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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Βέροια, 19 Ιανουαρίου 2022 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 43712(360) 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Σ. Μπίμπου 
Τηλέφωνο:       23313 50122 
Telefax:             23310 50227 
URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               bibou.s@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ 
 
Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για ένα έτος, 

προϋπολογισμού 7.000 ευρώ, με επιπλέον 2.000 ευρώ δικαίωμα προαίρεσης (cpv: 

66510000-8» 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. 

Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

http://www.pkm.gov.gr/
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7. την με αρ. 76928/9-7-2021 (Β’ 3075/13-7-2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)», 

8. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και 

λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

9. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 

708/9-9-2019) σχετικά με τον Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας. 

10. Την αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β’3475) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη». 

11. Τον Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α), άρθρο 9, παρ. 13.  

12. Τις διατάξεις του ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α), με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 

«Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες 

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α), Μέρος Δεύτερο: «Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων». 

14. Τις διατάξεις του Ν.3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 

ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ 

σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». 

15. Την αρ. 1007/2022 (ΑΔΑ: 91527ΛΛ-ΟΥ5, ΑΔΑΜ: 22REQ009930802) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 
Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, όπως αυτά 

καταγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσης, για χρονικό διάστημα ενός έτους, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και 

διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση 

ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, 

στο σύνολο των ασφαλίστρων. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.000€, με επιπλέον δικαίωμα 

προαίρεσης ύψους 2.000€, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είτε σε περίπτωση που προκύψει 

ανάγκη παράτασης της Σύμβασης, είτε προκειμένου να καλυφθεί οικονομικά η ανάγκη ασφάλισης 
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νέων οχημάτων και μηχανημάτων, τα οποία θα ενταχθούν στη δύναμη των οχημάτων και 

μηχανημάτων της ΠΕ Ημαθίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, 

με αναγραφή των στοιχείων τους (επωνυμία και διεύθυνση) καθώς και τη φράση «Προσφορά για 

την ασφάλιση των οχημάτων της ΠΕ Ημαθίας». Η προσφορά θα περιέχει δύο (2) επιμέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους (υπο)φακέλους: 

 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

 

Ο Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 

αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 (ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), στην οποία 

να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας. 

δ) Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

− Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

− Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

− Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με 

ημερομηνία έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με 

το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 

5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα 

οποία γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους. 

6. Κάθε ενδιαφερόμενος που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση πρέπει να καταθέσει 

αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014) με την 

ασφαλιστική επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας διαμεσολαβεί. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Τα  έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για 

κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 
Ο Φάκελος «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του 

υποψηφίου, ως εξής: 

 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχημάτων. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέρους των ζητούμενων οχημάτων.  

Η οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις και θα εξασφαλίζει τις 

απαιτούμενες με την παρούσα καλύψεις καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Με βάση τις 

καλύψεις αυτές, θα δίνεται τιμή ασφάλισης για κάθε όχημα ξεχωριστά. Οι τιμές αυτές στη 

συνέχεια θα αθροίζονται σε μία τελική τιμή, η οποία ορίζεται ως τιμή προσφοράς για το 

σύνολο των ασφαλίστρων. 

Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. 
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Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη (7.000 ευρώ) θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα που θα αποκτά η ΠΕ Ημαθίας μέσα 

στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, χρησιμοποιώντας το προβλεπόμενο 

ποσό της προαίρεσης (2.000 ευρώ). 

Κάθε όχημα και μηχάνημα που παροπλίζεται ή δεν ανήκει πλέον στην  κυριότητα της ΠΕ 

Πέλλας θα αφαιρείται με βάση την αναλογούσα ετήσια αξία ασφάλισής του από το συμβατικό 

αντικείμενο του έργου. 

Η οικονομική προσφορά φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων της ΠΕ Ημαθίας πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές καλύψεις όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, 

στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται και η χρήση των οχημάτων ως εργαλεία όπου αυτό απαιτείται. 

Ειδικότερα: 

 

Προδιαγραφές ασφάλισης για τα παρακάτω επιβατηγά και φορτηγά έως 3,5 τόνους 

1. Σωματικές βλάβες τρίτων (ανά θύμα) 

2. Υλικές ζημιές τρίτων (ανά ατύχημα) 

3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

4. Θραύση κρυστάλλων με απαλλαγή έως 25% ανά περιστατικό  

5. Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια 

6. Προσωπικό ατύχημα 

 

Προδιαγραφές ασφάλισης για τα παρακάτω μηχανήματα και φορτηγά πάνω από 3,5 

τόνους 

1. Σωματικές βλάβες τρίτων (ανά θύμα) 

2. Υλικές ζημιές τρίτων (ανά ατύχημα) 

3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

4. Θραύση κρυστάλλων με απαλλαγή έως 25% ανά περιστατικό  

5. Προσωπικό ατύχημα 

Σημείωση : Για το ΑΜ 63968 δεν ισχύει η θραύση κρυστάλλων.  

