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ΔΙAΚIΙPYΞH ΔHMOΠΡAΣΙAΣ

Στι'c,13-12-2022 ηψΕ'pα Tρiτη και ιΙrρα 10:00 π.ΙL. a.τ0 κατιiοτημα τJυ Tελωνεioυ Στυλiδαg, θα
διεξα1θεi προφορικη πλειoδoτιΦ δημoπραoiα για την εκποiηoη των παρακdτω μετα1ειριομ6vων
ομμdτων, με αρ1ικη τιμη αυτη πoυ αναγρdφεται απ6vανττ απo το καΘ6να oτην παρo6oα
διακηρυξη.
Tα o1ηματα βρioκονται στην αποΘηκη και στoν περiβολο τoυ Τελωνεiου Στυλiδαq.

ΠPoΣoxH

'oλα τα o1ηματα δημοπρατoιiνται οr5μφωνα με τoυζ |{6oυq'oρoυg Πrilληοηg Tρo1oφι6ρων (ΦEΚ
3420lΒ120\6), οι oπoiοι εiναι αvαρτημ6νοι oτov ιoτ6τoπo wwrv.aade.gr (MΕNOY > Δημοπραoiεq
ΔΔΔY) και τoυζ οπoiουq οι wδιαφερ6μwοι μπορor5ν να εκτυπιilooυν πρoζ wημ6ρωoη τoυq.

Η ουμμετο1η καθεν69 των πλειoδoτrirν στη διαδικαaiα τηg δημoπραofαq προδπoΘ6τει την
πΜρη ενημ6ρωoη του επi των 6ρων πιbληοηq που ιo1ιioυν. Δr{λιοοη ιiγvοιαg αυτcirν δεν γiνεται
δεκτη.

Στιg τιμ69 εκποiηοηq των ο1ημιiτων συμπεριλαμβιiνεται ο αναλoγιilν Φ.Π.A. .
Για τα μη κoινoτικ6 o1ιiματα o αγoραστf1g υπo1ρεοιiται πριν την παραλαβη τoυg να
καταβιiλλει τoυq αναλoγoriντεq δαομοιiq.

ΠAPATΗPΗΣEΙΣ
ΠAPATΗPΗΣH 1

Για τα πρog lωκλoφoρiα o1ηματα η εγγr5ηoη oυμμετο1ηg εiναι 3Ο0€, oι δε πρooφoρ6ζ πρoκειμθvoυ
να γfνoυν δεκτ69 πρ€πετ να διαφ6ρoυν απ6 την τιμη εκκ[νηoηq η μiα απ6 την dλλη κατd, 5Ο€
τoυλd1ιoτoν.

Για τα πρog rοκλoφoρiα μoτooικλ6τεζ και μοτοποδηλατα η εγγriηοη oυμμετo1ηg εiναι 10Ο€ και oι
προoφορ69 για να γiνουν δεκτ6q πρ6πεινα διαφ6ρoυν κατd 20€.

Για τα o.T.Κ'Ζ' κα1 τα προq διαλυoη ο1ηματα, η εγγliηση συμμετο1ηg εiναι 100€. Για τιg
μoτooικλ6τεζ και μoτοποδηλατα για διdλυοη, ανεξαρτητωζ αν εκπoιoδvται μεμoνωμ6να η ομαδικd
η εγγδηoη oυμμετo1ηg εiναι 50€.
oι πρooφoρ6g για να γiνουν δεκτ69 πρΕπει"να διαφ6ρoυν απ6 την τιμη εκκiνηoηg και η μiα απ6 την
dλλη τoυλdχιστov κατd 2Ο€

