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Αστρολογικές

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
08.00 – 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωργούλη 14 & Κανάρη
Τηλ. 27210-27046

ΔΩΡΙΟ
ΚΛ. ΦΑΡΜ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ
ΣΟΛΩΝΑ

ΜΕΣΣΗΝΗ
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
Τηλ. 27220-24955

ΘΟΥΡΙΑ
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ

ΧΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΕΤΟΣ
ΚΟΜΙΑΝΟΥ
(Κοπανάκι)

ΚΟΡΩΝΗ
ΦΛΩΡΟΣ

ΠΥΛΟΣ
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΞΥΓΚΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΑΝΔΡΟΥΣΑ
ΤΟΥΡΗ
(Εύα)

ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΑ
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
(Χανδρινού)

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(Κάμπος)

ΑΡΙΣ
ΠΕΡΡΩΤΗΣ

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
ΜΙΓΓΑΣ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς αγορά διαμέρισμα
στην Καλαμάτα, έως 95 τ.μ. μετασεισμικό, κατασκευής μετά το
2000. Μεσίτες αποκλείονται.
Πληροφορίες τηλ. 6982 440 664.
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 για αγορά Ι.Χ. αυτοκίνητο ανεξάρτητου μοντέλου
σε καλή κατάσταση, μέχρι 1600
κυβικά, Diezel ή βενζίνα. Πληροφορίες τηλ. 6985620882,
6938803505 και 2724031924.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο για αγορά
από 1.500 – 2.000 ευρώ από
μάντρα που συνεργάζεται με

τράπεζα για δάνεια. Πληροφορίες
τηλ. 27210-94034, 6988578345.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κτήμα 4 στρεμμ. και
άνω στην ευρύτερη περιοχή του
Αγίου Φανουρίου, πάνω από το
καινούριο ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Τηλ.
6977766686.
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 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά αποθήκη από Ψαρών έως και
Μακεδονίας, και τους
γύρω δρόμους. Πληροφορίες τηλ. 6981936904

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.

www.
tharrosnews.gr
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προβλέψεις
KΡΙΟΣ
Σήμερα, αγαπητέ Κριέ, έχεις μια
πολύ θετική διάθεσή και μια δυναμική στάση που θα σε κάνει να
πάρεις τις καταστάσεις στα
χέρια σου.
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, ίσως πρέπει σήμερα να αναλογιστείς τα λάθη
σου και να δεις ποιες καταστάσεις χειρίζεσαι με λάθος τρόπο
και τι πρέπει να κάνεις για να
αλλάξεις τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα γεγονότα.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ Δίδυμε, υπάρχουν μικρά
πρακτικά πράγματα που μπορείς
να κάνεις όταν δε νιώθεις καλά.
Άλλαξε κάποιες συνήθειες που
σε κουράζουν και πρόσεξε περισσότερο τον εαυτό σου και τον
τρόπο που ζεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι συζητήσεις και οι επαφές με
τους γύρω σου, θα έχουν σήμερα
πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή σου...
αγαπητέ Καρκίνε.

ΠΗΓΗ: www.myastro.gr

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα, πολλά ζητήματα που αφορούν την οικογένειά σου θα αρχίσουν να
εξελίσσονται θετικά σήμερα
αλλά αυτό δεν πρέπει να σε
κάνει να επαναπαυτείς γιατί θα
χάσεις πολύτιμο χρόνο.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ Παρθένε η σημερινή
μέρα φέρνει εσωτερικές συγκρούσεις και σε κάνει λίγο αναποφάσιστο.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, θα κινηθείς σε
πολύ καλά επίπεδα αυτήν τη Παρασκευή. Πρέπει να βάλεις βέβαια τις προτεραιότητές σου
σχετικά με το τι θέλεις να τελειώσεις πρώτα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Φίλε Αιγόκερε, φρόντισε σήμερα
να ρίξεις τους τόνους και μη
φτάνεις στα άκρα με ό,τι κι αν
έρθεις αντιμέτωπος.

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ Ζυγέ, οι εξελίξεις γύρω
σου είναι πολύ γρήγορες και
πρέπει να κινηθείς ανάλογα, για
να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις
πολλά θέματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, η ημέρα θα σε
φέρει αντιμέτωπο με τους δικούς
σου ανθρώπους και πρέπει να
είσαι πολύ προσεχτικός στις μεταξύ σας κουβέντες ώστε να μην
τους πληγώσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, η σημερινή Παρασκευή θα σου δημιουργήσει κάποια προβλήματα και θα
χρειαστεί να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά όποιο
πρόβλημα παρουσιαστεί.

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ Ιχθύ η σημερινή Παρασκευή σε ευνοεί και είναι πολύ
θετική για εσένα. Η καλή σου
διάθεση και η όρεξη για επικοινωνία σε κάνουν αξιαγάπητο και
περιζήτητο.

Διάφορα
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ - ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
Κύριος συνταξιούχος του Δημοσίου
χωρίς υποχρεώσεις εμφανίσιμος ζητά
γνωριμία με κυρία χαμηλών τόνων,
χωρίς υποχρεώσεις, εμφανίσιμη, νοικοκυρά και συνεννοήσιμη. Προαιρετικά
να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Κλήσεις
με απόκρυψη δε θα απαντηθούν. Τηλ.
6945297546.

ΚΥΡΙΟΣ επιθυμεί γνωριμία με κυρία ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ ΖΩΩΝ
συνταξιούχο από 60-80 ετών. Πλη- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 γίδες με τα καροφορίες τηλ. 6940127965
τσίκια τους. Πληροφορίες τηλ.

6973981559.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά γνωριμία με κυρία
έως 60 ετών, για σοβαρό σκοπό. Χαρίζονται δύο κουτάβια ελληνικά
Ποιμενικά κατάλληλα για φύλαξη
Τηλ. 6932599262.

