
EΛΛΗNΙΚΗ ΔHMOKPATΙA
ΑΑΔE
Αvεξ8ρτnτn Λρxn
Δnμοαiωv Eο6δc*γ

ΓENΙKΗ ΔΙEYΘYNΣH TEΛΩNEΙΩN ΚΑΙ E.Φ.K.
TEΛΩNEΙO ΣTYΛΙΔAΣ
Tα1.Δ/νoη : Στυλiδα
Tα1.Krοδ :35300
Tηλ. :22383-51200

ΔΙAKΗPYΞH ΔΗMOΠPAΣΙΑΣ

Στιq21-06-2022 ημΕ'pα TPΙTH και ιδρα 10:00 π.μ. στo κατιiοτημα:τoυ Tελωνεiου Στυλiδαq, θα
διεξα1Θεi πρoφoρικη πλειoδoτικη δημοπραοiα για την εκποfηση των παρακ6τω μεταχειρισμ6νων
oμμd,των, με αρμκη τιμη αυτη που αναγρdφεται απ6ναντι απo τo καθ6να oτην παροtioα
διακηρυξη.
Τα o1ηματα βρioκονται στην αποΘηκη και στoν περiβολo του Tελωνεioυ Στυλiδαq.

ΠPoΣoXH

'oλα τα o1ηματα δημοπρατo6νται or1μφωνα με τoυg N6ουq'Oρoυq Πιil\οηg Tρo1οφιiρων (ΦEΚ
3420lΒ120|6), oι oπoioι εiναι αναρτημενοι oτoν ιoτ6τoπο ιvwιv.aade'gr (MΕNOY > Δημoπραoiεq
ΔΔΔY) και τoυζ οπofoυg oι ενδιαφερ6μενοι μπoρo6ν να εκτυπιilooυν πρoζ ενημ6ρωoη τoυg.

H ουμμετo1η καθενι6q των πλειoδοτcirν στη διαδικαοiα τηg δημοπραoiαg προδποΘ6τει την
πληρη ενημ6ρωοη τoυ επi τιον 6ρων πcΙlληοηq που ιο1ιioυν. Δηλωoη ιiγνoιαg αυτrirν δεν γiνεται
δεκτη.

Στιg τιμ6q εκπoiηoηg των ο1ημιiτων συμπεριλαμβιiνεται ο αναλογcΙlν Φ.Π.A.
Για τα μη κοινοτικιi o1ηματα o αγoραστi1g υπo1pεoιiται πριν την παραλαβη τoυξ να
καταβιiλλει τουξ αναλογoδντεg δαoμoig.

ΠAPATΙΙPHΣEΙΣ
IΙAPATHPΗΣΙΙ 1

Για τα προg κυκλoφoρiα o1ηματα η εγy5ηoη oυμμετo1ηg εiναι 3Ο0€, oι δε προoφορ6ζ προκειμ6νου
να γiνουν δεκτ69 πp6πει να διαφ6ρoυν απ6 την τιμη εκκiνηoηq η μiα απ6 την dλλη κατ6 50€
τoυλd1ιoτoν.

Για τα πρog κυκλοφορiα μοτooικλ6τεζ και μoτoπoδηλατα η εγγr5ηoη oυμμετο1ηq εiναι 10Ο€ και οι
προoφoρ6q για να γiνουν δεκτ69 πρΕπετνα διαφ6ρουν κατd 20€.