EΛΛΗΝ

Ω

Στυλiδα 25-t1-2022
Aρ. Πρωτ.: 5490



ΠAPATHPHΣH 2
oι ουμμετtγoντεg ο'τη δημoπραoiα υπο1ρεo6νται vα φ6ρουν την αστυνομικη τoυξ ταυτ6τητα t1
oπoιοδηπoτε επiοημo πιστoπoιητικ6 ταυτ6τηταζ σε ιoβ (διαβατηριo,-6δεiα οδiγηoηg, &δr,o
παραμoνηq) και να δηλιi:νουν στην επιτρoπ"i1 τoν Α.Φ.M., την αρμ6δια Δ.o.Y. και την'iδι6τητd
τoυg.
Tα φυoικd πρ6oωπα oυμμετ61oυν στιζ δημoπραoiεζ αυτoπρoorbπωg. Kατ' εξαiρεση μπoροr5ν να
oυμμετ61ουν με εξoυoιoδοτημ6νο εκπρ6oωπo εφ6οoν εiναι oriζυγοq η oυγγεvηq εξ αiματoζ μεχρικαι δευτ6ρου βαθμori πρooκoμiζovταζ υπεfΘυνη δηλωoη τoυ N. 1599186 Θεωρημεvη απ6 Δiμ6oiα
Αρxη.
Tα νoμικd, πρ6oωπα oυμμετ61ουν στ1ζ δημoπραoiεq δια τoυ ν6μιμoυ εκπροoiυπoυ τoυq η μεπληρεξo6oιo οριζ6μενo απ6 oυμβoλαιογρ6φo για τα o1ηματα πρoζ κυκλοφoρio η μεεξoυοιoδoτημεvo εκπρ6oωπo για τα υπ6λοιπα ο1ηματα. i" κdθε n"[*r'oη οφεiλoυν να
προoκομiooυν τα νoμιμoποιητικd 6γγραφα τηζ εταιρεiαg (επικυρωμ6νο αvτiγραφo τηζ oυoτατικηg
πρ6ξη9-καταστατικ,6, ΦEK δημooiευoηg του καταστατικof, πρ6oφατo πιστoπο1ητικo μεταβoλiον
απ6 τo oικεiο Πρωτοδικεio και ΓEMH με τα αντiοτoι1α ΦEK αυτιilν)
Δικαiωμα ουμμετο1ηg στιζ δημοπραοiεg oμμdτων Κ6κλου Ζωηs (o.T.Κ.Ζ.),6πω9
γαρακτηρiζoνται απo τo Π.Δ. 1 1612004 και τα oπoiα δημoπρατ_o6νται εiτε τo καθ6να 1ωριoτ& εiτε
oμαδικd 61ουν μ6vο φoρεig αδειoδoτημ6νοι απ6 την Ε.Δ.o.E.
Δικαfωμα oυμμετο1ηζ για τα o1ηματα πρog διdλυoη, ητοι εκεiνωv πoυ κρivoνται ακατdλληλα για
κυκλοφoρfα και δεv περιλαμβ&νoνται oτo Π.Δ. |\612004 και δημοπρατoιiνται εiτε τo καθ6να
1ωριoτd εiτε oμαδικd, 61oυν εκτ69 απ6 φoρεig αδειοδoτημ6νoυ9 απ6_την Ε.Δ.o.E. και 6oοι αοκο6ν
δραoτηρι6τητα συναφη με την δια1εiριoη των o1ημdτων αυτιbν, η dδiια λειτoυργfαg τηg οποiαg
προδπoθ6τει την 6κδoο'η απ6φαoη9 6γκριoη9 περιβαλλoντικcilν 6ρων (A.E π.o.l η προ-rr.6
Περιβαλλοvτικ6g Δεoμεrioειg (Π.Π.Δ.), χωρiζ απαραiτητα να 61oυν υπo1ρ6ωoη oυμμετo1ηg oε
oυλλoγικ6 orioτημα εvαλλακτικηg δια1εiριoηq.
Tα 6γγραφα αδειoδ6τησηζ και πιoτoπoiηοηq πρ{πει να υποβιiλλoνται οτην Yπηρεοiα μαg προg
ΕLεγγo τoυλιi1ιοτoν π6ντε (5) ημfρεg πριν την ημερoμηνiα διεξαγωγηq τηq δημοπραoiαg
προκειμ6νου oι ενδιαφερι6μενοι πλειoδι6τεq να }.ιiβουν μ6ρot.
oι αγoραoτ69 oφεiλoυν να υπoβdλουν Yπεf θυvη Δηλωoη τoυ N.1 599/198 6 6τ.ι" κατa ην παραλαβη
των πρoζ διdλυoη αγoραoθ6ντων τρoχoφ6ρων θα λdβουν 6λα τα απαpαττητα μ6τρα για την
πρooταoiα του περιβdλλoντοg του 1ιilρου απoθηκευoηq απ6 τυ16ν μoλl5νoειq τoυ εδ6φoυ9 *o, ,o,
υδροφ6ρoυ oρiζοντα απ6 τη δημιουργiα αποβλητων, καθiοg και τηg ατμ6oφαιρα9 απo τυ1oν
διαφυγη επικiνδυνων αερiων και 6τι τα αγoραζ6μενα τρoχoφ6ρα θα διαλυθo6v και δεv θα τεθοriν oε
κυκλoφορiα, καΘcirg Ι(αι να κοινoποιοδν στην Yπηρεοiα μαg αντΙγραφα Πιοτoπoιητικιδν
Kαταοτροφι{q €καοτου O.T.K.Z. πoυ αγ6ρασαν, οιiμφιονα με την ιo1δουοα νομοΘεοiα.
Eπioηg, πριν την παραλαβη των oμμd,των πoυ εiγαν πρoηγουμwωg ταξινομηΘεf oε βρεg εκτιiq
E.E. (μη κοινoτικηg πρo6λευoηq) υπο1ρεoδνται στην καταβολη του αναλογoιiντα εισαγωγικοιi
δαoμοδ μαζf με τoν Φ.Π.A. oτιq κατ6 τ6που9 αρμ6διε9 Tελωνειακt'q Aργtζ.

