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              Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει εκ νέου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 

2276/2019 πράξης 26 της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΩΖ6Ι7Λ1-9Η2), ότι προτίθεται να 

προβεί στην ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού ανανέωσης Αδειών Οδήγησης (εξεταζόμενων 

υποψηφίων μετά τη συμπλήρωση του 74ου έτους ηλικίας) για την Δ/νση Μεταφορών & 

Επικοινωνιών και ανώτατης δαπάνης του ποσού των 474,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. 

91349/12576 /02-04-19 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 

Λακωνίας,  

 

Τα απαιτούμενα είδη περιγράφονται ως εξής: 

-Πέντε (5) αντανακλαστικά γιλέκα χρώματος κίτρινου φθορίζοντος(προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 62,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

   

-Τρεις (3) Μαγνητικές Πινακίδες με το διεθνές διακριτικό σήμα «L»15 εκ.(ύψος) και 12   

εκ.(μήκος) περίπου ερυθρού χρώματος και τη φράση «Προσοχή-Προπορεύεται 

Μοτοσικλέτα».Διαστάσεις γραμμάτων 3 εκ. περίπου.( προϋπολογισθείσας δαπάνης 40,00 € 

συμπ. ΦΠΑ) 

 

-Τρία (3) ζεύγη Ραδιοσυστημάτων αμφίδρομης (full duplex), ασύρματης, φωνητικής 

επικοινωνίας PMP446(το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο 

ενδιαφερόμενος να μην αποσπά το χέρι από το τιμόνι, για τη χρήση ή τη λειτουργία του.) 

(προϋπολογισθείσας δαπάνης 372,00 € συμπ. ΦΠΑ) 

Σύνολο προϋπολογισθείσας δαπάνης 474,00 € συμπ.ΦΠΑ 



 
     

 

 

 

  Κάθε ενδιαφερόμενος  οικονομικός φορέας  δύναται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των 

τριών ειδών , αλλά και για μεμονωμένα είδη. 

       

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά για 

το αντικείμενο του παραπάνω περιγραφέντος έργου, μέχρι την  26η-7-2019 και ώρα 14:30 στη 

Γραμματεία Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Λακωνίας, που βρίσκεται στο 1ο όροφο 

του Διοικητηρίου. Πληροφορίες στα τηλ. 2731363184 (Κοκκονού Μεταξία) και 2731363277 

(Κουμουστιώτης Δημήτριος) 

 

                                                                        Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
                                                                       Διοικητικού-Οικονομικού 
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