Για τα o.Τ.K.Ζ' και τα πρoq διdλυoη o1ηματα, η εγγriηση συμμετο1ηq εiναι 10Ο€. Για τιq

μoτoοικλ6τεζ και μoτoποδηλατα γ1α δι&λυoη, ανεξαρτητωζ αν εκπoιοtiνται μεμoνωμ6να η oμαδικd
η εγγιiηoη oυμμετο1ηg εiναι 50€.
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oι πρooφoρ6g για να γiνoυν δεκτ6q πp6πει να διαφ6ρουν απ6 την τιμη εκκiνηoηg και η μiα απo την
d,λλη τουλ6χιστον κατα 20€

ΠAPATΙΙPHΣΗ 2
oι oυμμετΕγoντεg oτη δημoπραoiα υπo1ρεoιiνται να φ6ρουν την αστυνoμικη τουξ ταυτ6τητα η
oπoιoδηπoτε επioημο πιστoπoιητικ6 ταυτ6τηταζ σε ιoβ (διαβατηριο, d,δεια oδηγηoηg, dδεια
παραμoνηq) και να δηλιbνoυν στην επιτρoπη τoν A.Φ.M., την αρμ6δια Δ.o.Y. και την ιδι6τητd,

τoυζ.
Τα φυoικd πρ6oωπα oυμμετ€1oυν στιζ δημoπραoiεζ αυτοπρoocbπωg. Kατ' εξαiρεση μπoρotiν να
oυμμετ61oυν με εξoυoιoδοτημ6νo εκπρ6οωπo εφ6oον εiναι oriζυγοζ η συγγενηg εξ αiματog μ61ρι
και δευτ6ρου βαΘμof πρooκoμiζoνταζ υπεriθυνη δηλωoη του }ιΙ. \599186 Θεωρημ6νη απ6 Δημ6oια
Αρxη'
Τα νομικd, πρ6oωπα oυμμετ61ουν στιζ δημoπραoiεq δια του ν6μιμου εκπροoωπoυ τoυg η με
πληρεξofοιο oριζ6μενο απ6 oυμβoλαιoγραφo για τα ο1ηματα πρoζ κυκλοφoρiα η με
εξουoιοδoτημ6νo εκπρ6oωπo για τα υπ6λοιπα o1ηματα. Σε κdθε περiπτωoη οφεiλoυν να
πρooκομiooυν τα νoμιμoπoιητικd 6γγραφα τηζ εταιρεiαg (επικυρωμ6νo αντiγραφo τηζ συστατικηg
πρdξηq-καταoτατικ6, ΦEΚ δημοoiευoηq τoυ καταστατιμοri, πρ6oφατo πιστoπo1ητικ6 μεταβολων
απ6 το oικεio Πρωτοδικεio και ΓEMΗ με τα αντioτοι1α ΦEK αυτrbν)

Δικαiωμα ουμμετo1ηζ στιζ δημoπραoiεq oμμd,των Kr5κλoυ Ζωηq (o.T.K.Z.), 6πω9

1αρακτηρiζoνται απ6 τo Π.Δ. 1'1'612004 και τα oποiα δημοπρατοfνται εiτε το καθενα 1ωριoτd εiτε
ομαδικd 61ουν μ6νο φoρεig αδειοδοτημ6νοι απ6 την E.Δ.o.Ε.
Δικαiωμα oυμμετo1ηζ για τα o1ηματα πρog διdλυoη, ητoι εκεiνων πoυ "κρiνονται ακατ&λληλα για
κυκλοφορiα και δεν περιλαμβdνονται oτο Π.Δ. |Ι612004 και δημoπρατοfνται εiτε τo καθενα

