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Αθήνα 16/06/2016
Αριθμ.Πρωτ: ΤΠ7/7075
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υπ. Αριθμ. 43/2016
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης
Λαμβάνοντας υπόψη
1. Τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α/03-04-2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)»(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις”.
2. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
5. Το υπ’ αριθμό. 73/2015 Π.Δ. περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116, τεύχος Α’, 23-09-2015).
6. Την υπ’ αριθμ.2/19.05.2016 (ΦΕΚ 1410/19-05-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ .Ιωάννη Μουζάλα «Έναρξη Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
7. Την υπ’ αριθμό 16.1/770/16-02-2015 (ΑΔΑ 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία ανανεώνει την υπ’ αριθμό 6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση
του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θητεία
τριών (3) ετών για τρία (3) έτη από την λήξη της προηγούμενης.
8. Τη με αριθμ.πρωτ. ΤΠ1/8633/30-12-2015 (ΦΕΚ 2885/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Δ/ντης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
9. Το άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.
10. Την σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΠ2/993/2016 (ΑΔΑ 61Ν7465ΦΘΕ-ΦΤΟ) για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
(Ειδικός Φορέας 43-640) Κ.Α.Ε. 1731 οικ. έτους 2016 για την μίας δίκυκλης μοτοσικλέτας τύπου «scooter»για
τις ανάγκες τις Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
11. Την υπ’ αριθμό ΤΠ1/533/19-01-2016 απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με την οποία
εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16.1/6322/31.05.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΥ6465ΦΘΕ-ΖΞΟ) απόφαση του Δ/ντή της

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης που αφορά «Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών
Προϊσταμένων Τμημάτων».
Προσκαλεί υποψήφιους προμηθευτές για την κάλυψη των αναγκών της αναφορικά με την προμήθεια μίας
δίκυκλης μοτοσικλέτας τύπου «scooter», προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #4.000,00#
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24% λοιπών κρατήσεων, τελών και φόρων, ή τριών χιλιάδων
διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών #3.225,80# άνευ ΦΠΑ 24%.
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Το υπο προμήθεια είδος θα πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται παρακάτω. Όσοι
επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη
διεύθυνση k.zakestidis@firstreception.gov.gr ή με τηλεομοιοτυπία στο fax 210 9233119 μέχρι την Παρασκευή
01/07/2016 και ώρα 12:00 μμ . Εν συνεχεία και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ανωτέρω
ημερομηνία, θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Το υπο προμήθεια είδος θα παραδοθεί στην κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης, Συγγρού 83, 11745,
Αθήνα με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου και θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο.
Το υπο προμήθεια είδος θα είναι καινούριο, άριστης ποιότητας, και θα καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα περιλαμβάνει μακροσκοπικό έλεγχο.

Θα παραδοθεί χωρίς πινακίδες, αφού θα εκδοθούν κρατικές μετά την παράδοση, με ενέργειες της
Αναθέτουσας Υπηρεσίας.
Η μοτοσικλέτα να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία, με το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και με τη
δεξαμενή καυσίμου της γεμάτη και όλα τα άλλα υγρά για την λειτουργία της στη σωστή στάθμη σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η μοτοσικλέτα θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων
χειρισμού, συντήρησης και μικροεπισκευών, στην Ελληνική γλώσσα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει στην Αναθέτουσα Υπηρεσία το συντομότερο δυνατό, και πριν
ακόμα από την παράδοση της μοτοσικλέτας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από την αρμόδια υπηρεσία οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η μοτοσικλέτα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά
την συμφωνία με τους όρους αυτής της περιγραφής
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΤΥΠΟΥ SCOOTER
1

