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Ζ διακήπςξη αναπηάηαι
ζηον ιζηόηοπο www.aade.gr
(ΚΔΛΝ ≡ Γημοππαζίερ
ΓΓΓ)

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ
ηηο 08/06/2018 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην θηίξην ηνπ
Σεισλείνπ Σξηθάισλ (2ν ρικ. Δ.Ο. Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ, 1νο όξνθνο) ζα
δηελεξγεζεί πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, γηα λα εθπνηεζνύλ (α)
δέθα (10) επηβαηηθά γηα θπθινθνξία ην θαζέλα ρσξηζηά, (β) έλα (1)
θνξηεγό άλσ ησλ 3,5 ηόλσλ γηα δηάιπζε θαη (γ) ηέζζεξηο (4) νκαδηθέο
θαηεγνξίεο Ορεκάησλ Σέινπο Θύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Θ.Ε.) κε δέζκεπζε
Δ.Γ.Ο.Δ. θαη έθδνζε Α.Δ.Π.Ο. θνηλνηηθήο θαη κε θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο, ηα
νπνία βξίζθνληαη ζην πεξίβνιν ηνπ Σεισλείνπ Σξηθάισλ ( 2ν ρικ. Δ.Ο.
Σξηθάισλ-Ησαλλίλσλ) κε ηηκή εθθίλεζεο απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε
δηαθήξπμε.