1ωριοτd εiτε oμαδικd,, 61ουν εκτ69 απ6 φορεiq αδειοδοτημθνουq απ6 την E.Δ.o.E. και 6ooι αοκοtiν
δραoτηρι6τητα συναφη με την δια1εiριoη των oμμ&των αυτων, η d,δεια λειτoυργiαq τηq οπoiαg
προ$ποθ6τει την 6κδοoη απ6φαoηq 6γκριoηq περιβαλλοντικcbν 6ρων (Α.Ε.Π.o.) η Πρ6τυπεq
Περιβαλλoντικ6q Δεoμεr5oειq (Π.Π.Δ.), χωPLs απαραiτητα να 61ουν υπο1ρ6ωoη ουμμετο1ηg oε
oυλ)"ογικ6 oιioτημα εναλλακτικηq δια1εiριoηg.
Tα fγγραφα αδειοδ6τησηg και πιοτοποiηοηg πρ6πει να υποβιiλλoνται οτην Yπηρεοiα μαq προg
tλεγxo τoυλftμοτον πθντε (5) ημ6ρεq πριν την ημερομηνiα διεξαγωγηξ τηζ δημoπραoiαq
πρoκειμ6νου οι ενδιαφερ6μενoι πλειoδ6τε9 να λιiβoυν μ6ρoζ.
oι αγοραoτ6q οφεiλουν να υπoβdλoυν YπεriΘυνη Δηλωση του N.1599/1986 6τι κατ6 την παραλαβη
των προζ διdλυoη αγοραoθ6ντων τρoχoφ6ρων Θα λd,βουν 6λα τα απαραiτητα μ6τρα για την
πρooταoiα τoυ περιβd,λλοντog του 1iυρoυ αποθηκευoηq απ6 τυ16ν μoλιiνoειg τoυ εδd,φουζ και τoυ

υδρoφ6ρου oρiζoντα απ6 τη δημιoυργiα αποβλητων, καθωg και τηζ ατμ6oφαιρα9 απ6 τυ16ν
διαφυγη επικiνδυνων αερiων και 6τι τα αγoραζ6μενα τρoχoφ6ρα Θα διαλυθor5ν και δεν θα τεθοfν oε
κιlκλoφορiα, καΘcirq και να κοινοποιοδν στην Yπηρεοiα μαq αντΙγραφα Πιoτoπoιητικcbν
Kαταοτρoφηq fκαοτoυ O.T.K.Z. που αγ6ρασαν, οιiμφωνα με την ιο1δoυοα νομoθεoΙα.
Eπioηg, πριν την παραλαβη των oμμ6των πoυ εf1αν πρoηγουμενωg ταξινομηΘεi οε 1ιirρεq εκτ69
E.E. (μη κoινoτικηg προ6λευοηq) υπο1ρεoιiνται στην t(αταβολη τoυ αναλογoδντα εισαγωγικοδ
δαaμoδ μαζi με τον Φ.Π.A. oτιq κατd, τ6που9 αρμ6διε9 Tελωνειακtg Aργt'q.

ΠAPATΗPIΙΣΗ 3
1'o 20oΛ τηg τιμηq κατακliρωoηq (προκαταβολη) καταβdλλεται αμ6oοrq μ6λι9 τελειιirοει η
πλειoδoοiα για κι1Θε 6χημα και μετd, τηv υπoγραφη του πρακτικοf ανακηρr5ξεωq πλειoδ6τη.
Η 6κπτωoη, 6ταν η πληρωμη γiνεται τoιζ μετρητοiq, ορiζεται σε 30oΛ επi τoυ oυν6λoυ τηζ
προoφερ6μενηq τιμηq.
Τo υπ6λοιπo πoo6 θα καταβ6λλεται για ποo6 μ61ρι 300 ευρcb τoιζ μετρητοiq και για ποo6 dνω των
300 ευρcb με Tραπεζικη Eπιταγη oε διαταγη Tελωνεiου Στυλiδαq.
O διακανoνιoμ69 τoυ τιμηματoζ των δημoπρατηθ6ντων oμμdτων γiνεται υπoχρεωτικd oε τριd,ντα
(3Ο) ημερoλογιακ69 ημ€ρεζ απ6 την επ6μενη ημ6ρα τηg κατακιiρωσηζ των απoτελεoμ6των τηg

δημoπραoiαq. Δriναταινα παραταθεi με απ6φαoη τoυ ΠροΤoταμ6vου τηg Yπηρεoiαg και δw μπoρεi
να υπερβαiνει τιq oαρd,ντα πΕντε (45) ημερολoγιακ6q ημ6ρεζ oυνολικd, (ανωτατη πρoθεομiα και για



