýäéá êáé ç ìåëÝôç êáé åßíáé óôç äéÜèåóç
ôùí åíäéáöåñüìåíùí áãïñáóôþí.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 7,8 στρεμμάτων στο
Καλαμάκι Μεσσηνίας, πολύ κοντά στη θάλασσα, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο. Τιμή
συζητήσιμη. SΕASIDE PLOT FOR SALE.
Tηλ. 6947338065 και 6946045136.

Åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 14 στρεμμ. με ελιές, καλλιεργήσιμο, φως, νερό, τηλέφωνο, στη θέση «Καλαμάκι» του Δήμου Κορώνης, 200 μ. από την παραλία. Τηλ. 210 2621549 και 6975865569.

ÔÅ×ÍÉÊÏ – ÌÅÓÉÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ

• ÐÙËÅÉÔÁÉ óôá ÓùôçñéÜíéêá 2þñïöç ðÝôñéíç êáôïéêßá 107 ô.ì. ðñüóöáôá áíáêáéíéóìÝíç ìå áðïèÞêç,
ìåãÜëç âåñÜíôá êáé áíåìðüäéóôç èÝá. ÔéìÞ 65.000
åõñþ.
• ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ãéá áãïñÜ 2 äéáìåñßóìáôá 3Üñéá óôçí ðüëç
ôçò ÊáëáìÜôáò.
• ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ãéá åíïéêßáóç 2Üñéá óôçí ÊáëáìÜôá
• ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ìåãÜëï 2Üñé 2ïõ ïñüöïõ, ïäüò Äáìïöþíôïò 20, ÊáëáìÜôá, ôï ïðïßï ÷ñåéÜæåôáé ïñéóìÝíåò åðéóêåõÝò. ÔéìÞ 250 åõñþ ôï ìÞíá.
• ÐÙËÏÕÍÔÁÉ åëáéïðåñßâïëá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÌåëéãáëÜ ôùí 40 êáé 10 óôñåììÜôùí ìå 760 åëáéüäåíäñá, çëéêßáò áðü 2 Ýùò 45 ÷ñüíùí, ôá ïðïßá ðáñÜãïõí 7.000 êéëÜ ëÜäé ôïí Ýíáí ÷ñüíï êáé 3.500
êéëÜ ôïí Üëëï. Ôá ðáñáðÜíù åëáéïðåñßâïëá áðÝ÷ïõí 200 ìÝôñá ìåôáîý ôïõò.
ÌÝñïò áðü ôá ðáñáðÜíù, 4.067,00 ô.ì., Ý÷åé óùëçíþóåéò êáé áñäåýåôáé ìå äéêü ôïõ íåñü. ÔéìÞ
120.000 åõñþ.
• ÆÇÔÅÉÔÁÉ ãéá áãïñÜ áðïèÞêç óå éóüãåéï Þ õðåñõøùìÝíï õðüãåéï åìâáäïý áðü 50 Ýùò 100
ô.ì. óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊáëáìÜôáò.
• ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óôçí ïäü Âáóéë. Êùíóôáíôßíïõ 24 ï