ζώων και φύλακες. Τηλ. 6974997206

ΚΥΡΙΟΣ ζητά γνωριμία με Ελληνίδα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γουρούνα γκαστρωαπό 36-48 ετών για συγκατοίκηση μένη. Τηλ. 6973985435.
ΝΕΟΣ 43 ετών ζητά κοπέλα Ελληνίδα (όχι αναπάντητες κλήσεις και μηΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια μικρά και
από 35 έως 45 ετών, με σκοπό το νύματα). Τηλ. 6988281194.
μεγάλα σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.
γάμο. Πληροφορίες τηλ. 6930298114.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σοβαρή κυρία Ελληνίδα,
χωρίς υποχρεώσεις, να μην καπνίζει,
ηλικία από 65 έως 70 ετών, με
σκοπό το γάμο. Πληροφορίες τηλ.
2722025532 ώρες 11.00 πρωί έως
4.00 απόγευμα και 6.30 έως 9.30
μ.μ.

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

6977635722.

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

www.birbilis.gr

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν . ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ
ÌÐÏÕËÏÕÊÏÕ 44 ÊÁËÁÌÁÔÁ• Ôçë. 2721095905• êéí.: 6944/377713
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα με οικόπεδο, 77 τ.μ.,
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο 465 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8 απέναντι από το Νέο Δημαρχείο. Το διαμέρισμα σε
μονοκατοικία χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 48.000 ευρώ.
στην Παραλία, 100 μέτρα από το Λιμάνι της Καλαμάτας,
•
Μαιζώνος και Ασίνης, κατάλληλο για κατασκευή και ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 150 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8, 100 μέτρα
πώληση διαμερισμάτων και για ξενοδοχείο. Τιμή από το Πανελλήνιο και τη Ναυαρίνου, επί της
Μεθώνης. Τιμή 120.000 ευρώ.
πώλησης 350.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 11.800 τ.μ. στα Λέικα, με 140 ελαι- •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το 7ο Γυμνάσιο
όδενδρα, 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας, 462 τ.μ. με Σ.Δ. 0,6, αμφιθεατρικό, πλησίον νέου
κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. ΚΤΕΛ. Τιμή 110.000 ευρώ.
Τιμή πώλησης 60.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα καινούρια πλήρως επιπλωμένη
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 407 τ.μ. με Σ.Δ. 0,6, 95 τ.μ. σε οικόπεδο 190 τ.μ. στην Κάτω Βέργα, Αμαπέναντι από τον Σκλαβενίτη στην Αθηνών και φιθεατρική με απεριόριστη θέα σε όλο το Μεσσηνιακό
απέναντι από τα σχολεία στην περιοχή Παλιάμπελα. Κόλπο και πλήρως διαμορφωμένος ο εξωτερικός
χώρος, πέτρινες μάνδρες, κήπος, ψησταριά και πέρΤιμή πώλησης 95.000 ευρώ.
γκολα. Τιμή 235.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο επαγγελματικό 7.100 τ.μ. με
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό Ηρώων και Πινδάρου
γεώτρηση επί της επαρχιακής Πύλου – Καλαμάτας
620 τ.μ. με Σ.Δ. 1,2 κοντά στην παραλία. Τιμή 430.000
στο Δρακονέρι, 14 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα και
ευρώ.
6 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Τιμή πώλησης
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μαρίνα, πλησίον ΔΟΥ Κα90.000 ευρώ.
λαμάτας 416 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8, κατάλληλο και για
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 99 τ.μ., μετασεισμική, κατασκευής επαγγελματικέ στέγες. Τιμή 320.000 ευρώ.
1999, σε καλή κατάσταση, α’ ορόφου 63 τ.μ. και β΄
ορόφου 36 τ.μ., με μεγάλα μπαλκόνια και θέα, κοντά •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα επί της επαρχιακής οδού Καστο κέντρο της Καλαμάτας, σε πάροδο Αγίου Γεωργίου, λαμάτας – Σπάρτης πάνω από το Στρατόπεδο 9.064
σε γωνιακή μονοκατοικία, που αποτελείται από τ.μ., τιμή 390.000 ευρώ και 5.768 τ.μ., τιμή 190.000
ισόγειο διαμέρισμα και τη μεζονέτα, σε οικόπεδο ευρώ, οικοδομήσιμα, αμφιθεατρικά με απεριόριστη
θέα όλο το Μεσσηνιακό κόλπο.
129 τ.μ. Τιμή πώλησης 85.000 ευρώ.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 41 τ.μ. σε οικόπεδο 288 τ.μ. •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής
στον Αλμυρό, 100 μέτρα από τη θάλασσα, σε καλή καινούρια, επί της Ναυαρίνου.
κατάσταση. Τιμή 90.000 ευρώ.

στα Λέικα, σε οικόπεδο 1472 τ.μ., αμφιθεατρική, σε
προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Τιμή 180.000
ευρώ.

σημείο της Καλαμάτας, σε καλές τιμές, μισθωμένα
με καλά μισθώματα, επίσης επαγγελματικές στέγες
α΄ και β΄ ορόφου από 25 τ.μ., επί της Αριστομένους,
στο ύψος της Τράπεζας Ελλάδος. Τιμή 1.100 ευρώ
το τ.μ.

•ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο ελαιοπερίβολα 3720 τ.μ. και 2834
τ.μ., αμφιθεατρικά, τα οποία χωρίζει δρόμος 4
χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας, πλησίον •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα παραθαλάσσια από 30.000
Εθνικής οδού Καλαμάτα – Σπάρτη. Τιμή 29.000 ευρώ ευρώ στη Μεσσηνιακή Μάνη (Άγιο Νικόλαο και Άγιο
το ένα.
Δημήτριο) και πετρόκτιστες μονοκατοικίες καινούργιες
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 16.000 τ.μ. στο Αριοχώρι, πλησίον στα παραπάνω χωριά.
Παλαιάς Εθνικής Οδού, περιφραγμένο, με αρτεσιανό •ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 135 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής,
νερό και με αποθήκη 50 τ.μ. περίπου σε άριστη κα- καινούρια, σε οικόπεδο 675 τ.μ., στο Ξηροκάμπι
τάσταση. Τιμή 55.000 ευρώ.
Λεΐκων, με διαμόρφωση χώρου, περίφραξη και πολλά
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 176 τ.μ. στις Κιτριές πο-λυτελούς έξτρα. Τιμή 185.000 ευρώ.
κατασκευής, 200 μέτρα από τη θάλασσα, σε οικόπεδο •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τ.μ. επί της εθνικής οδού
1.800 τ.μ., αμφιθεατρική, με απεριόρι στη θέα όλο στην Αίπεια. Τιμή 42.000 ευρώ.
το Μεσσηνιακό κόλπο, κατασκευής 2005. Τιμή
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5620 τ.μ. με φανταστική θέα
240.000 ευρώ.
και κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας, στο Πέταλο.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Πέταλο, 180 τ.μ. οικοδομήσιμο,
με Σ.Δ. 0.6 κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας και σε Τιμή 65.000 ευρώ.
σχολεία. Τιμή 40.000 ευρώ.