ΠAPATHPHΣΗ 3
To 20oλ τηq τιμηg κατακδρωoηg (πρoκαταβολη) καταβdλλεται αμ€οωg μι6λι9 τελειcδοει η
πλειoδοοiα για κιiΘε ,6χημα και μετd, την υπoγραφη τoυ πρακτικοιi ανακηρ6ξεω9 πλειοδ6τη.
Η 6κπτωoη, 6ταν η πληρωμη γiνεται τoιζ μετρητoig, oρiζεται σε 30Ψo επi τoυ oυν6λoυ τηg
πρooφερ6μενηg τιμηq.
Tο υπ6λoιπo ποo6 θα καταβd,λλεται για πoo6 μ61ρι 300 ευρril τoιg μετρητοiq και για πoo6 dνω των
300 ευριil με Τραπεζικη Eπιταγη oε διαταγη Tελωνεiου Στυλiδαg.
o διακανoνιoμ69 του τιμηματoζ των δημoπραηθsvτων oμμd,των γiνεται υπoχ.ρεωτικd oε τρι6ντα
(30) ημερολoγιακ69 ημ6ρεζ απ6 την επ6μενη ημ6ρα τηq κατακιiρωσηζ των απoτελεομdτων τηg
δημοπραoiαg. Δriναταινα ΙtαραταΘεi με απ6φαoη τoυ ΠρoΤoταμ6νoυ τηg Yπηρεοiαg και δεν μπoρεi
να υπερβαiνει τιg oαρd,ντα π6ντε (45) ημερoλoγιακ69 ημ6ρεζ oυvολικd (ανiυτατη προΘεoμiα και για
την παραλαβη τoυ o1ηματog), tioτερα απ6 εsιπpoθεoμη αiτηoη τoυ αγoραστη, o oπofog oφεiλει να
καταβd,λει κατd τo διακανoνιoμ6 του υπολοiπου τιμηματοg τιζ πρoσαυξηoειg που προβλ6πoνταl" απ6



τoν KEΔE yια χρεη πρoζ τo Δημ6oιo, καΘcbq και τιζ αν6λoγεq επιβαρriνoειζ πoυ θα πρoκr5ψουν για
κ6θε ημ6ρα καθυoτ6ρηoηq παραλαβηq του ο1ηματog λ6γω τηg παρdταoηg τoυ διακανoνιoμoti.

ΠAPATΗPHΣH 4
Tα δημoπρατoιiμwα o1ηματα εiναι μετα1ειριoμ6να, με ζημι6q, φΘoρ6q και ελλεiψειζ και pηζoυν
επιoκευηg πριν κυκλοφορηoουν. oι ενδιαφερ6μενoι οφεiλoυν να τα εξετd,oουν μαζi με τε1vικor5q
τηq επιλoγηζ τoυζ πριν λdβουν μ6ρoζ oτη δημoπραoiα, προκειμεvου να προoδιορioουν το riψοg των
ζημιiοv, iυoτε να διαμoρφcbνουν ανd,λoγα και τιζ πρooφoρ6g τουζ. η εξ6ταoη περιλαμβdνει 6τι κριΘεi
αναγκαiο γοlpig τη χρηση εργαλεiων η dλλων μη1ανικiυν μ6oων και 1ωρiq να τεΘεi οε κiνηoη το
οχημα.
Eπiοηg, πoλλ6 oτoι1εiα τουg, 6πωq €τoq καταoκευηq, κυβιoμ69, τriπog κλπ. εληφΘησαν και απ6 τιg
εξωτερικ6q ενδεiξειg τoυζ πρog καλriτερη ενημ6ρωoη τoυ αγoραοτικoti κoινot5, κατ6πιν αυτοti oι
αγoραoτ6q oφεiλoυν να εβευνοr5ν και απ6 μ6νoι τoυζ την ακρiβεια των στoιχεiων αυτiυν.
Η Yπηρεoiα μαq για τα oτοι1εiα αυτd, καθiυg και τυ16ν κρυμμ6να ελαττιilματα oυδεμiα ευΘ6νη