την παραλαβη του o1ηματoq), rioτερα απ6 εμπp6θεoμη αiτηoη τoυ αγoραστη, o οποiοq οφεiλει να
καταβ6λει κατd το διακανoνιoμ6 του υπολoiπου τιμηματοq τιζ πρoσαυξηoειq που πρoβλ6πονται απ6
τον KEΔE yτα γρΕη πρog τo Δημ6oιo, καθiοg και τιg αν6λoγεq επιβαρriνoειq πoυ θα προκιiψουν για
κ&θε ημθρα καθυoτ6ρηoη9 παραλαβηg τoυ ο1ηματog λ6γω τηg παρ6ταoη9 του διακανovιoμori.

ΠAPATHPHΣΗ 4
Τα δημοπρατotiμενα o1ηματα εtναι μετα1ειριoμ6να, με ζημι6q, φΘορ6q και ελλεiψειζ και pηζουν
επιoκευηg πριν κυκλoφoρηooυν. oι ενδιαφερ6μwοι oφεiλουν να τα εξετd,ooυν μαζi με τε1vικoric
τηq επιλoγηg τoυg πριν λd,βoυν μ6ροq oτη δημοπραoiα, προκειμ6νoυ να προoδιορioουν τo r1ψog των
ζημιiυν, rboτε να διαμορφcbνoυν ανdλογα και τιg πρooφορ69 τoυζ. η εξ6ταoη περιλαμβdνει 6τι κριΘεi
αναγκαio γοlρig τη χρηση εργαλεiων η dλλων μη1ανικrbν μ6oων και xωρiq να τεΘεi oε κiνηoη το
6χημα.
Eπfoηg, πoλλ6 oτoι1εiα τbυg,6πωq 6τοq καταoκευηg, κυβιομ6q, τ6πoq κλπ. εληφθησαν και απ6 τιq
εξωτερικ6q ενδεiξειq τoυζ πρoζ καλιiτερη ενημ6ρωoη τoυ αγοραοτικoti κoινof, κατ6πιν αυτor5 oι
αγοραoτ6q oφεfλουν να ερευνot5ν και απ6 μ6νoι τoυζ την ακρiβεια των στoιχεiων αυτcbν.
H Yπηρεoiα μαg για τα oτoι1εfα αυτd, καθωq και τυ16ν κρυμμ6να ελαττωματα oυδεμiα ευθriνη

φερει.
Bdoει των 6ρων πrbληoηq αναoτρoφ6q-ακυριboειg αγoραπωληoιcilν δεν γiνονται δεκτ69.
εξαιρoυμ6νων των περιπτωoεων πoυ με βεβαfωση τηζ Δ/νoηq Mεταφορcbν και Eπικoινωνιcbv
πρoκδπτει 6τι τo 6χημα δεν δ6ναται να κυκλοφoρηoει.

ΠAPATHPHΣΗ 5
Για τη θ6oη του o1ηματοg οε κυκλoφορiα o αγοραoτηg υπo1ρεofται με δικη του ευθιiνη και
δαπ6νε9 να oλοκληρri:oει τιq διαδικαoiεg καταβoληq του τ6λoυq ταξιν6μηοηζ, τIν 6κδοoη ν6ων
πινακ[δων και την καταβoλη των τελων κυκλοφoρiαq.
Για τα φoρτηγd, αυτοκ[νητα &νω των 4 τ6νων η λεωφoρεiα πρog κυκλοφoρiα δεν εκδiδεται
πιστoπoιητικ6 κυρι6τητα9, αλλ6 απαιτεiτατ η oriνταξη oυμβoλαioυ απ6 oυμβολαιoγρdφo και τα
6ξoδα βαρriνoυν τoν αγoραoτη.
oι ενδιαφερ6μενoι πριν λ&βουν μ6ρo9 οτιg δημoπραοiεq πpiπεινα ενημερωνoνται απ6 τιg αρμ6διεq
Yπηρεoiεq Mεταφoρων για τιζ εκd,oτoτε ιoβουoεg διατ6ξειq ωζ πρoζ την ταξιν6μηση, τo εfδοg τoυ
καυoiμoυ, τoν τ6πο ταξιν6μηoηq, τα 6ρια εκπoμπηg καυoiμων κλπ και των oποiων d,γvoια δεν