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. στον Αντικάλαμο σε
ύψωμα. Τιμή 15.000 ευρώ.

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 936 τ.μ. επί της εθνικής οδού
Τρίπολης - Καλαμάτας στην Αιθαία, κατάλληλο για
επαγγελματική στέγη. Τιμή 55.000 ευρώ.

•ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 400 τ.μ. μέχρι 500 τ.μ. από ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
200 ευρώ το τετραγωνικό, έναντι Εργατικές Κατοικίες • ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 22 τ.μ. επί της Σιδηροδρομικού
Αγίας Τριάδας.
Σταθμού Γ΄ και Δ΄ ορόφου σε επαγγελματικό κτήριο,
•ΟΙΚΟΠΕΔΑ 470 τ.μ. πάνω από Νέο ΚΤΕΛ με Σ.Δ. πρώην Ολυμπιακής. Τιμή 220 ευρώ.
0,6, αμφιθεατρικά, με απεριόριστη θέα όλο το Μεσ- •ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικές στέγες επί της Αρισηνιακό κόλπο και την Καλαμάτα. Τιμή 70.000 ευρώ. στομένους από 25 τ.μ. μέχρι 60 τ.μ. Τιμή από 200

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής ενεργειακή μεζονέτα 150 μ2 •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μαγαζιά κεντρικά, στο πιο πολυχύχναστο

ευρώ.

Μικρές Αγγελίες

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οι μικρές αγγελίες σας και στο INTERNET μέσω της ιστοσελίδας του «Θάρρους» www.tharrosnews.gr

Ενοικιάσεις
Åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí

Êáôïéêéþí
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα
στην περιοχή της Μαρίνας, με κλιματιστικό και αυτόνομη θέρμανση. Πληροφορίες τηλ. 6932 641 738.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ενεργ.
κλάσης Ζ΄, μεσημβρινή, δευτέρου ορόφου, μερικώς επιπλωμένη στο κέντρο
της Καλαμάτας (πεζόδρομος Βαλαωρίτου). Τιμή 180 ευρώ. Πληροφορίες
τηλ. 6947338065.
ENOIKIAZETAI γκαρσονιέρα 45 τ.μ.
ενεργ. κλάσης Ζ΄ σε διώροφη κατοικία
επί των οδών Λακωνικής και Μεγ.
Αλεξάνδρου 54, σε άριστη κατάσταση,
πλήρως επιπλωμένη, air condition,
δωρεάν παροχή νερού και χωρίς κοινόχρηστα. Τιμή 300 ευρώ. Πληροφορίες
τηλ. 6947 338 065, τις εργάσιμες
ώρες.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο επιπλωμένες γκαρσονιέρες στην Αγία Τριάδα και στο νέο
Δημαρχείο. Πληροφορίες τηλ. 6977 988
614.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα δίχωρη πολυτελούς κατασκευής πλήρως επιπλωμένη
30 μ2 με A/C (ενεργειακή κλάση Ε) χωρίς
κοινόχρηστα σε νεόκτιστη οικοδομή στην
Νέα Είσοδο.1.000μ από TEI και Νοσοκομείο
Τηλ 2721084667, 2721063850 και
6947775510.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα
(στούντιο) 3ου ορόφου, με a/c, στο
κέντρο της πόλης (Συνεταιρισμό Υδραυλικών «ΥΔΡΩ»). Πληροφορίες στο τηλ.
6974193663.
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 27210-22858.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες 200 μ.
από το ΤΕΙ, επιπλωμένες, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6945466034.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένες γκαρσονιέρες στην παραλία Καλαμάτας. Τηλ.
6973880035

ΔΥΑΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μεσσήνη 2άρι διαμέρισμα ευήλιο, ευάερο. Τιμή 250
ευρώ/μήνα. Πληροφορίες τηλ. 6972 287
073.
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. 2721041525 και 6977502100.

TΡΙΑΡΙΑ - ΤΕΣΣΑΡΙΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣΜΕΖΟΝΕΤΕΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βέργα Καλαμάτας μονοκατοικία μικρή, α΄ ενεργειακής κλάσης,
με air-condition, μεγάλη αυλή, χωρίς κοινόχρηστα, με θέα τη θάλασσα. Τιμή 220
ευρώ το μήνα. Πληροφορίες τηλ.
6970855468
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) μεζονέτα 150 τ.μ.

ρετιρέ και τριάρι ρετιρέ επιπλωμένο,
περιοχή κέντρου, καινούρια και 2) ένα
επιπλωμένο 2αρι και 4αρι στη Βέργα. Τηλ.
6934418777.
ΕNOIKIAZETΑΙ μονοκατοικία με 3 υπνοδωμάτια, 2 W.C., σαλοτραπεζαρία, κουζίνα,
μέσα σε χωράφι 3 στρεμμάτων στα Χριστοφιλέικα. Πληροφορίες τηλ. 6941 529
941.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα
στη Μικρή Μαντίνεια. Πληροφορίες τηλ.
6949 033 424.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Eπιπλωμένες γκαρσονιέρες
στο κέντρο της Καλαμάτας πίσω από το
MY MARKET (Φαρών) και στην παραλία.
Τιμή από 260 έως 280 ευρώ. Δυάρι 75
τ.μ επιπλωμένο. Τιμή 350 ευρώ. Υπόγεια
γκαρσονιέρα. Τιμή: 150 ευρώ Πληροφορίες
τηλ: 6976718726, 2721022858
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 δυομισάρι στο Παγκράτι.
Τιμή προσιτή. Τηλ. 6973476222.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 120 τ.μ. στο
Γαλάτσι Αθήνας, οδός Κουντουριώτου 60.
Τηλ. 210 2929685.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 45 τ.μ. επί της
οδού Φαρών, κατάλληλος για γραφείο,
κατάστημα ή αποθήκη. Πληροφορίες
τηλ. 6975 633 817.