φ6ρει'
B6oει των 6ρων πrilληoηg αναoτροφ69-ακυρωoει9 αγoραπωληoιcbν δεν γiνονται δεκτ69,
εξαιρoυμ6νων των περιπτωoεων πoυ ,με βεβαiωση τηζ Δ/νoηq MεταφoριΙ:ν και Eπικoινωνιiον
πρoκυπτει oτι τo 6χημα δεv δfvαται να κυκλoφoρηοει.

ΠΑPATHΡΗΣH 5
Για τη Θ6oη του ο1ηματοg oε κυκλoφορiα o αγoραoτηg υπo1ρεo61αι με δικη του ευθriνη και
δαπdνεg να ολoκληριiloει τιq διαδικαoiεg καταβoληg τoυ τ6λoυq ταξιν6μηoηζ, τIν 6κδοοη ν6ων
πινακiδων και την καταβολη των τελrj:ν κυκλoφoρiαq.
Για τα φορτηγ6 αυτoκiνητα &νω των 4 τ6νωv η λεωφoρεiα προg κυκλoφορiα δεν εκδiδεται
πιστoπoιητικ6 κυρι6τητα9, αλλ6 απαιτειτα'ι" η o6νταξη ουμβολαiου απ6 oυμβoλαιογραφo και τα
6ξοδα βαριiνoυν τoν αγoραoτη.
oι ενδιαφερ6μενοι πριν λdβoυν μ6ροq oτιg δημoπραoiεg πρ(:πεινα ενημερcbνoνται απ6 τιg αρμ6διε9
Yπηρεofεq Mεταφορiον για τιζ εκ&oτoτε ιoβoυoεg διατ6ξει9 ωζ πρoζ την ταξιv6μηση, τo εfδoq τoυ
καυoiμου, τον τ6πο ταξιν6μηoη9, τα 6ρια εκπoμπηq καυoiμων κλπ και των οπoiων d,γvοια δεv
μπoροriν να επικαλεοτo6ν μετd, την αγορd των o1ημd,των.
Η επioκεψη των ογημd.των επιτρ6πεται ελειiθερα απ6 την 01-12-2022 6ωc και την 12-12-2022 κατd,
τιζ εργ6oιμεζ ημ6ρεc και iDρεc απ6 09.00 π.μ. μ6γoι l3.00 μ.μ.
Δεν επιτρ6τtεται τo επισKεπτηριo κατd τη διd,ρκεια διεξαγωγηq τηg δημoπραoiαg, παρd, μ6νο μετd, τo
πi,ραc, αυτηg για τρι6ντα (30) λεπτd παρoυoiα τoυ προσωπικoti τηζ υπηρεσiαg, oε 6oου9 εκ των
ανακηρυ1θ6ντων πλειoδοτrj:ν το επιθυμοr1ν.

o πiνακαg των δημoπρατot5μενων αυτoκινητων επιoυνd,πτεται στo ΠAPAΡTHMA τηq παρorioαg.