μπορoliν να επικαλεoτor5ν μετd, την αγoρd των o1ημd,των.
H επiοκειyη των οχημdτων επιτρ6πεται ελεfΘερα απ6 την 14-06-2022 6ωg και την 20-Ο6-2022 κατd,
τιζ εργd,oιμεζ ημ6ρεg και ιilρεζ απ6 09.ΟΟ π.μ. μ6χρι 13.Ο0 u.μ.
Δεν επιτρ6τcεταL το επισκεπτηριο κατd τη διd,ρκεια διεξαγωγηg τηq δημoπραoiαg, παρd μ6νo μετd τo
πtpαg αυτηq για τριdντα (30) λεπτ6 παρoυοiα του πρoσωπικoιi τηζ υπηρεσiαq, oε 6ooυ9 εκ των
ανακηρυ1θ6ντων πλειoδοτcbν το επιΘυμotiν.

o πiνακαq των δημοπρατοr5μενων αυτοκινητων επιoυνdπτεται στo ΠΑPAΡΤHMΑ τηg παρofoαg.
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ΠAPΑPTHMA
ΠΙNΑKEΣ ΔHMOΠPATOYMENΩN OXHMATΩN

ΠΙNAKΑΣ 1. EΠΙBΑTΙKΑ OXHMΑTA ΓιA ΚYKΛoΦoΡΙΑ KolNoTΙKHΣ ΠPOEΛEYΣΗΣ

αlα
A.M. ΕPΓoΣTAΣΙo

KATAΣKEYΗΣ APΙΘMOΣ ΠΛAΙΣΙoY KΑYΣΙMo-
KYBΙKA

F],NΛEΙΚTΙKo
ΕToΣ

ΚATΑΣKEYHΣ
xPΩMA-
ΘYPEΣ

TΙMH
EKKΙNHΣHΣ

Ι 220304 MΕRCΕDES
CARLSSON \ryD82037461 

^423770

AMOΛYBΔ}Ι/
YΓPAEPΙo-

cc l-796
2002

MAYPO-
3ΘYPo 3.300,00€

2 219123 oPΕL cALΙBRΑ
2.0 i

\ry0L000085Mr 291553
AMOΛYBΔH-

cc 1998
xΩPΙΣ KΛEΙΔΙ

1992
EΡYΘPo
-3ΘYΡo 400.00€

J 2 I 8940
TOYOTA
coRoLLΑ JT164EEA1 07001 983

AMoΛYBΔH-
cc -1.332

7992
ΛEYKo-
5ΘYPo 450,00€

1 21894t cΙTRoEN
SAXO

vF7S0KFΧF56726764 AMoΛYBΔH-
cc 1.360

I 998 AΣΙΙMΙ-