τηλ. 27210-20661, ώρες 9.00 π.μ. έως
2.00 μ.μ. και 6.30 – 10.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 53 τ.μ. ισόγειο
με 20 τ.μ. πατάρι στο Ιστορικό Κέντρο.
Πληροφορίες τηλ. 6950118646.

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. 6981936904.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα γωνιακό, μεγάλες προσόψεις, 600 τ.μ. περίπου
σε τρία επίπεδα σε κεντρικό σημείο
της πόλης. Πληροφορίες τηλ.
6981936904

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη
130 τ.μ. και πατάρι 60 τ.μ. επιπλωμένη.
Τηλ. 6977635722.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 80 τ.μ. σε
διώροφο κτήριο επί της επαρχιακής
οδού Άνω Αμφείας, κατάλληλο για
επαγγελματική στέγη. Τηλ. 6977826627.
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

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.

Åðé÷åéñÞóåùí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο διασκέδασης πλήρως εξοπλισμένο. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες τηλ. 6951003244.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η΄ ΠΩΛΕΙΤΑΙ το κέντρο Δειλινά στην Παραλία Ανάληψης
Μεσσήνης (περιέχονται 5 ενοικιαζομενα δωμάτια). Πληροφορίες τηλ. 6978550049.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ελαιώνες από την εταιρεία ΣΠΟΡΕΑΣ ΑΕ, με μακροχρόνια μίσθωση σε είδος (ποσοστό επί της παραγωγής), αναλαμβάνοντας
όλες τις φροντίδες του Ελαιώνα (λιπάνσεις, κλαδέματα, ραντίσματα, συγκομιδή κ.λπ.). Διατήρηση βιολογικής καλλιέργειας ή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αν υπάρχει. Η Εταιρεία ΣΠΟΡΕΑΣ ΑΕ με αντικείμενο κυρίως την Ελαιοκαλλιέργεια δραστηριοποιείται στη Νότια Πελοπόννησο με έδρα το Αριοχώρι Καλαμάτας, διαθέτοντας το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Συνεργάζεται με την ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΕ για την παραγωγή
υγειοπροστατευτικού ελαιόλαδου. Τηλ. Αριοχωρίου 2721051723,
6942034989 κος Δαβίδ και Αθήνας 2102482276, 6944543198 κος Νίκος.

Μαθήματα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 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,
προετοιμάζει μαθητές για τις Πανελλήνιες στις Αρχές Οικονομικής
Θεωρίας και στις Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.
•Έχει εργαστεί και στο Intercollege
(νυν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
στην Κύπρο.
Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6945356646, 6974374578
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές
προσιτές. Πληροφορίες τηλ.
6980339756.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ – μέλος
του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών
Ελλάδος, αναλαμβάνει διαταραχές
στο λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία, μαθησιακέ δυσκολίες
και παράλληλη στήριξη σε σχολεία. Τιμές προσιτές. Τηλ.
6979500926.
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.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Βάση για οποιαδήποτε σπουδή
στον κλάδο Διοίκησης αποτελούν:
-Μίκρο και μακροοικονομία
-Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
-Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

-Διοίκηση/στρατηγική διοίκηση
-Μάρκετινγκ/ στρατηγικό μάρκετινγκ
-Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κάτοχος:
-ΒΑ στα Οικονομικά από
RUTGERS.THE.STATE.UNIVERSITY των Ηνωμένων Πολιτειών
Μεταπτυχιακών στη Διοίκηση
από MAASTRICHT SCHOOL OF
MANAGEMENT της Ολλανδίας.
-ΜΒΑ – Finance/ Accounting
-MBA – Marketing/ Management
Έχει εργαστεί και στο Intercollege
(νυν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
στην Κύπρο, ως υπεύθυνος των
διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών στον κλάδο
Διοίκησης. Τιμές προσιτές. Τηλ.
6945 35 66 46, 6974 37 45 78
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.

Πληροφορίες τηλ. 6936745529.
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
και μέσω skype. Τηλ.
6976744205, 6946835934.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία και
προσωπικές σημειώσεις αναλαμβάνει μαθητές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τιμές προσιτές. Πληροφορίες
τηλ. 6983598244.
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 εκπαι-

δευτική 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. 6978-753985.
ΔΑΣΚΑΛΑ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού
στην Καλαμάτα και στις γύρω
περιοχές. Τηλ. 6973924781.
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.
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 Χημείας. Τιμές προσιτές.
Πληροφορίες τηλ. 6977342323.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με
εμπειρία και μεταδοτικότητα,
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου
και ΕΠΑΛ. Δυνατότητα εξυπηρέτησης στις περιοχές: Καλαμάτας, Αρφαρών, Άριος και Θουρίας. Τιμές λογικές. Τηλ.
6978584311.
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Πωλήσεις
Êáôïéêéþí
Πωλείται ΡΕΤΙΡΕ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ενεργ. κλάσης Η΄ στο δ’
όροφο πολυκατοικίας επί των οδών Αθηνών και Μπιζανίου. Τηλ.
6938176842 και 6940643750.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3άρι 94 τ.μ., ισόγειο υπερυψωμένο, σε 3ώροφη οικοδομή
στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας. Τιμή 110.000 ευρώ. Πληροφορίες
τηλ. 6978 228 128.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια κατοικία 108 τ.μ. στην Κάτω Μέλπεια με αποθήκη,
ξυλόφουρνο, πηγάδι αστείρευτο και οικόπεδο 3.020 μέτρα. Βρίσκεται
εντός της 7ης επαρχιακής οδού, του Επικούριου Απόλλωνα. Πληροφορίες
τηλ. 6976 749 655.
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
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 οροφοδιαμέρισμα 82 τ.μ. α΄ ορόφου στην οδό Ναυαρίνου
έναντι 110.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6945072337