ΛΩNEΙoY

ΣoΓΙANNoΣ

ΙετιιπpπoΣ To



ΠAPAPTHMΑ
ΠΙNAΚBΣ ΔHMOΠΡATOYMENΩN OXΗMATΩN

ΠΙNΑKΑΣ 1. EΠΙBΑTΙKΑ oXΗMΑTA ΓΙA KYKΛOΦOPΙA KoΙNoTΙΚΗΣ ΠPOEΛEYΣHΣ

EPΓoΣTAΣΙo
KΑTAΣKEYHΣ APΙΘMOΣ ΠΛΑΙΣΙoY KAYΣΙMo-

KYBΙKA
ENΔEΙΚTΙKo

EToΣ
KΑTAΣKEYHΣ

xPΩMA-
ΘYPEΣ

TΙMΙΙ
ΕKKΙNΙ{ΣHΣ

I 222419 NΙssAN
ALMERA JN1BAAN15UO619916

AMoΛYBΔH
cc 1.392

ΣΙΙΑΣMENο
MΠAMΠPΙZ

2000 EPYΘΡo
-4ΘYΡo 400,00€

2 222420 ALFA ROMEO
147 2AR93700005042393 AMoΛYBΔΗ

cc 1.598 2002 ΓKPt-
3ΘYPo 500,00€

3 222421 TOYOTA
AvENsΙS SB153ABN00Ε052506 AMoΛYBΔΗ

cc'1.587 1999 BYΣΣΙNΙ
-4ΘYPo 500,00€

4 222443 RENAULT
cLΙο vF1CB07CF25850450 ΠETPEΛAΙo

cc 1.461
2001 ΛEYKo-

3ΘYPo 900,00€

5 222418 OPEL ASTRΑ \ryOLOTG FJ8Y5l8l093
AMoλYBΔH/
YΓPAEPΙo

cc 1.389
2000 ΑΣΗMΙ-

5ΘYPo 400.00€

6 222417 vwPoLo wνwzzz9Nz2Υ087794
AMoΛYBΔΗ

cc 1.390
ΣΠAΣMENo
MΠAMΠPΙZ

2002 MAYPO-
5ΘYPo 400,00€

7 220304 MERCEDES
CARLSSON νι]DΒ203746l^423770

AMoΛYBΔΗ/
YΓPAΕPΙo-

cc 1.796
2002 MAYPO-

3ΘYPo 2.700,00€

ΠΙNAKΑΣ 2. ΔΙKYΚΛA oxΗMATA ΓΙA KYΚΛoΦoPΙA KOΙNOTΙKHΣ ΠPOEΛEYΣΗΣ

αlα A.M. EPΓoΣTAΣΙo
KATAΣKEYHΣ AΡΙΘMoΣ ΠΛAΙΣΙoY KΑYΣΙMo-

KYBΙKA
ENΔEΙKΤΙKo

EToΣ
ΚATΑΣKEYΙΙΣ

xPΩMA-
ΘYPEΣ

TΙMΙΙ
EKKΙNHΣHΣ

I 220310 YAMAHΑ
TDM9OO

JYARN114000006018 AMOΛYBΔH-
cc 897

2006 MΑYPo 2.500'00€

ΠΙNAKΑΣ 3. TΡoxoΦoPA oxΗMATA ΓΙA KYKΛOΦOPΙA KOΙNOTΙKHΣ ΠPOΕΛEYΣΗΣ

α/α
A.M. EPΓoΣTAΣΙo

KΑTAΣΚEYHΣ APtΘMoΣ ΠΛAΙΣΙoY KAYΣΙMo-
KYBΙKA

ENΔEΙΚTΙKo
EToΣ

KATAΣKEYHΣ
xPΩMA TΙM[Ι

EKΚΙNHΣHΣ

218943 DAF 95XF43O
TPAΚToPAΣ XLRTΕ47xS0E508183 ΠETPEΛAΙo 2002 ΛEYKo 6.000,00€



2 2t8944
ΚRoNE
PYMoYΛKΑ
EΠΙKΑΘΙΙMENΙΙ
ΚoYPTΙΝA

\ryKESDP2707r3r 849r 2007 4.300,00€

3 218945

KRONE
PYMοYΛKΑ
ΕΠΙKAΘHMΕΝΗ
KoYΡTΙNA

\ryKESD000000418462 2008 3.800,00€

ΠΙNAKΑΣ 4. ΔΩΔEKΑ (12) OΧIΙMATA OTKZ ME ΔEΣMEYΣH E.Δ.o.E. KOΙNOTΙKA OMAΔΙKH TΙMΗ EΚKΙNΙΙΣHΣ
1.810.00€

(''/α
A.M. EPΓoΣΤAΣΙo

KATΑΣKEYΙIΣ APΙΘMoΣ ΠΛAΙΣΙoY ΚΑ\ΣΙMo-