ΞΟΝΠΝΣΖ

Όια ηα νρήκαηα ζα δεκνπξαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Λέοςρ
Γενικούρ Όποςρ Ξώληζηρ Ρποσοθόπων (ΦΔΘ 3420/Β/2016), νη νπνίνη
είλαη αλαξηεκέλνη ζηνλ ηζηόηνπν www.aade.gr (MENOY ≡
Γημοππαζίερ ΓΓΓ).
Ζ ζςμμεηοσή καθενόρ ηων πλειοδοηών ζηη διαδικαζία ηηρ
δημοππαζίαρ πποϋποθέηει ηην πλήπη ενημέπωζή ηος επί ηων νέων
όπων πώληζηρ πος ιζσύοςν. Γήλωζη άγνοιαρ αςηών δεν γίνεηαι
δεκηή.
Ζ επίζθεςε ζηνλ ρώξν ησλ νρεκάησλ (2ν ρικ. Δ.Ο. ΣξηθάισλΗσαλλίλσλ) επηηξέπεηαη γηα 4 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δεκνπξαζία, δειαδή
από Γεπηέξα 04/06/2018 κέρξη θαη Πέκπηε 07/06/2018 θαη ώξεο από 9:00
π.κ. κέρξη 13:00 κ.κ.
Ζ είζοδορ ηων ενδιαθεπομένων θα γίνεηαι με ηην επίδειξη ηηρ
Αζηςνομικήρ Ραςηόηηηαρ ή οποιοςδήποηε επίζημος πιζηοποιηηικού
ηαςηόηηηαρ ζε ιζσύ (διαβαηήπιο, άδεια οδήγηζηρ, άδεια παπαμονήρ
κ.λ.π).
Ο δηαθαλνληζκόο ησλ εθπνηνύκελσλ νρεκάησλ ζα δηελεξγείηαη θαηόπηλ
ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ (ηει. 24313-53410 & 24313-53411) πξνο
δηεπθόιπλζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ην θνηλό.
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ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ
1. ηηο ηηκέο εθπνίεζεο ησλ νρεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαινγώλ
Φ.Π.Α. 24%.
2. Ο αγνξαζηήο θαηά ηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θέξεη, σο θπζηθό
πξόζσπν, Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή νπνηνδήπνηε επίζεκν
πηζηνπνηεηηθό ηαπηόηεηαο ζε ηζρύ (δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο, άδεηα
παξακνλήο θ.ι.π.) θαη λα δειώζεη ζηελ Δπηηξνπή ηνλ Α.Φ.Κ, ηελ
αξκόδηα Γ.Ο.Τ θαη ην επάγγεικά ηνπ.
Οη εθπξόζσπνη λνκηθώλ πξνζώπσλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα
απαηηνύκελα θαηά πεξίπησζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δηθαηνινγεηηθά
(ΦΔΘ 3420/Β/2016, άξζξν 4, παξ.5).
3. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο νρεκάησλ γηα
θπθινθνξία είλαη 300€ θαη νη πξνζθνξέο γηα λα γίλνπλ δεθηέο πξέπεη
λα δηαθέξνπλ από ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαη ε κία από ηελ άιιε
ηνπιάρηζηνλ θαηά 50€.
Γηα ηα Ο.Σ.Θ.Ε. θαη ηα πξνο δηάιπζε νρήκαηα, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο
είλαη 100€ θαη νη πξνζθνξέο γηα λα γίλνπλ δεθηέο πξέπεη λα δηαθέξνπλ
από ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαη ε κία από ηελ άιιε θαηά 20€.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία ππνρξενύληαη πξηλ ηελ έλαξμε
απηήο λα θαηαβάιινπλ ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο.
Ζ Δπηηξνπή, θαηά ην ρξόλν δεκνπξάηεζεο, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο
λα αλαπξνζαξκόζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ην εύξνο ηεο πξνζθνξάο.
Οη πξνζθνξέο πιεηνδνζίαο πνπ αλαθνηλώλνληαη από ηξίηνπο δελ
γίλνληαη δεθηέο, εθόζνλ εθείλνο, γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη νη πξνζθνξέο
είλαη παξώλ ζηε δεκνπξαζία.
4. Σα δεκνπξαηνύκελα νρήκαηα είλαη κεηαρεηξηζκέλα, κε δεκηέο, θζνξέο
θαη ειιείςεηο θαη ρξήδνπλ επηζθεπήο πξηλ θπθινθνξήζνπλ. Ζ εμέηαζε
κπνξεί λα γίλεη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κε ηελ βνήζεηα θαη ηερληθνύ
ζπκβνύινπ ηεο επηινγήο ηνπο (ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ή άιισλ
κεραληθώλ κέζσλ θαη ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλεζε ην όρεκα) πξνθεηκέλνπ
λα πξνζδηνξίζνπλ ην ύςνο ησλ δεκηώλ, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ
αλάινγα θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
Ο εκπνξηθόο ηύπνο ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζώο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο,
πξνζδηνξίδνληαη από ηηο εμσηεξηθέο ελδείμεηο απηνύ θαη ηα ζηνηρεία
απηά απνηεινύλ έλδεημε, ε νπνία ελδέρεηαη λα απέρεη ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ Τπεξεζία καο γηα ηα ζηνηρεία απηά όπσο θαη ηα
θξπκκέλα ειαηηώκαηα νπδεκία επζύλε θέξεη.
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5. Ο αγνξαζηήο δηθαηνύηαη έθπησζε ζε πνζνζηό 30% επί ηνπ ζπλόινπ
(100%) ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο, θαηά ηελ εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπ
ηηκήκαηνο.
6. Ακέζσο κόιηο ηειεηώζεη ε πιεηνδνζία γηα θάζε όρεκα, θαιείηαη ν
ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό αλαθεξύμεσο
πιεηνδόηε θαη λα θαηαβάιεη ην 20% ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο.
7. Ο δηαθαλνληζκόο ηνπ ππνινίπνπ 80% ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ
επνκέλε εκέξα ηεο θαηαθύξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δεκνπξαζίαο.
Αλ ν πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη λα δηαθαλνλίζεη ην ππόινηπν ηνπ
ηηκήκαηνο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ,
ηόηε θεξύζζεηαη έθπησηνο ησλ αγνξαζηηθώλ ηνπ δηθαησκάησλ θαη ε
πξνθαηαβνιή ηνπ 20% ηεο ηηκήο πιεηνδνζίαο, πνπ θαηέβαιε θαηά ηε
δεκνπξαζία, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ην όρεκα
δεκνπξαηείηαη ζε επόκελε δεκνπξαζία.
8. Γηα ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζε θπθινθνξία, ζύκθσλα κε ηνπο Λένπο
Γεληθνύο Όξνπο Πώιεζεο Σξνρνθόξσλ (ΦΔΘ 3420/Β/2016, άξζξν 23)
ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλεο λα
νινθιεξώζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο, ηελ
έθδνζε λέσλ πηλαθίδσλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξηλ ιάβνπλ κέξνο ζηηο δεκνπξαζίεο πξέπεη λα
ελεκεξώλνληαη από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο Κεηαθνξώλ γηα ηηο
εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο σο πξνο ηελ ηαμηλόκεζε, ην είδνο ηνπ
θαπζίκνπ θ.ι.π. θαη ησλ νπνίσλ άγλνηα δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ
κεηά ηελ αγνξά ησλ νρεκάησλ.
9. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Θύθινπ
Εσήο (Ο.Σ.Θ.Ε.) όπσο ραξαθηεξίδνληαη από ην Π.δ. 116/2004 θαη ηα
νπνία δεκνπξαηνύληαη είηε ην θαζέλα ρσξηζηά είηε νκαδηθά έρνπλ κόλν
θνξείο αδεηνδνηεκέλνη από ηελ Δ.Γ.Ο.Δ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα ηα νρήκαηα πξνο δηάιπζε,
ήηνη ησλ
νρεκάησλ πνπ θξίλνληαη αθαηάιιεια γηα θπθινθνξία θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην Π.δ. 116/2004 θαη δεκνπξαηνύληαη είηε ην
θαζέλα ρσξηζηά είηε νκαδηθά, έρνπλ εθηόο από αδεηνδνηεκέλνπο
θνξείο από ηελ Δ.Γ.Ο.Δ θαη όζνη αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε
ηελ δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ απηώλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο
πξνϋπνζέηεη ηελ έθδνζε απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ
(Α.Δ.Π.Ο) ή Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο (Π.Π.Γ.), ρσξίο
απαξαίηεηα λα έρνπλ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθό ζύζηεκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.