ÐùëÞóåéò - ÅíïéêéÜóåéò
ÊôçìÜôùí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιοπερίβολο 13,5 στρεμμ. με 130 περίπου ελαιόδενδρα
παλαιά και νέα, ποτιστικά (με παραγωγή πάνω από 1 τόνο ετησίως)
εντός του οποίου υπάρχει παλαιά ισόγεια αγροικία κεραμοσκεπή
48,84 τ.μ. στο Δ.Δ. Βάλτας (εκτός σχεδίου), θέση «Αγία Παρασκευή»
περιοχή Φιλιατρών. Πληροφορίες τηλ. 210-7707881 και 6976 624
289.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιοπερίβολο στην Αίπεια Θουρίας, 2,6 στρεμμάτων,
επίπεδο, με 46 ρίζες ελιές, κοντά στο δρόμο, με εύκολη πρόσβαση
μέχρι μέσα στο κτήμα. Υπάρχουν και τοπογραφικά. Υπάρχει πιθανότητα
και πώλησης του μισού. Πληροφορίες τηλ. 6972405613
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 5 στρεμμάτων με αλλαγή χρήσης σε βιομηχανικό,
περιοχή Αριοχωρίου, τριφασικό ρεύμα και ποτιστικό νερό. Τιμή 20.000
ευρώ. Τηλ. 6934418777.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της εθνικής οδού Ασπροχώματος – Θουρίας περίπου
7 στρέμματα, εκ των οποίων τα 3,5 στρ. έχουν συντελεστή δόμησης
0,6. Πληροφορίες τηλ. 6944 262 918.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 2 στρέμματα με 35 ρίζες ελιές στη θέση Αραπέρο
στη Μάνδρα Μεσσηνίας. Πληροφορίες τηλ. 6976 749 655.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων παραγωγικό, στην περιοχή της
Αγίας Τριάδας. Προσφέρεται και για επιπλέον χρήσεις όπως βιομηχανική
μονάδα, πάρκινγκ κ.λπ. Τηλ. 6945702528.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός, στη θέση Σμερούχια Αντικαλάμου του
Δήμου Καλαμάτας, έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου, σε τιμή προσιτή.
Πληροφορίες τηλ. 6945725323, 27210-23583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιόκτημα 6,5 στρεμμάτων από αναδασμό με 110 παραγωγικές
ελιές. Βρίσκεται στη Βαλύρα, πλησίον κεντρικού δρόμου με δική του
είσοδο. Είναι επίπεδο και αρδευόμενο. Πληροφορίες τηλ. 6972586829.
ZHTΕΙΤΑΙ έμπειρος ελαιοκαλλιεργητής να αναλάβει με αναλογία
αμοιβής επί της παραγωγής κτήμα 2,5 στρεμμάτων με ελαιόδενδρα
70 χρόνων στη θέση «Αμμούδι» Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Πληροφορίες
κ. Νίκος 6932935458.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέμματα στην περιοχή Σπυριδέικα, με 160 ρίζες
ελιές. Τηλ. 6973431000.
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 2722084313.

ÏéêïðÝäùí
Στη Βέργα πωλείται οικόπεδο 4.586τ.μ.
με οικοδομική άδεια με απεριόριστη θέα
και ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 6938176842
και 6940643750.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,8 στο Ξηροκάμπι
στα Λέικα Καλαμάτας. Πληροφορίες
τηλ. 6955262426.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1,5 στρεμμ. με
άδεια οικοδομής 150 τ.μ., 200 μ. από
τη θάλασσα, στη Φοινικούντα. Τηλ.
6982079365.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Προάστειο,
άρτιο - οικοδομήσιμο 1.800 τ.μ. Τηλ.:
27210.88352.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) ένα οικόπεδο 400 τ.μ.,
2) μία μονοκατοικία και 3) ένα διαμέρισμα. Τηλ. 6973431000.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Αλμυρό Βέργας
12στρεμμ. με άδεια οικοδομής 600 τ.μ.
με θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Τηλ.
6937352757.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεμμ. στη Δυτική
Παραλία, 800 μ. από τη θάλασσα σε
ευθεία, πίσω από τα Καρτ. Τηλ.
6934498785.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρίφατσο οικόπεδο 92 τ.μ.
στην οδό Καλλιπατείρας, απέναντι από
το γήπεδο. Τιμή 50.000 ευρώ. Τηλ.
6977246716.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 850 τ.μ. στη Μεθώνη, εντός οικισμού, με θέα θάλασσα,
οικοδομεί 400τ.μ. Τηλ. 6977073183.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 340 τ.μ. οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο Αθηνών, πλησίον του νέου
Αττικού δρόμου. Πληροφορίες τηλ.
27210-80949, ώρες καταστημάτων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 στρέμματα με κατοικία
στο δρόμο για το Πήδημα. Το οικόπεδο
έχει και 70 ρίζες ελιές. Πληροφορίες
τηλ. 6973431000.

Πωλείται στη Μικρή Μαντίνεια
προνομιούχο παραθαλάσσιο
οικόπεδο 400 τ.μ. με όριο δόμησης 160 τ.μ. σε τιμή προσιτή.
Τηλ. 6977985431.

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.

Åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí
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 κεντρικό ακίνητο
στη Μεσσήνη (απέναντι από
τα σκαλιά προαυλίου Τριών
Ιεραρχών) με οικόπεδο 300
τ.μ. και ισόγειο 175 τ.μ., κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Τιμή άκρως
συμφέρουσα. Πληροφορίες
τηλ. 6981936904.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα
στην οδό Αθηνών, A350 τ.μ.,
σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες
τηλ. 6944178665.
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.