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Καλλιθέα οικόπεδο με
πανοραμική θέα προς όλη την Καλαμάτα και το Μεσσηνιακό κόλπο, εκτάσεως 4.146,69 τ.μ., με άδεια οικοδομής για διώροφη διπλοκατοικία,
με υπόγειο, 203 τ.μ. και 203 τ.μ.
Απέχει από το κέντρο 2,5 χλμ. και από
την παραλία 3,5 χλμ. Τηλ. 6982478182
και 6977378351.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυτοκίνητα: PEUGEOT 207
μοντέλο 210, FORD FIESTA μοντέλο του
2007, NISSAN NOTE πετρέλαιο μοντέλο
2007, SUZUKI ALTO μοντέλο 2010, ΤΟΥΟΤΑ AYCO μοντέλο 2007 και μηχανές
KYMCO AGILITY 200 cc μοντέλα 2012,
Sray 125 cc μοντέλο 2015, Sray 50 cc
μοντέλο 2015 Scooter Traveler 150 cc
καινούριο, παπί 125 καινούριο, 2 scooter
μεταχειρισμένα Piaggio 550 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6934418777.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό NISSAN NAVARA
105 ίππους, μοντέλο 2000, 170.000 χιλιόμετρα, φουλ έξτρα. Πληροφορίες τηλ.
6947700727.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο PEUGEOT 307 μοντέλο, Νοέμβριο του 2005, 1400 κυβικά, 75 άλογα, με 185,00 χλμ., ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματο κλείδωμα,
καινούρια λάστιχα, ασημί χρώμα, 4θυρο,
α΄ χέρι αντιπροσωπείας. Τιμή 2.200
ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6909392711.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Fiat Tipo 1400 cc, μοντέλο
1993. Τιμή λογική. Πληροφορίες τηλ.
6979300229.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW COUPE 320 08’
EXCLUSIVE FULL EXTRA, άριστο, σε
γκαράζ, 89.000 χλμ., μαύρο μεταλλικό,
δέρμα κόκκινο, μπάκετ ηλεκτρικά, ηλιοροφή. Τηλ. 6977909797.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI EL 200 μοντέλο
2011, 178 ίππων, με 40.000 χιλιόμετρα.
Τηλ. 6947-700727.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ IX FORD MONDEO με 53.000
km, 1800 cc μοντέλο 8ος 2006. Δεκτός
οποιοσδήποτε έλεγχος. Πληροφορίες
τηλ. 6983511794.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault Kangoo 1500 cc diesel
με 110.000 χλμ., μοντέλο 2011, κλούβα,
χρώμα λευκό, με air – condition, σε άριστη κατάσταση. Τιμή 5.850,00 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ 6944831005 και 2721094913.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίκυκλο ΚΑWASAKI KLE 500
cc χρώματος μπεζ, μοντέλο ’02, 41.000
klm, λόγω αγοράς μεγαλύτερου. Τηλ.
6946503332.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ DAEWOO LANOS μοντέλο
2000 με ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές. Τιμή 3.500 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6939325396.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN ALMERA 1400
κυβικά, μοντέλο 2000, μεταλλικό
χρώμα, ατρακάριστο, σε πολύ καλή
κατάσταση. Τιμή 3.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6970277138.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT EXEO 1.800 cc
turbo, μαύρου χρώματος, 11ος του
2009, full extra, 45.000 χλμ. Πληρ.
τηλ. 6937300868.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υamaha X-MAX 2008 σε
ασημί χρώμα, 250 cc (έχει μικρό πρόβλημα στο immobilizer). Tιμή 1000
ευρώ. Τηλ. 2721023244

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT MEGAΝE
12/2003, 70.000 χλμ. φυλασσόμενο
σε γκαράζ, σχεδόν καινούριο. Τηλ.
6980073310.
Έκδοση Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε όλα τα
διπλώματα επαγγελματικής κατηγορίας (Γ’ – Δ’ – Ε’). ΠΡΟΣΦΟΡΑ 80
ΕΥΡΩ, περασμένο στο δίπλωμα.
Πληροφορίες στα τηλ. 210 4616941
και 6944591573.

Μικρές Αγγελίες
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Ζητήσεις
ÕðáëëÞëùí - Óõíåñãáôþí

Åñãáóßáò
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα έμπειρη και με γνώσεις
νοσηλευτικής, υπεύθυνο άτομο, αναλαμβάνει τη φροντίδα – φύλαξη ηλικιωμένων. Πληροφορίες τηλ. 6973871511.
KYΡΙΑ με πείρα, πολύ υπεύθυνη, αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων ως
εσωτερική. Πληροφορίες τηλ. 6909392626.
ΚΟΠΕΛΑ από Βουλγαρία ζητά εργασία στην
Καλαμάτα ως οικιακή βοηθός, μέρα και νύκτα.
Πληροφορίες τηλ. 6986390715 κα Σοφία.
ΚΥΡΙΑ με εμπειρία αναλαμβάνει τη φύλαξη
ηλικιωμένων και μικρών παιδιών στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Πληροφορίες τηλ. 6982337473.
ΚΥΡΙΑ προσφέρει στο χώρο της μυοχαλαρωτικό μασάζ για ξεκούραση και ευεξία με
αιθέρια έλαια. Πληροφορίες τηλ.
6980566329.
ΚΥΡΙΑ με εμπειρία αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων πρωινές ή απογευματινές ώρες στην πόλη της Καλαμάτας.
Πληροφορίες τηλ. 6942838574.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει υπεύθυνα
καθαρισμούς σπιτιών και γραφείων, όπως
και τη φροντίδα – φύλαξη ηλικιωμένων
πρωί – βράδυ. Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών. Πληροφορίες τηλ.
6987142732.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας, πρωινές
ή απογευματινές ώρες. Πληροφορίες τηλ.
6983060454.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και μικρών παιδιών καθώς και τις δουλειές του σπιτιού.
Πληροφορίες τηλ. 6993044099.