2

3
3.1

3.2

Η προδιαγραφόμενη ΔΙΚΥΚΛΗ μοτοσικλέτα να
είναι τύπου «scooter», καινούρια, πρόσφατης
κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας,
τετράχρονη, κυβισμού μεταξύ 151 και 205
κυβικών εκατοστών, ιπποδύναμης άνω των
14 ίππων (ΗΡ) και με ζάντες τροχών
διαμέτρου τουλάχιστον 16 ιντσών.
Να φέρει καινούρια ελαστικά, όχι από
αναγόμωση, με αντοχή ανάλογη της ανώτατης
ταχύτητάς της, πρόσφατης κατασκευής μέχρι
δεκαοκτώ (18) μήνες προ της παράδοσής της.
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο τύπος
των ελαστικών, οι διαστάσεις τους και κατά
προτίμηση το εργοστάσιο κατασκευής και η
χώρα προέλευσης αυτών.
Η μοτοσικλέτα να φέρει κατ’ ελάχιστο τον
ακόλουθο εξοπλισμό:
Ταχύμετρο
και
εφ΄
όσον
διατίθεται,
στροφόμετρο.
Δείκτη στάθμης καυσίμου ή ενδεικτική λυχνία
χαμηλής στάθμης καυσίμου και γενικά όλα τα
απαραίτητα όργανα και δείκτες, για την ασφαλή
οδήγησή της

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: 61Ω7465ΦΘΕ-8Ψ8
ΝΑΙ

3.4

Δισκόφρενο στον μπροστινό τροχό και κατά
προτίμηση δισκόφρενο και στον πίσω τροχό.
Δύο (2) κάτοπτρα ρυθμιζόμενα

3.5

Ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα).

ΝΑΙ

3.6

Κεντρική ανακλεινόμενη δίποδη βάση στήριξης
επί του εδάφους και εφόσον προβλέπεται από
το εργοστάσιο κατασκευής και πλάγια
ανακλεινόμενη βάση στήριξης.
Δύο αναπαυτικές θέσεις για τους επιβαίνοντες,
με βάσεις για τα πόδια και χειρολαβές για τα
χέρια του πίσω επιβάτη.
Tα προβλεπόμενα εργαλεία συντήρησης
(μπουζόκλειδο, κατσαβίδια/κλειδιά για σύσφιξη
των εξαρτημάτων κ.α.) και παρελκόμενα για την
ασφαλή και κανονική λειτουργία της, τα οποία
να δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά.
Κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα στην
εξάτμιση για αποφυγή επαφής των αναβατών
με επιφάνειες μεγάλης θερμοκρασίας.
Η προσφερόμενη μοτοσικλέτα θα πρέπει να
πληροί όλα όσα προβλέπονται, από την
ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον
ισχύοντα Κ.Ο.Κ..

ΝΑΙ

Ο χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών
της μοτοσικλέτας να είναι κατά προτίμηση,
αλλά όχι δεσμευτικά, λευκός, και οι όποιες
λεπτομέρειες ή αποκλίσεις θα καθοριστούν
αποκλειστικά ύστερα από γραπτές οδηγίες της
Αναθέτουσας Υπηρεσίας.
Εγγύηση
καλής
λειτουργίας
για
την
προσφερόμενη
μοτοσικλέτα,
που
να
αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη
λειτουργία της για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια
Ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης στις τιμές
των ανταλλακτικών-αναλώσιμων (τουλάχιστον
20%) και της εργασίας (τουλάχιστον 15%) του
εκάστοτε ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου,
για τις επισκευές και συντηρήσεις που θα
γίνουν εκτός των όρων και της διάρκειας της
εγγύησης.