Eðé÷åéñÞóåùí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση με δραστηριότητα καφέ – αναψυκτήριο στο κέντρο της πόλης ΠΩΛΕΙΤΑΙ στους Αγίους Απομε σταθερή πελατεία. Πληρ. τηλ. 6907 792156. τιμή 8,000 ευρώ (συζητήσιμη)
στόλους κατάστημα εστίασης με
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επώνυμο παγοποιείο με πλήρες πελατολόγιο στην πόλη της Καλαμάτας σταθερή πελατεία λόγω αλλαγής
και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, λόγω συνταξιοδότησης και μη συνέχισης του επαγγέλματος. Πληροφορίες τηλ.
6931149643.
επαγγέλματος. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 27210 92113 και 6975 758684.

ÁõôïêéíÞôùí - ìç÷áíþí - óêáöþí - ìç÷áíçìÜôùí
Πωλούνται: 1) NISSAN NOTE Diesel,
1400cc, τιμή 3.500 ευρώ, 2) FORD
FUSION DIESEL αυτόματο, 3) NISSAN
PIXO 1.000cc, μοντέλο 2012, 4)
CHEVROLET 800cc μοντέλο 2010,
5) μηχανή ENDURO 250cc καινούρια,
6) Scooter 150cc καινούριο, 7) δύο
ελαφρώς μεταχειρισμένα μηχανάκια
125cc και 5 ποδήλατα. Τηλ.
6934418777.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ IX FORD MONDEO με 63.000
km, πλήρες βιβλίο service, αισθητήρες
παρκαρίσματος, 1800 cc μοντέλο
8ος 2006. Δεκτός οποιοσδήποτε
έλεγχος. Πληροφορίες τηλ.
6983511794.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μεταχειρισμένα Scooter
σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες τηλ.
6934 418 777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 12 στρεμ. στο χωριό Λευκοχώρα. Περιέχει 100
μεγάλες ελιές και 50 μεγάλες συκιές με δυνατότητα φύτευσης
νέων δένδρων. Πωλείται με τον καρπό του. Τιμή 35.000 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. 27210-23244.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ Universal 64 ίππους,
μοντέλο 1992, σε καλή κατάσταση,
με μπρος – πίσω διαφορικό και τη
φρέζα. Τιμή 10.000 ευρώ συζητήσιμη.

Πληροφορίες τηλ. 6972982715

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΧ Volkswagen Golf 4 μοντέλο 2000,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίκυκλο ΚΑWASAKI KLE 1.400 cc, πρώτο χέρι, ατρακάριστο, σε καλή κα500 cc χρώματος μπεζ, μοντέλο ’02, τάσταση. Τιμή 1.600 ευρώ. Πληροφορίες τηλ.
6973 007 301, ώρες απόγευμα 6.00 – 8.00 πρωί
41.000 klm, λόγω αγοράς μεγαλύτερου.
10.00 – 12.00.
Τηλ. 6946503332.

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 27210-94913.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υamaha X-MAX 2008 σε ασημί
χρώμα, 250 cc (έχει μικρό πρόβλημα στο
immobilizer). Tιμή 1000 ευρώ. Τηλ.
2721023244

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT EXEO 1.800 cc turbo,
μαύρου χρώματος, 11ος του 2009, full
ΠΩΛΕΙΤΑΙ DAEWOO LANOS μοντέλο extra, 45.000 χλμ. Πληρ. τηλ. 6937300868.
2000 με ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές. Τιμή 3.500 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. 6939325396.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT MEGAΝE 12/2003, 70.000
χλμ. φυλασσόμενο σε γκαράζ, σχεδόν καινούριο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΧ Volkswagen golf V, μοντέλο
Τηλ. 6980073310.
2006, 3θυρο, ατρακάριστο, 1600 cc,
115 ίππους με 118.000 χλμ. σε άριστη
κατάσταση. Βιβλίο σέρβις και κάθε
έλεγχος δεκτός. Tιμή 5.000 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. 6937 456 776 ώρες
από 15.00 έως 20.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN ALMERA 1400 κυβικά,
μοντέλο 2000, μεταλλικό χρώμα, ατρακάριστο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή
3.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6970277138.
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Ζητήσεις
ÕðáëëÞëùí - Óõíåñãáôþí
Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΚ
ΑΒΕΤ με έδρα τη Θουρία Μεσσηνίας
ζητά να προσλάβει Μηχανικό για το
Τμήμα Συντήρησης και Παραγωγής.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
•Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
ΤΕΙ/IEK/TEE
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
στην συντήρηση ή/και χειρισμό μηχανών
συσκευασίας τροφίμων
• Απαραίτητη γνώση Βιομηχανικών
Αυτοματισμών
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτή
και προφορική) και Η/Υ
Επιθυμητές δεξιότητες:
• Εύρεση λύσεων και εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
•Ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη
φωτογραφία στο hr@papadim.com
έως και 05/02/2021 με Ref. Code:
ΜΑΙΝΤ2021 (μέσα στο subject).
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν
διαδικτυακά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ παρασκευάστρια ή
νοσηλεύτρια με εμπειρία σε αιμοληψίες για εργασία σε μικροβιολογικό ιατρείο στην Κυπαρισσία. Πληροφορίες τηλ. 27610
25520 (7.00 – 13.00). Email για
αποστολή βιογρaφικών panagopoulouiatreio@yahoo.com.
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
ζητείται πολιτικός ή τοπογράφος
μηχανικός επί τόπου των εκτε-