ΚΥΡΙΑ ζητά να εργαστεί στην Καλαμάτα
για τη φροντίδα ηλικιωμένων από τις
8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. ή μόνο τη νύχτα
(9.30 μ.μ. – 8.00 π.μ.). Τηλ. 6997620491.
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ εργασΙες παντός τύπου,
μερεμέτια, αλουμίνια, γυψοσανίδες, κεραμοσκεπές από έμπειρο προσωπικό.
Πληροφορίες τηλ. 6957728994 και 2721042013.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει επιδιορθώσεις ενδυμάτων σε πολύ οικονομικές τιμές. Τηλ.
6946532903.
ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία, με πολύ καλή
γνώση της ελληνικής, αλλά και της αγγλικής γλώσσας, ζητά εργασία (φύλαξη
ηλικιωμένων ατόμων, σε κουζίνα εστιατορίου) εντός και εκτός Μεσσηνίας. Πληροφορίες κα Πένυ, τηλ. 6997631474.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματισμούς κτηρίων σε χαμηλές τιμές. Εργασία εγγυημένη. Τηλ. 6986931395.
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ μερεμέτια, ξυλουργικά,
πλαστικά ρολά και βαψίματα, όπως και πέταγμα μπάζων. Τηλ. 6977936841.
Επειδη η τρίτη ηλικία χρειάζεται συντροφιά και φροντίδα, αναλαμβάνω την επίβλεψη
και τη συντροφιά σε γέροντα ή γερόντισσα (όχι κατάκοιτο, όχι εσωτερική). Θα
με βρείτε στο τηλέφωνο 6987600145, από
τις 7.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ.
ΕΜΠΕΙΡΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ζητεί
εργασία σε παιδικό σταθμό ή αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη φύλαξη και
δημιουργική απασχόληση μικρών παιδιών (πρωινές ώρες). Τηλ. 6945911831.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Λυκείου ζητά να εργαστεί
ως υπάλληλος γραφείου ή τηλεφωνητής.
Ωράριο εργασίας 5.30 έως 9.30 βράδυ.
Μηνιαία αποδοχή 300 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 27210-28614.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ εργασίες, σοφάδες, πλακάκια και μάρμαρα, σε προσιτές τιμές. Τηλ.
6979 – 012426.

MΕΣΗΛΙΚΑΣ ζητά να εργασθεί ως βοηθός
υδραυλικού. Πληροφορίες τηλ. 2721028614.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αναλαμβάνει ελαιοχρωματισμούς και μονώσεις ταρατσών σε
όλη τη Μεσσηνία σε χαμηλές τιμές. Πληροφορίες τηλ. 6997123086.

Νέος 37 ετών, Έλληνας, ζητεί πρωινή
εργασία με μερική απασχόληση. Βοήθεια
στο σπίτι, πρωινές εξωτερικές εργασίες
σε υπηρεσίες, τροφοδοσία – διανομή σε
καταστήματα κ.ά. Τηλέφωνο: 6986830064.
ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητεί εργασία (φύλαξη ηλικιωμένων). Πληροφορίες τηλ.
6985612777.
ΚΥΡΙΑ από την Ουκρανία με 20ετή παραμονή στην Ελλάδα ζητά εργασία για φύλαξη
παιδιών και διάφορες οικιακές εργασίες.
Τηλ. 2721111664 και 6974146590.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ προκάτ
σπιτιών, μαγαζιών και επιδιορθώσεις
παντός τύπου, σε πολύ καλές τιμές.
Πληροφορίες τηλ. 6932028628,
6989901321, Σπύρος ο Καναδός.
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ υπόγεια, αποθήκες, παλαιά σπίτια. Πληροφορίες κ. Γιώργος,
τηλ. 6945976902.

ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ το Κokkous Καφέ ζητεί νεαρή
για μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Γνώση αντικειμένου απαραίτητη. Τηλ. 6946185417 από τις
3.00 – 10.00 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 5 νεαρά άτομα, για να εκπαιδευτούν και να ασχοληθούν με τους τομείς
πωλήσεων και προώθησης υπηρεσιών μεγάλων εταιρειών. Προπηρεσία σε τομείς πωλήσεων θα εκτιμηθεί. Email επικοινωνίας:
hrandsaleskalamata@gmail.com
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υποψήφιοι βουλευτές, 2 γυναίκες
και 2 άνδρες, με πλήρες βιογραφικό, για τη στελέχωση νέου κόμματος. Πληροφορίες τηλ.
2721029863, 6980078377.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί – πωλητές από την εταιρεία Πυροσβεστικών ειδών ΚΕΜΠΕ. Αποστολή
βιογραφικών
στο
email:kempe@kempe.gr
Το Public Καλαμάτας αναζητά Service Technician
με εμπειρία στην επισκευή Η/Υ, κινητών τηλεφώνων & tablets. Κάντε αίτηση στο
www.public.gr (Ευκαιρίες καριέρας / Θέσεις
στα Καταστήματα).

Το Κομμωτήριο Μαίρη Αναζίκου ζητά κοπέλα με εμπειρία σε κομμωτική και νύχια. Πληροφορίες τηλ. 6932108667.
Από το «Γρηγόρης Μικρογεύματα» ζητείται
κοπέλα για το κατάστημα της Καλαμάτας. Πληροφορίες τηλ. 27210-81167.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η επιχείρηση ADRIANOS –
World Leading Energy Saving Technologies –
www.andrianos.gr – με έδρα την Καλαμάτα,
ζητά για μόνιμη απασχόληση:
1. Business Unit Manager HVAC Λιανικής
2. Μηχανικό Πωλήσεων ΗVAC
Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχο, με πολύ
καλές γνώσεις Πληροφορικής και Αγγλικών,
άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. Επιθυμητά προσόντα: προπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση.
Αποστολή
βιογραφικών
στο
marketing@andrianos.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες μάγειρες για να
εργαστούν σε νέο εστιατόριο στο κέντρο
της πόλης. Αποστολή Βιογραφικών:
dianresto@outlook.com.
Από την Pizza Πηνελόπη ζητείται διανομέας
με δικό του μηχανάκι. Ώρες εργασίας: Απογευματινές (από τις 18.00). Πληροφορίες
εντός καταστήματος – Ναυαρίνου 135 ή στο
κινητό: 6906033222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τηλεφωνήτρια για τηλεφωνικές
πωλήσεις, κατά προτίμηση με εμπειρία.
Στείλτε
βιογραφικό
στο:
partnerstothetop@gmail.com ή καλέστε στο
6984914204.
ZHTEITAI νεαρός ή νεαρή σε εταιρεία για εξωτερικές εργασίες με δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Πληροφορίες τηλ. 27210-88841.
ETAIΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ αναζητά άτομα ηλικίας 23 έως 45 ετών για τη στελέχωση των γραφείων της στο Νομό Μεσσηνίας. Απαραίτητη πιστοποίηση της αγγλικής
γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή
βιογραφικών στο e-mail stkaldt@hertz.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για πώληση ειδών αρτοποιείας. Αποστολή βιογραφικών στο email
serchristie@hotmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery με δικό του μηχανάκι για να εργασθεί σε καφέ. Πληροφορίες τηλ. 6971582609 και 6981407234.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Γερμανία ζητεί προσωπικό,
βοηθό κουζίνας και βοηθό σερβιτόρου, ζευγάρι ή μεμονωμένα άτομα, ηλικίας κάτω των
30 ετών. Απογευματινή εργασία 2.30 με
10.30. Δευτέρα κλειστά. Παρέχεται διατροφή, διαμονή και ασφάλεια. Ώρα επικοινωνίας μετά τις 6.00 το απόγευμα. Πληροφορίες τηλ. 004952713913358.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef με πτυχίο για να εργασθεί
στον Οίκο Φιλοξενίας «Παπαδοπούλειον». Πληροφορίες τηλ. 27210 62235 και αποστολή βιογραφικών στο e-mail:info@papadopoulion.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λόγω φόρτου εργασίας 3 άτομα
ηλικίας 18-32 ετών από τοπική επιχείρηση
στην Καλαμάτα. Παρέχεται εκπαίδευση σε ένα
σύγχρονο νεανικό περιβάλλον. Απαραίτητα
προσόντα άμεση διαθεσιμότητα και απολυτήριο
Λυκείου.
Επικοινωνία:
infosales568@gmail.com.
Ζητείται από κουζίνα γυναίκα με πείρα στη
μαγειρική, καθώς και μάγειρας. Πληροφορίες τηλ. 6944991360