KYBΙΚA

ENΔEtKTΙKo
EToΣ

KATAΣKEYΙΙΣ
xPΩMA-
ΘYPEΣ

TΙMH
EKKΙNΗΣHΣ

1 220306
MΙTSUBΙSHΙ
L300
ΦoPTHΓo
KΛEΙΣTO<3.5T

L031P5751627 AMoΛYBΔΗ
cc 1.300

1984 MΠEZ-
5ΘYPo 200,00€

2 222422 Ι{YUNDAΙ
ACCENT KMΙΙVD21LPVU211418 AMoΛYBΔH

cc 1.341
1996

ΛΕYKo-
3ΘYPo 130'00€

3 222424 v\ry PοLo 'wνwzΖΖ6ΝΖxΥ0774l3 AMoΛYBΔH
cc 1.390 \999 MΠΛE_

3ΘYPo 150,00€

4 222433 tΙYUNDAΙ
ACCENT KMHVD21LPXU414105 AMoΛYBΔH

cc 1.341 1998
AΣHMΙ-
2ΘYPo 150'00€

5 22243s AUDI A4 \ry^υΖΖZ8DΖTA250607
AMoΛYBΔH/
YΓΡAEPΙo

cc 1.595
1996 ΠPAΣΙNo-

4ΘYPo 150,00€

6 222438 oPEL ASTRΑ
CARAVAN \ry0L0TGF3s12040288 AMoΛYBΔΗ

cc 1.389
2000 MΠΛE-

5ΘYPo 170'00€

7 222440
M^ΖD^
ΦoPTΙΙΓo
ANoΙXTo<3'5T

JMZUF1Y3200620650 ΠETPEΛAΙο
cc 1.390 1995

ΛEYKo-
2ΘYPo 170'00€

8 222441
DATSUN
ΦoPTHΓo
ANOTXTO<3,57

G720^111s4 AMoΛYBΔH
cc 1.567 1980

EPYΘBo-
2ΘYPo 150,00€

9 222442 }lYUNDAΙ
ACCENT KMΙryF21LP\ryU493948 AMoΛYBΔH

cc 1.341
1998 KYΠAPΣΣΙ

-4ΘYPo 100'00€

l0 222444 MERCEDES 250 wDΒ124l25lB7703Ι0 ΠETPEΛAΙO ΓKPt-
4ΘYΡo 150,00€

t1 222445
F'ΙAT FΙoRΙNo
ΦoPTΗΓo
ANoΙXTo<3,5T

ΖF^14600008085969 AMoΛYBΔΗ 1989
MΠΛE_
2ΘYΡo 150,00€

l2 222168 VW GOLF wν'νι]ΖzΖlczLw396
676

AMoΛYBΔH
cc 1.781

1990 ΛEYKo-
5ΘYPo l40'00€



ΠΙNAKΑΣ 5. ΔYo (2) OXHMΑTA OTKZ MΕ ΔEΣMEYΣΙΙ E.Δ.o.E. MΙt KoΙNoTΙKΑ OMAΔΙKH TΙMH EKKΙNHΣHΣ
400,00€

EPΓoΣTAΣΙo
KΑTAΣKEYΙΙΣ APΙΘMoΣ ΠΛΑΙΣΙoY KAYΣΙMo-

KYBΙKA
ENΔEΙKTΙΚo

EToΣ
KATΑΣKEYΗΣ

DODGE
cΗRYSLER
DYNASTY

183XC46R3LD895517 AMoΛYBΔH
cc 2.500

1FALP52U6SA165883

ΠΙNAKΑΣ 6. TPΙA (3) ΔΙΚYΚΛA oXHMATA KOΙNOTΙKA ΓΙA ΔΙAΛYΣΗ oMAΔΙΚtΙ TΙMH EΚKΙNΗΣHΣ 90,00€

, I A,M.{ι/α l

EPΓoΣTAΣΙo
KATAΣKEYΗΣ APΙΘMoΣ ΠΛAΙΣΙoY KAvΣΙMo-

KYBΙΚA
ENΔEΙKTΙKO

EToΣ
KATAΣKEYΗΣ

ΧPΩlνlA i .*J,'iH",

221089 ΗONDA c50 c508201899 AMoΛYBΔH MAYPO 30,0(re

2 222447 KEE\ryAY LBBXEH9O16B009818 AMoΛYBΔH ΛEYKo 30,0(re

3 222449 BENELLI 50550s AMOΛYBΔH ΘAΛAΣΣΙ 30.00€