λούμενων έργων στο Νομό Μεσ- γισμικά ERP (Union κ.λπ.). Μεσηνίας. Αποστολή βιογραφικών: γάλη ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
info@erteka.gr
και ειδικότερα Excel, Word,
Taxis. Αποστολή βιογραφικών
Ζητείται προγραμματιστής για
στο email:
κατασκευή ιστοσελίδας. Απαιτούνται γνώσεις javascript, css, kalamatalogistis@gmail.com.
Wordpress, php. Πινδάρου 34
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ EXESIO
Ισόγειο
ζητείται γυναίκα για κουζίνα,
Τηλ: 6980446535,email: maγυναίκα για δίπλωμα πίτας και
ntisdevelop@gmail.com.
άτομο για delivery. Πληροφορίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Central Gour- εντός, οδός Βασιλ. Όλγας 47
met, Σιδηροδρομικού Σταθμού και Ακρίτα, μετά τις 12.00 το
19, κοπέλα για παρασκευή κρέ- μεσημέρι.
πας και σάντουιτς. Πληροφορίες
ΖΗΤΑΜΕ δύο Προγραμματιεντός.
στές για εργασία στην Active
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑLFA MARIN ζητεί Solutions. Απαιτούνται γνώβοηθό συνεργείου μηχανών θα- σεις javascript, react, frameλάσσης, με πλήρη απασχόληση. work ανάπτυξης hybrid εφαρΑπαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα μογών Cordova. Πινδάρου
αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας/σκού- 3 4 ,
ισόγειο.
Τηλ.
τερ. Πληροφορίες 27210-82035. 6980446535, email: mantisdevelop@gmail.com.
Από λογιστικό γραφείο στην
Καλαμάτα ζητείται υπάλληλος. ΖΗΤΑΜΕ βοηθό ψυκτικού για
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο μόνιμη απασχόληση απαραίτητη
οικονομικής σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ. προϋπηρεσία. Αποστείλατε βιοΠροϋπηρεσία τουλάχιστον (5) γραφικά
πέντε ετών σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και αντίστοιχων στο ergocool@yahoo.com.
φορολογικών υποχρεώσεων. ΖHTEITAI έμπειρη κομμώτρια.
Προηγούμενη εμπειρία με λο- Πληροφορίες τηλ. 6930809140.

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΔΩΝ
Πωλούνται ξύλα ελιάς 2 τόνοι περίπου περσινά, έτοιμα προς χρήση
και 5 τόνοι περίπου φετινά. Πληροφορίες στο τηλ. 6974418191.
Πωλούνται ανατομικά κρεβάτια
MEDIA STROM, 1,40 Χ 2,00 και
0,90 Χ 2,00, βάση στρώματος
30 πόντους και 25 πόντους το
στρώμα, ελαφρώς μεταχειρισμένα
(από ανακαίνιση 5άστερου ξενοδοχείου), κομοδίνα και τουαλέτες με ψυγείο και καθρέπτες.
Τηλ. 6934418777.

μάτα. Πληροφορίες τηλ.
6972636563 και 6983663766.
ΑΓΟΡΑΖΩ Αντίκες, Συλλογές,
Νομίσματα και Χαρτονομίσματα
ξένα και ελληνικά. Τηλ. 6981936904.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηχανές καφέ διπλές,
ηλεκτρονικές, ελαφρώς μεταχειρισμένες, σε τιμή προσφοράς.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Ψυγείο – βιτρίνα
μπύρας. Πληροφορίες τηλ. 2721069266.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξύλα για στόφα και
τζάκι. Πληροφορίες τηλ. 6981
936 904.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο Herrmann Konigl
U. Herzogl Holpianolabrik συλλεκτικό, σε άριστη κατάσταση.
Πληροφορίες τηλ. 6981386104.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 κομμάτια νυφικά,
φορέματα, ζακέτες, ταγιέρ, παντελόνες, φούστες, μπούστα,
εξοπλισμός για όλα τα ρούχα,
γραφείο, καρέκλες, 4 μπούστα,
μισή κούκλα. Πληροφορίες τηλ.
6981 383 978.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 60 ομπρέλες θαλάσσης σχεδόν καινούριες, ψυγειοθάλαμος, 2 μ.Χ2 μ.Χ 0.80,
μπενμαρί, καταψύκτης, φριτέζα,
τραπεζάκια, πασάκια και λοιπά
είδη εστιατορίου. Πληροφορίες
τηλ. 6942790598.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια μικρά και
μεγάλα σε καλή τιμή. Τηλ.
6977635722.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επίπλωση καταστήματος
ΚΑΒΑΣ, κατάλληλη και για ζαχαροπλαστείο, και μηχανήματα καφεκοπτείου. Πληροφορίες τηλ.
6932 289 478.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηχανήματα αρτοποιίας, φούρνος περιστροφικός,
ψυγεία, αρτοθήκες κ.λπ. Πληροφορίες τηλ. 6934 418 777.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή Singer, χρώματος μαύρου, καινούρια, αχρησιμοποίητη. Τιμή 300 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6981 936 904.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χορτάρι τριφύλλι
εσοδείας 2018, περιοχή Καλα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
αυτοκινήτων:
απλά, αυτόματα, 9θέσια
Σταυριανός Γεώργιος
Λυκούργου 31,
Καλαμάτα
Τηλ. 2721401105 –
6944525797.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χορτάρι καμπίσιο ή
σκέτο. Πληροφορίες τηλ.
6977070681.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παιδικό κάθισμα
αυτοκινήτου, μάρκας MAXI
COSI, μοντέλο +tobi (9
έως 18 κιλά), χρώματος
ροζ – μοβ, σε πολύ καλή
κατάσταση. Τιμή 80,00
ευρώ. Πληροφορίες τηλ.
6977 459 440.

Πωλείται σύνθετο – βιτρίνα,
μονό, νεοκλασικού τύπου,
σε καλή κατάσταση. Τιμή
100 ευρώ. Τηλ.
6972136665.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικός
καταμετρητής χρημάτων
Qconnect σε άριστη κατάσταση. Τιμή 100 ευρώ. Τηλ.
2721023244
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) μαξιλάρι σιλικόνης και 2) στρώμα κατακλίσεων, χρησιμοποιημένα
μόνο 10 ημέρες. Τιμή και
για τα δύο 150 ευρώ. Πωλούνται και μεμονωμένα.
Πληροφορίες τηλ. 2721025771 και 6978228128

www.tharrosnews.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για εστια- ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για security.
τόριο στο Πεταλίδι. Τηλ. 6976 Τ η λ . 6 9 4 4 9 3 5 8 8 6 κ α ι
765055.
6978531366 (μόνο απογευμαΗ inSpot, η μεγαλύτερη εταιρεία τινές – βραδινές ώρες).
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

ΖHTEITAI άτομο να εργασθεί σε
κομμωτήριο για κούρεμα ανδρικό
και μπιστολάκι. Πλήρης απασχόληση. Πληροφορίες τηλ.
6947686892 και 272114926.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου
για γραμματειακή υποστήριξη –
τιμολόγηση σε θερμοκηπιακή
μονάδα-συσκευαστήριο στην πεΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕ στη ριοχή Φιλιατρών Μεσσηνίας.
Μεσσήνη ζητείται κοπέλα για Απαραίτητη γνώση Η/Υ και Αγμπουφέ και αγόρι για Delivery. γλικών. Μόνιμη εργασία. Τηλ.
Πληροφορίες 6973245960. 6945707035.