ΝΑΙ

3.3
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επιπροσθέτως ο ανάδοχος δεσμεύεται προς την Αναθέτουσα αρχή για τα κάτωθι:
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για την προσφερόμενη μοτοσικλέτα, που να αναφέρεται στην ομαλή και
ανεμπόδιστη λειτουργία της για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Στη
διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση της
Υπηρεσίας, για την επισκευή κάθε είδους βλάβης και αντικατάσταση ή επισκευή κάθε προβληματικού
εξαρτήματος της μοτοσικλέτας για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμού του
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη
προερχόμενης από κακή χρήση ή από ατύχημα η μοτοσικλέτα να αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου από την
προμηθεύτρια εταιρεία. Επίσης, ο προμηθευτής να εγγυηθεί την δυνατότητα υποστήριξης της
μοτοσικλέτας σε ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις για μια δεκαετία από την παράδοσή της. Οι
αιτήσεις στον προμηθευτή για ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα. Τα ανταλλακτικά ή
εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το δίκτυο εξυπηρέτησης του
προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στην προσφορά να υπάρχει ρητή
διαβεβαίωση του προμηθευτή με την οποία αναλαμβάνει, τόσο στα κεντρικά όσο και στα
εξουσιοδοτημένα συνεργεία που θα δηλώσει, την οικονομική επιβάρυνση τουλάχιστον όλων των
προγραμματισμένων συντηρήσεων του δίκυκλου μέχρι τα 20.000 χιλιόμετρα (εργατικά και αναλώσιμα).
Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται
αυτά, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί
πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης ή πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματισμένων συντηρήσεων του
κατασκευαστή.
2. Σταθερό ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης στις τιμές των ανταλλακτικών-αναλώσιμων (τουλάχιστον
20%) και της εργασίας (τουλάχιστον 15%) του εκάστοτε ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου, για τις
επισκευές και συντηρήσεις που θα γίνουν εκτός των όρων και της διάρκειας της εγγύησης. Η παρεχόμενη
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έκπτωση να ισχύει υποχρεωτικά, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου
οχήματος που θα δηλωθεί στην προσφορά κάθε υποψήφιου προμηθευτή και για όσο χρόνο το όχημα
κατέχεται και χρησιμοποιείται από την Αναθέτουσα υπηρεσία.
3. Ενδεικτική κατάσταση-κατάλογο τουλάχιστον τρία (3) συνεργαζόμενων συνεργείων δικτύου του σε όλη τη
Χώρα (Ν. Αττικής, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Έβρου) και να δηλώνει αυτά που μπορούν να καλύψουν την
δέσμευση για τις δωρεάν προγραμματισμένες συντηρήσεις. Επιπλέον και καθ’ όλη τη διάρκεια της
εγγύησης, ο προμηθευτής να δηλώνει υποχρεωτικά ότι, αναλαμβάνει να καλύπτει με δαπάνες του τη
μεταφορά της προσφερόμενης μοτοσικλέτας στα κεντρικά συνεργεία του ή στο πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο η συνεργαζόμενο συνεργείο, σε περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί στα
κατά τόπους εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με
τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην
κατηγορία αυτή των μοτοσικλετών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τον ανωτέρω πίνακα απαντώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Ο πίνακας θα είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αναλύεται ως ακολούθως:
Α/Α

ΕΝΑ (1) ΔΙΚΥΚΛΟ
ΟΧΗΜΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% &
ΔΙΧΩΣ ΕΤΤ

ΕΤΤ ανα ΤΜΧ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΕΤΤ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%

1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ & ΕΕΤ

Το συνολικό κόστος του έργου ορίζεται στο ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #4.000,00# συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α 24% λοιπών κρατήσεων, τελών και φόρων, ή τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε
ευρώ και ογδόντα λεπτών #3.225,80# άνευ ΦΠΑ 24%. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 1731 του
Φορέα 640.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις.
1.
0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2.
3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
3.
20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
4.
Παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ
151/Α).
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να στείλουν τις προσφορές ως αναφέρεται παραπάνω και εν συνεχεία να
αποστείλουν εντός τριών ημερών το φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα εξής:
1. Η πρωτότυπη προσφορά του υποψηφίου υπογεγραμμένη.
2. Ο πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών κατάλληλα συμπληρωμένος. Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να
συμπληρωθεί ΝΑΙ. Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός που θα δοθεί σε
τυχόν συνοδευτικά έντυπα που θα εμπεριέχει ο φάκελος.
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3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα αναγράφεται:
i.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός πρόσκλησης, αντικείμενο
διαγωνισμού),
ii.
Ότι το υπο προμήθεια είδος είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και καλύπτει τις τεχνικές
απαιτήσεις της πρόσκλησης,
iii.
Ότι το υπο προμήθεια είδος καλύπτει με εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών,
iv.
Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση
v.
Ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό
του Δημόσιου Τομέα.
vi.
Ότι σε περίπτωση ακύρωσης του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο
vii.
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
viii.
Ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για την εξόφληση των τιμολογίων.
ix.
Ότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την νομοθεσία για την προμήθεια των ειδών
της παρούσας πρόσκλησης.
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Για το Ελληνικό Δημόσιο
Την Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης

ΝΙΚΑΣ Παναγιώτης
Πίνακας Αποδεκτών
1. ΜΟΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ info@moto-pasxalidis.gr
2. ΤΕΟΜΟΤΟ ΑΕ info@teomoto.gr
3. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ sales@gorgolis.gr, ad@gorgolis.gr
4. MOTO TREND ΑΕ info@kymco.gr
5. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Kostas.lymperopoulos@npoulakis.gr
6. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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