Σα έγγξαθα αδεηνδόηεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ζηελ Τπεξεζία καο πξνο έιεγρν ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ
3

εκεξνκελία
δηεμαγσγήο
ηεο
δεκνπξαζίαο
ελδηαθεξόκελνη πιεηνδόηεο λα ιάβνπλ κέξνο.

πξνθεηκέλνπ

νη

Ο αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Λ.
1599/1986 όηη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αγνξαζζέλησλ ηξνρνθόξσλ
ζα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο από ηπρόλ κνιύλζεηο ηνπ
εδάθνπο θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα από ηελ δεκηνπξγία απνβιήησλ
θαζώο θαη ηεο αηκόζθαηξαο από ηπρόλ δηαθπγή επηθίλδπλσλ αεξίσλ θαη
όηη ηα αγνξαδόκελα νρήκαηα ζα δηαιπζνύλ θαη δελ ζα ηεζνύλ ζε
θπθινθνξία.
Οη αγνξαζηέο ησλ Ο.Σ.Θ.Ε. θαη ησλ νρεκάησλ γηα δηάιπζε θαηά ηνλ
δηαθαλνληζκό ππνρξενύληαη επηπιένλ λα ππνβάινπλ ππεύζπλε
δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 όηη ηα αγνξαδόκελα νρήκαηα ζα δηαιπζνύλ
θαη δελ ζα ηεζνύλ ζε θπθινθνξία.
Δπίζεο, πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ νρεκάησλ απηώλ θαη εθόζνλ απηά
είραλ πξνεγνπκέλσο ηαμηλνκεζεί ζε ρώξεο εθηόο Δ.Δ. ππνρξενύηαη
ζηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνύλησλ δαζκώλ ζηα θαηά ηόπνπο αξκόδηα
Σεισλεία.
10. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξόλησλ ζηηο δεκνπξαζίεο ππνδειώλεη ηελ
απνδνρή ησλ όξσλ πώιεζεο (ΦΔΘ 3420/Β/2016) ρσξίο θακία
επηθύιαμε.
11. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 24313-53410 & 24313-53411 από 10.00
π.κ. κέρξη 12.00κ. κ.κ.
12. Ο ΠΗΛΑΘΑ ΣΩΛ ΓΖΚΟΠΡΑΣΟΤΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ ΔΠΗΤΛΑΠΣΔΣΑΗ ΣΟ
ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ.

Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΡΝ ΡΔΙΩΛΔΗΝ ΡΟΗΘΑΙΩΛ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΓΘΗΑΠΡΑΠ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΖΚΝΞΟΑΡΝΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ, Ν ΝΞΝΗΝΠ ΑΞΝΡΔΙΔΗ ΑΛΑΞΝΠΞΑΠΡΝ
ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ ΚΔ Α.Ξ. 3589/10-05-2018 ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ

ΔΞΗΒΑΡΗΘΑ ΓΗΑ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑ(ΘΝΗΛΝΡΗΘΑ)
ΔΣΟ
ΣΙΜΗ
ΚΤΒΙΚΑ
ΚΑΣΑΚ.
ΔΚΚΙΝΗΔΚΑΣ.
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ
Η€

Α/Α

ΗΛΔΚΣΡ.
ΚΩΓΙΚΟΙ

ΜΑΡΚΑ-ΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

1

196728.00.001

OPEL ASTRA

W0L0TGF08Y5048700

1999

1598

600,00

2

196729.00.001

HYUNDAI ACCENT

KMHCG51FP1U122918

2001

1341

1.000,00

3

196730.00.001

MERSEDES 260E

WDB1240261A238613

1986

2548

2.000,00

4

196731.00.001

BMW 316 COMPACT

WBACG11010KD11941

2000

1596

750,00

5

196732.00.001

VW SHARAN
(πεηξέιαην)

WVWZZZ7MZWV005125

1997

1896

2.000,00

6

196733.00.001

BMW 318

WBACA91060JF24504

-

1796

1.000,00

7

196735.00.001

OPEL ASTRA

W0L000058R5163195

1994

1389

500,00

8

196736.00.001

BMW 3

WBAAL51020KH02543

1999

1596

1.500,00

9

196737.00.001

MERCEDES 190

WDB2010241A328549

1986

1977

1.000,00

ZFA28000000241380

1985

2428

5.500,00

10 196741.00.001 FIAT 280 (Απηνθηλνύκελν
ηξνρόζπηην - πεηξέιαην)

ΦΝΟΡΖΓΑ ΓΗΑ ΓΗΑΙΠΖ ΑΛΩ ΡΩΛ 3,5 ΡΝΛΩΛ
Α/Α

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ
ΚΩΓΙΚΟΙ

ΔΙΓΟ

ΜΑΡΚΑΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ
ΠΛΑΙΙΟΤ

TIMH
EKKINΗΗ€

1

196768.00.001

ΗΥΦ

MERCEDES

61136810588992

150,00

Α΄ ΝΚΑΓΑ ΔΛΛΔΑ (9) ΝΣΖΚΑΡΩΛ (Ν.Ρ.Θ.Ε.)
ΝΚΑΓΗΘΖ ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ : 1.120,00€
Α/Α

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ
ΚΩΓΙΚΟΙ

ΔΙΓΟ

ΜΑΡΚΑ-ΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

1

196743.00.001

ΗΥΦ

FORD CURIER

-

2

196746.00.001

IXE

FIAT PUNTO

ZFA17600006028138

196769.00.001

ΗΥΔ

TOYOTA CARINA

JT153CTK000043769

4

196770.00.001

ΗΥΔ

VW PASSAT

WVWZZZ31ZNE131440

5

196773.00.001

ΗΥΔ

PEUGEOT 306

-

6

196775.00.001

ΗΥΔ

FORD

WFOGXXP5WGTR26972

7

196777.00.001

ΗΥΔ

MERCEDES

WDB2020781F823123

8

196778.00.001

ΗΥΦ

MITSUBISHI

MMBONK6403D063692

9

196781.00.001

ΗΥΔ

MITSUBISHI PAJERO

JMBL044GVJJ400803

3

5

Β΄ ΝΚΑΓΑ ΔΛΛΔΑ (9) ΝΣΖΚΑΡΩΛ (Ν.Ρ.Θ.Ε.)
ΝΚΑΓΗΘΖ ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ : 1.170,00€
Α/Α