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, γνώστης της ιταλικής κουζίνας,
με καλές αποδοχές και εξασφαλισμένο ύπνο
και φαγητό για το νησί της Νάξου. Πληροφορίες τηλ. 6947301122.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ επισκευαστής Citroen ζητά
έμπειρο μηχανικό αυτοκινήτων για μόνιμη
εργασία. Απαραίτητη 10ετή εμπειρία – προπηρεσία και πρακτική άσκηση στα γαλλικά
αυτοκίνητα. Συστάσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν.
info@zaxarogiannis.gr. Τηλέφωνα: 2721069174
& 2721026139 υπ’ όψιν κ. Παναγιώτη.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με νόμιμη άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας για τη Μεγαλόπολη. Δωρεάν μεταφορά από και προς την
εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
melissinos – security@gmail-com ή στο fax:
2710301234.
Η inSpot, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου, με περισσότερα από 80
καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ζητά να προσλάβει νέες και νέους για τις θέσεις «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών», «Μπουφέ»
και “Service” για το κατάστημα της Καλαμάτας.
Αποστολή βιογραφικών στο kalamata@inspot.gr
H ECOMAZA (Μονάδα Παραγωγής Πέλετ
και Μπριγκέτας) ζητά επενδυτή – συνέταιρο
στην περιοχή της Μεσσηνίας. Πληροφορίες
τηλ. 6942931689.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από 20 έως 45 ετών για
να εργαστεί σε πανηγύρια. Πληροφορίες τηλ.
6955032005.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα που να γνωρίζει για τύλιγμα πίττας με γύρο για μόνιμη εργασία σε
ψησταριά στο Μελιγαλά. Πληροφορίες τηλ.
6971601817.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ’κατηγορίας από εταιρεία στην Καλαμάτα. Αποστολή βιογραφικού στο email:
fiografikouesh@gmail. com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία 3 κοπέλες με εμπειρία στο σέρβις, μία σε μπουφέ με εμπειρία

στους καφέδες σε νεοσύστατο Beach Bar στη
Μικρή Μαντίνεια για την περίοδο Ιούνιος –
Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος. Πληροφορίες τηλ. 6907080109
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη – τιμολόγηση σε θερμοκηπιακή μονάδα-συσκευαστήριο στην περιοχή Φιλιατρών Μεσσηνίας. Απαραίτητη
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Μόνιμη εργασία. Τηλ.
6945707035.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για security. Τηλ. 6944935886
και 6978531366 (μόνο απογευματινές –
βραδινές ώρες).