3ΘYPo 350,00€

ΠΙNAKAΣ 2. ΔΙKYKΛA oxΙΙMATA ΓΙΑ KYKΛoΦoPΙΑ KOΙNOTΙKHΣ ΠPOEΛEYΣHΣ

{1/α
A.M. EPΓoΣTAΣΙo

KATAΣKEYHΣ APΙΘMOΣ ΠΛΑΙΣΙoY ΚAYΣΙMo-
KYBΙKA

ENΔEΙKTΙKo
ΕTοΣ

KATAΣΚEYHΣ
xPΩMA-
ΘYPΕΣ

TIMH
EKKΙNHΣHΣ

2

21895,1

GUΑNGZΗoU
PANYU
Hι]ΑΝAΝ
MOTORS
GROUP CO LTD

LE8TGBPMO71OO1O59 AMOΛYBΔΙΙ-
cc 125

ΛEYKo-
xΩΡΙΣ
KΛEΙΔΙ

250,00€

218946 YAMAHA
xr600 JYADJ021000019582 AMoΛYBΔΗ-

cc 59s
2001 ΠoPToKΑΛΙ 1.200,00€

220307 HONDA
PCX150

ZDcKF19Α0FFO00569 AMoΛYBΔΗ-
cc 153

2014 ΛEYΚo 1.500.00€

1 220310 YAMΑHA
TDM9OO

JY4RNr 14000006018
AMOΛYBΔH-

cc 897
2006 MAYPO 3.200,00€

ΠΙNAKΑΣ 3. TPoXoΦoPA OΧHMΑTA ΓΙA KYKΛoΦoΡΙA KOΙNOTΙKHΣ ΠPOEΛΕYΣHΣ

αlα
Α.M. EΡΓoΣTΑΣΙo

KATΑΣKΕYHΣ APΙΘMoΣ ΠΛAΙΣΙoY KΑYΣΙMo-
KYBΙΙζA

ENΔEΙKTΙKo
EToΣ

KΑTAΣKEYHΣ
XPΩMA

TΙMtΙ
ΕKKΙNHΣΗΣ

2 I 8943 DAF 95xF,ι30
TΡΑKToPΑΣ XLRTΕ47xS0E508l 83 ΠETPEΛAΙo ΛEYKo 8.000,00€



2 218944

KRoNΕ
ΡYNΙoYΛΚd
EΠΙKΑΘΗMEΝΗ
ΚΟYPTΙΝA

\ryKESDΡ27071318491 5.500.00€

3 218945

KRοNΕ
ΡYMοYΛKA
EΠΙΚ4.ΘHMENΙΙ
KOYPTΙΝA

\ryKESD000000418462 2008 5.000.00€

ΠΙNAKAΣ 4. oKTΩ (8) OΧHMATΑ OTKZ MΕ ΔEΣMΕYΣH E.Δ.o.Ε. KoΙNoTΙKΑ OMAΔΙKΗ TΙMH ΕKKΙNHΣHΣ
l.120,00€

Cιlα
A.M. EPΓoΣTAΣΙo

ΙζΔTAΣΚEYΗΣ APΙΘMoΣ ΠΛΑΙΣΙοY KAYΣΙMo-
KYBΙΙζA

ΕNΔEΙKTΙKo
ΕToΣ

ΚΔTAΣKEYΗΣ
XPΩMΑ-
ΘYPΕΣ

TIMH
ΕKKΙNΗΣH)'