 

Επιπλέον καλύψεις για μηχανήματα έργου: 

1. Σωματικές βλάβες καλυπτόμενου οχήματος κατά τη λειτουργία ως εργαλείο 

2. Υλικές ζημιές καλυπτόμενου οχήματος κατά τη λειτουργία ως εργαλείο 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει 12μηνη διάρκεια από την υπογραφή της και θα αφορά τη χρονική 

περίοδο από 26/2/2022 έως τις 26/2/2023.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τιμολόγιο και το Πρωτόκολλο καλής 

εκτέλεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΠΕ Ημαθίας, καθώς και όλων 

των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται: 

Α) είτε ταχυδρομικά, προς την Υποδ/νση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Ημαθίας, 

Μητροπόλεως 44, ΤΚ 59132, Βέροια (η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται 

υπόψη),  

Β) είτε με κατάθεση στη Γραμματεία (ισόγειο) της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων 

Πόρων της ΠΕ Ημαθίας,  

έως τις 27 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.  

Περαιτέρω πληροφορίες θα δίνονται στα τηλ: 2331350122, 210. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα imathia.pkm.gov.gr. 

 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΥΒΙΣΜΟΣ/ 

ΙΣΧΥΣ 
1η ΑΔΕΙΑ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗΣ 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 Επιβατικό ΚΗΥ 7323 1590 / 11 27/07/1999 - SANTANA MOTOR 
VITARA 

2 Eπιβατικό ΚΗΗ3627 1248/9 08/03/2019  OPEL CORSA - 

3 Επιβατικό ΚΗΗ3628 1248/9 08/03/2019  OREL CORSA 

4 Επιβατικό ΚΗΗ3629 1248/9 08/03/2019  OPEL CORSA 

5 Επιβατικό ΚΗΗ3630 1248/9 08/03/2019  OREL CORSA 

6 Επιβατικό KHH3636 10 26/01/2016 - TOYOTA COROLLA 

7 Επιβατικό KHY 7383 1298 / 9 03/12/2003 - DAIHATSU TERIOS 

8 Επιβατικό KHY7397 1590 / 11 01/10/2004 - SANTANA MOTOR 
VITARA 

9 Επιβατικό KHY7398 1328 / 9 01/10/2004 - SUZUKI MOTOR CD- 
JIMMY 

10 Επιβατικό KHY 7399 1328 / 9 01/10/2004 - SUZUKI MOTOR CD- 
JIMMY 

11 Επιβατικό KHI4072 1341 / 9 01/07/2005 - HYUNDAI 

12 Φορτηγό KHI 4074 17 16/08/2005 - FORD 

13 Φορτηγό ΚHI 4085 77 17/01/2007 - IVECO 

14 Φορτηγό ΚΗΥ 1784 36 26/09/1995 - MERCEDES  UNIMOG 

15 Φορτηγό KHY 1793 51 23/12/1996 - SCANIA 

16 Φορτηγό ΚΗΗ 2099 36 01/04/2003 - IVECO 

17 Ελκυστήρας  
Επικαθήμενο 

KHY7304 82 01/04/1998 - SCANIA 

18 Ισοπεδωτής ME 122952 181 20/09/2004 2004 HMB-NOBAS SHM 
5NT-1 

19 Ισοπεδωτής ME122956 137 09/07/1992 1987 FIAT ALLIS 

20 Φορτωτής- 
εκσκαφέας 

ME102777 97 16/05/2008 2008 NEW HOLLAND 

21 Φορτωτής ME122954 151 12/11/1997 1997 CASE 

22 Αποχιονιστικό ΜΕ87766 215 21/11/2006 2006 RENAULT 
PAPAKOSTANTINOY 

23 Ελκυστήρας 
(τρακτέρ) 

ΑΜ63968 66 1986 1986 MASEY FERGYSSON 

24 Προωθητής ME122955 180 29/01/1997 199 HANOMAC-KOMATSU 

25 Εκχιονιστικό ΜΕ92873 215 06/03/2007 2006 RENAULT 
PAPAKOSTANTINOY 

 

 