Η Δικλίς Μεσίτες Ασφαλίσεων για την κάλυψη νέας θέσης εργασίας
στο υποκατάστημα Καλαμάτας αναζητά νέες & νέους.
Χαρακτηριστικά υποψηφίων
Ηλικία μέχρι 27 ετών
Άριστο χειρισμό Η/Υ
Υψηλό επίπεδο γνώσης Αγγλικών
Κοινωνικότητα και εξωστρέφεια

Παρέχονται
Εργασία ολικής απασχόλησης
Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
Συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση
Extra bonus βάσει ικανοτήτων

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: balikis@diklis.gr

PHARAE PALACE HOTEL
Το ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4* στην Καλαμάτα,
12μήνης λειτουργίας, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:
Α' Μάγειρα
Υπεύθυνο Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτοι σχολής μαγειρικής με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογες θέσεις ξενοδοχείων
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Μεσογειακής κουζίνας
• Άριστη γνώση και εφαρμογή αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HACCP
• Γνώση της Aγγλικής γλώσσας
• Γνώση Η / Υ
Επαγγελματικές ικανότητες:
• Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά με ομαδικό πνεύμα στην εργασία
• Άριστη διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
• Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογες των προσόντων
• Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
• 12 μηνη απασχόληση
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία
και με απαραίτητη και σχετική προJπηρεσία στο e-mail:
manager@pharae.gr
Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου APOELLA βρίσκονται σε έξι από
τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Ελλάδας, το SaniResort στη Χαλκιδική, το IkosAria στην Κω, το IkosDassiaστην Κέρκυρα, το
DaiosCoveκαι το BluePalaceστην Κρήτη & την Costa Navarino στην
Πύλο Μεσσηνίας. Παρουσιάζουν τα πιο ξεχωριστά ελληνικά brands
ρούχων και κοσμημάτων σε ένα δυναμικό και απαιτητικό κοινό, με
γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση πελατών.
H εταιρεία AEGEAN STORES αναζητά:
Υπεύθυνες Καταστήματος (κωδικός SM19)
Απαραίτητη προπηρεσία 1-3 έτη σε Κατάστημα Γυναικείας Ένδυσης
Ικανότητα Άριστης Επικοινωνίας και Λήψης Πρωτοβουλιών
Άνεση στις Δημόσιες Σχέσεις και Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Καλή Γνώση χειρισμού Η/Υ
Άψογη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση της Γερμανικής ή Ρωσικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση
Πωλήτριες Λιανικής για τα καταστήματα (κωδικός SA19)
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Επιθυμητή προπηρεσία σε Κατάστημα Γυναικείας Ένδυσης
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση της Γερμανικής ή Ρωσικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση
Υπευθυνότητα, Ικανότητα Επικοινωνίας, Αγάπη για τη μόδα
Η εταιρεία προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, αξιοκρατικό
περιβάλλον, ανταγωνιστικές αποδοχές και δυνατότητα εξέλιξης.
Η εργασία είναι 7μηνη εποχιακή με έναρξη τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο.
Στείλε το βιογραφικό σου αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο hr@apoella.com

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΟYΝΤΑΙ σε ευκαιρία λόγω παράδοσης
χώρου: Πάγκος ξύλινος 1 * 3μ. 120 ευρώ,
Air Condition 1800 BTU 250 ευρώ, Καμινάδα
Εξαερισμός αλουμινίου καταστήματος 120
ευρώ, Εξαερισμός καταστήματος moter 180
ευρώ, Ταμπέλες φωτιζόμενες εξωτερικού
χώρου σε διάφορα μεγέθη από 50 ευρώ, Ταμπέλα εξωτερική πεζοδρομίου, αλουμινίου,
φωτιζόμενη διπλής όψης 0,80 Χ 3μ. ύψος
350 ευρώ, Ταμπέλες αλουμινίου 0,80Χ25μ.
τεμαχιαστή 120 ευρώ, Σιδερένια ράφια
3Χ1μ. 80 ευρώ έκαστο, Ράφια ξύλινα σε
διάφορα μεγέθη από 30ευρώ, MDF και
NOVOPAN σε διάφορα μεγέθη από 20 ευρώ,
Σύνθετο σπιτιού 4 τμχ μεγάλο 120 ευρώ, Σκάλα
σιδερένια εξωτερικού χώρου στρογγυλή
150 ευρώ, Σκάλα εξωτερικού χώρου ίσια 50
ευρώ, Τέντες διάφορα μεγέθη από 20 ευρώ,
Τηλεοράσεις 14’’ CRT 40 ευρώ, Θερμοσίφωνας 30 ευρώ, Τζάμια, ράφια διαφόρων διαστάσεων από 25 ευρώ, Ασανσέρ πλήρες 250
ευρώ, Πίνακας ρεύματος τριφασικός κομπλέ 100 ευρώ, Φωτισμός NEON, βέργες 50
μ περίπου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
350 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6985959300.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όρθιο πιάνο YAMAHA U1H
(SERIAL NO.2862472) σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες τηλ. 6986189146.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κρεβάτιαανατομικά, όπως και
απλά, μονά και διπλά και μεμονωμένα
στρώματα (μονά και διπλά) σε τιμή ευκαι-