I 220305 NΙSSAN
PRΙMERΑ SJNFΑΑP11U517045 AMOΛYBΔH-

cc 1.597
2000

ANΘPAKΙ-
4ΘYPo 200'Ο0€

2 218952 FORD
MONDEO wF04xxcBB42υ43772 AMOΛYBΔH-

c.c. 1.999
2002 AΣHMΙ-

4ΘYPo 120.00€

1 21 8953 vw ΡASSAT wν'\ΥΖΖΖ3^ΖTΕ051264 AMoΛYBΔΗ-
c.c. 1.595 19e5

MΠΛΕ-
4ΘYΡo l 50.00€

4 218947 OPEL ASTRA \t0L000056P5271648 ΑMOΛYBΔH EΡYΘΡo-
4ΘYΡo l 00.00€

5 2t 8948 ALFA ROMEO 2AR9390000702s133 ΠETPEΛΑΙo-
cc 2.387 2006

MΠΛΕ-
4ΘYΡo I 50'00€

6 218949 AUDΙ A4 w^υΖzΖ8DzTΑ096019 AMoΛYBΔH-
cc 1.78Ι t996 MAYΡo-

4ΘYPo l 30.00€

7 21 8950 cΙTRoEΝ
,Ιι]MΡY vF7BERFNC12940600 AMOΛYBΔΗ-

cc 1.997
2003 ΛΕYKo-

4ΘYΡo l 50.00€

I 21 895Ι TOYOTA
cARΙNA JT1L4T17100066496 AMOΛYBΔH-

cc 1.587
1990 ΛΕYKo-

4ΘYΡo l20'00€

ΠΙNAKΑΣ 5. ΔEKΑ (10) ΔΙKYKΛA OXHMATA KoΙNoTΙΚA ΓΙΑ ΔΙAΛYΣΗ OMAΔΙKH TΙMΗ ΕKKΙNHΣHΣ 360,00€

cι/α
Α.M. F]'ΡΓoΣTAΣΙo

KATAΣKEYΗΣ AΡΙΘMoΣ ΠΛAΙΣΙoY KAYΣΙMo-
KYBΙKΑ

ΕNΔEΙKTΙKo
EToΣ

KΑTAΣKEYHΣ
XΡΩMA

TINIH
EKKΙΝHΣHΣ

219994 SUZUKΙ T50 F011F113799 AMOΛYBΔH ΘAΛAΣΣΙ 30"00€

2 219995 HONDA c500456887 AMoΛYBΔH MΠΛΕ 30'00€

3 219975
PT FEDERΑL
MoToR/ZΙP
STAR

2S154FM633 AMOΛYBΔΗ ΛEYKo 30.00€



1 219976 YAMAHA 22F2s86420 ΑMoΛYBΔΗ ΠΡAΣΙNo 30'Ο0€

5 219977 YAMΑHA 2K1801178 AMoΛYBΔH BYΣΣΙNΙ 30'00€

6 219979 YAMΑHΑ 22FM100525 AMOΛYBΔιΙ MAYΡo 30'00€

1 2 I 8955 YAMAHΑ 22K-1751883 AMoΛYBΔH ΠΡAΣΙNo 30,0(E

8 2 1 8956 YAMΑHA 22F-2206839 ΑMoΛYBΔH ΠPAΣΙNo 30,00€

9 218957 PΙAGGΙo 2APM0700000009390 AMoΛYBΔH MAΥΡo 40,0(re

ι0 2 1 8958 APRΙLΙA 2D4MD00001s074634 AMoΛYBΔΙ{ ΛEYKo 80'00€

ΠΙNAKAΣ 6. EΠTΑ (7) ΔΙKYKΛA OXHMATA KoΙNoTΙKΑ ΓΙA ΔΙAΛYΣΗ OMAΔΙKH TΙMΗ EKKΙNHΣHΣ 260,00€

cι/α
Α.M. EPΓoΣTAΣΙo

KATAΣKΕY}ΙΣ APΙΘMoΣ ΠΛAΙΣΙoY KAYΣΙMo-
ΚYBΙΚA

ENΔEΙKTΙKO
ETοΣ

KATAΣKEYΙΙΣ
xPΩMA

TΙMΗ
EΚKΙNHΣHΣ

I 2 I 9980 HoNDΑ c506059007 AMoΛYBΔH MAYPO 30'00€

2 219974
cHONGQΙNG

HΙNΕRΑY LXYXCJL0980235109 AMoΛYBΔΗ MAYPO.
AΣHMΙ

50'0(Ε

J 2t9969 ΗoNDA MLHJC33A33501ss82 AMoΛYBΔΗ MΠΛE-
MAYPO 30'00€

1 219981 DAYTONA 0s03364719 ΑMoΛYBΔtΙ POZ 30,0(re

5 2t9966 HONDA MH1NF000WK328080 ΑMoΛYBΔH MΠΛE 30,0(re

6 219965
cHoNGQΙNG

XGΙΑo LXSXCJGCXFFOOOIS5 AMoΛYBΔΗ MAYPO-
AΣHMΙ

60,0(re

1 219982 ΗoNDΑ cs031385 AMoΛYBΔH MΠoPΝTΩ 30'00€