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.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός
μηχανικός για στελέχωση τεχνικού γραφείου στην Κυπαρισσία. Πληροφορίες
Κατερίνα Τσιγκάνου,
τηλ 6972029400,
2761062070

Åñãáóßáò
Μεταφορές – μετακομίσεις σε
όλη την Ελλάδα με υδραυλική
πόρτα, Αθανάσιος Μπούρας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6942081297.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ με έμπειρο κλαδευτή
αναλαμβάνει το ελαιομάζεμα,
με δικά του μηχανήματα ή όχι,
εργασία με ευθύνη και συνέπεια.
Επίσης, αναλαμβάνει καθαρισμούς κτημάτων. Τηλ.
6978941332.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων, παιδιών, καθαρισμούς σπιτιών,
καθώς και αγροτικές εργασίες.
Υπεύθυνη γραφείου: Ειρήνη
Ντόνκοβα. Τηλ. 6992 446 013και
6934 614 218.
KYΡΙΑ προσφέρει στο χώρο
της μυοχαλαρωτικό μασάζ για
ξεκούραση και ευεξία με αιθέρια
έλαια. Πληροφορίες τηλ.
6980566329.
ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητεί εργασία (φύλαξη ηλικιωμένων).
Πληροφορίες τηλ. 6985612777.
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.

6997 620491.
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ εργασΙες παντός
τύπου, μερεμέτια, αλουμίνια,
γυψοσανίδες, κεραμοσκεπές
από έμπειρο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ. 6957728994 και
27210-42013.
ΚΥΡΙΑ από την Ουκρανία με
20ετή παραμονή στην Ελλάδα
ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών
και διάφορες οικιακές εργασίες.
Τηλ. 2721111664 και
6974146590.
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.
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.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματισμούς κτηρίων σε χαμηλές
τιμές. Εργασία εγγυημένη. Τηλ.
6986931395.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει επιδιορθώσεις ενδυμάτων σε πολύ οικονομικές τιμές. Τηλ.
6946532903.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ εργασίες, σοφάδες, πλακάκια και μάρμαρα,
σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6979
– 012426.

Επισκευές σε ωρολόγια και κοσμήματα. Τηλ. 6978 353 072.
ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ υπόγεια, αποθήκες, παλαιά σπίτια. Πληροφορίες
κ. Γιώργος, τηλ. 6945976902.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
προκάτ σπιτιών, μαγαζιών και επιδιορθώσεις παντός τύπου, σε
πολύ καλές τιμές. Πληροφορίες
τηλ. 6932028628, 6989901321,
Σπύρος ο Καναδός.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αναλαμβάνει ελαιοχρωματισμούς και μονώσεις ταρατσών σε όλη τη Μεσσηνία σε
χαμηλές τιμές. Πληροφορίες τηλ.
6997123086.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΜΠΟΓΕΑΣ

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 80 • ΤΗΛ.: 6976151341, 27210-29228

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
messiniakirealestate.gr • Email: info@messiniakirealestate.gr
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
• Κατάστημα γωνιακό επί της Αριστομένους
• Τριάρι 94 τ.μ. γ’ ορόφου μετασεισμικό, πλησίον Δικαστηρίων
• Διαμέρισμα 90τ.μ. μετασεισμικό
επί της οδού Κρήτης
• Δώμα 27τ.μ. στο κέντρο
• •Κτήμα 17στρεμμ. στο χωριό
Καρτερόλι
• Γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευή β’ ορόφου 35 τ.μ. στο Νησάκι
• Οικόπεδο 950 τ.μ. με Ο,6 ΣΔ
με θέα, μεγάλη ευκαιρία, στα
Λέικα
• Οικόπεδο 420τ.μ. πλησίον Νέας
Εισόδου (Ακοβίτικα)
• Δύο γκαρσονιέρες β’ και δ’ ορόφου, 35 τ.μ. έκαστη, μετασεισμικές

• Οικόπεδο 560 τ.μ. στην οδό Σπάρτης
• Οικόπεδο 800 τ.μ. στο χωριό
Αριστομένη
• Οικόπεδο 160 τ.μ., στην οδό
Χίου, πλησίον Λυκούργου.
• ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Οικόπεδο 1.625 τ.μ.
στη Στούπα πλησίον Καλόγριας
• 500 τ.μ. στη Στούπα σε οικισμό
• Οικόπεδο 275 τ.μ. στην οδό Τόμπρα (νότια της Κρήτης)
• Οικόπεδο 1.500 τ.μ. στη Βασ.
Γεωργίου
• Διαμέρισμα 150 τ.μ. στη Φιλελλήνων προσεισμικό
• Μεζονέτα στην οδό Αύρας (παραλία) 153τ.μ. συν 70 τ.μ. ημιυπόγειο
• Μονοκατοικία
στη Μεσσήνη ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
• Μεζονέτα στη Βέργα, 80 τ.μ. με-

τασεισμική
• Γκαρσονιέρες 22 τ.μ. + 30 τ.μ.
στο κέντρο μετασεισμικές
• 4αρι 5ου ορόφου προσεισμικό
100 τ.μ. στην παραλία
• Κτήμα 7,5 στρεμμ. πλησίον Praktiker
• Μονοκατοικία 170 τ.μ. στη Βέργα,
πέτρινη
• Οικόπεδο 552 τ.μ. Μικρή Μαντίνεια
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
• Γκαρσονιέρα 35 τ.μ. μετασεισμική
στους Αγίους ταξιάρχες
• Γκαρσονιέρα μετασεισμική στη
Μεγάλου Αλεξάνδρου
• Γκαρσονιέρα μετασεισμική, πλησίον Αγίου Δημητρίου Αρκάδων
• Κατάστημα στην οδό Μπουλούκου πλησίον εκκλησίας Αγίου
Γεωργίου