ρίας. Πληροφορίες τηλ. 6997506504.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφύλλι ψιλοκάλαμο στην περιοχή
της Μεσσηνίας. Πληροφορίες τηλ.
6976441843.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χορτάρι τριφύλλι εσοδείας 2018,
περιοχή Καλαμάτα. Πληροφορίες τηλ.
6972636563 και 6983663766.
ΑΓΟΡΑΖΩ Αντίκες, Συλλογές, Νομίσματα
και Χαρτονομίσματα ξένα και ελληνικά.
Τηλ. 6981-936904.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηχανές καφέ διπλές, ηλεκτρονικές, ελαφρώς μεταχειρισμένες, σε τιμή
προσφοράς. ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Ψυγείο – βιτρίνα
μπύρας. Πληροφορίες τηλ. 27210-69266.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
1,20x1,00x0,80 σε ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση, κατάλληλα για
πολλές χρήσεις. Πληροφορίες κ. Άκης, τηλ.
2721032960-3.

ΑΓΟΡΑΖΩ όλα τα ελληνικά νομίσματα από το 1828
έως και το 1965. Τηλ. 6947338065.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) αναπηρικό καροτσάκι απλό, 2) μαξιλάρι σιλικόνης και 3) στρώμα κατακλίσεων, σχεδόν
καινούρια, χρησιμοποιημένα μόνο 15 ημέρες. Τιμή
για όλα 400 ευρώ. Πωλούνται και μεμονωμένα. Πληροφορίες τηλ. 27210-25771 και 6978228128.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο Herrmann Konigl U. Herzogl
Holpianolabrik συλλεκτικό, σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες τηλ. 6981386104.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χορτάρι καμπίσιο ή σκέτο. Πληροφορίες τηλ. 6977070681.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικός καταμετρητής χρημάτων Qconnect σε άριστη κατάσταση. Τιμή 100
ευρώ. Τηλ. 2721023244

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΣ
•Βιτρίνα πλάτος 1 μ. Χ ύψος 1,5. Τιμή 300 ευρώ
•Ντουλάπα, πλάτος 0,90 μ. Χ ύψος 1,5. Τιμή 300
ευρώ
•Τουαλέτα πλάτος 1,15 Χ ύψος 0,82 και καθρέπτης
πλάτος 1,1 Χ ύψος 0,65 και τα δύο μαζί 400 ευρώ.
•Καναπές μήκος 1,95 Χ πλάτος 0,65 και ύψος 1,10
- Καρέκλα τραπεζαρίας 6 τεμάχια μήκος 0,40 και
πλάτος 0,40, ύψος 1,10 - Πολυθρόνα 2 τεμάχια μήκος
0,62 Χ πλάτος 0,65 και ύψος 1 μ. - Ανάκλιντρο 2
τεμάχια μήκος 0,60, πλάτος 0,40 και ύψος 0,70.
Όλα μαζί 700 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. 6947338065.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τηλεκάρτες
για συλλέκτες. Τηλ. 947338065.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ αυτοκινήτων:
απλά, αυτόματα, 9θέσια
Σταυριανός Γεώργιος
Λυκούργου 31, Καλαμάτα
Τηλ. 2721401105 – 6944525797.