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ
ΚΩΓΙΚΟΙ

ΔΙΓΟ

ΜΑΡΚΑ-ΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

1

196784.00.001

ΗΥΔ

ALFA ROMEO 155

ZAR16700000052064

2

196785.00.001

ΗΥΔ

OPEL KADET

WOL000034F2630136

3

196790.00.001

ΗΥΔ

SEAT IBIZA

VSSZZZ6KZZR729869

4

196794.00.001

ΗΥΔ

NISSAN SUNNY

FCAN14A03003

5

196798.00.001

ΗΥΔ

ALFA ROMEO 155

6

196802.00.001

ΗΥΔ

OPEL ASTRA

W0L000051P2769701

7

196805.00.001

ΗΥΔ

OPEL OMEGA
CARAVAN

W0L000021V1048809

8

196807.00.001

ΗΥΦ

VW

WV2ZZZ21ZRH010106

9

196810.00.001

ΗΥΔ

BMW 3

WBABL51070EH45617

-

Γ΄ΝΚΑΓΑ ΓΔΘΑ (10) ΝΣΖΚΑΡΩΛ Ν.Ρ.Θ.Ε.
ΝΚΑΓΗΘΖ ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ : 1.300,00€

Α/Α

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ
ΚΩΓΙΚΟΙ

ΔΙΓΟ

ΜΑΡΚΑ-ΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

1

196814.00.001

ΗΥΔ

FORD ESCORT

VS6FXXWPAFSL81664

2

196815.00.001

ΗΥΔ

MERCEDES

WDB1260361A329541

3

196816.00.001

ΗΥΦ

TOYOTA

JT131LN8509910039

4

196817.00.001

ΗΥΔ

ALFA ROMEO

ZAR90700005773375

5

196818.00.001

ΗΥΔ

VW GOLF

WVWZZZ19ZHB149920

6

196819.00.001

IXE

HYUNDAI ATOS

KMHAB51GPYU228076

7

196820.00.001

ΗΥΔ

FORD MONDEO

WFONXXGBBNRR36762

8

196821.00.001

ΗΥΔ

PEUGEOT 306

VF37ARHYE32762288

9

196822.00.001

ΗΥΔ

VOLVO 740

YV1744883L1484602

10

196823.00.001

ΗΥΔ

PEUGEOT 405

SDB150B2270201421

6

Γ΄ ΝΚΑΓΑ ΓΝ (2) ΝΣΖΚΑΡΩΛ (Ν.Ρ.Θ.Ε.) ΚΖ
ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΞΝ ΔΞΗΒΑΟΛΝΛΡΑΗ ΚΔ
ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΝ ΓΑΠΚΝ ΔΞΗ
ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ ΡΝ ΔΘΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΑΡΝΠ ΘΑΗ
ΚΔ ΔΘΡΔΙΩΛΗΠΡΗΘΑ ΔΜΝΓΑ
ΝΚΑΓΗΘΖ ΡΗΚΖ ΔΘΘΗΛΖΠΖΠ : 400,00€
Α/Α

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ
ΔΙΓΟ
ΚΩΓΙΚΟΙ

ΜΑΡΚΑ-ΣΤΠΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ

1

196825.00.001

ΗΥΔ

JAQUAR

SAJFA01D2YGL46502

2

196826.00.001

ΗΥΔ

MERCEDES 200D

WDB1241201A405494

Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ
ΡΝ ΡΔΙΩΛΔΗΝ ΡΟΗΘΑΙΩΛ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΓΘΗΑΠΡΑΠ

7

