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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      

         Λάρισα  15/1/2019 
 

 
 
 
 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Τµήµα Επιµέλειας Επισκευών και Ανταλλακτικών 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: 9ο χιλ. Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου 
Ταχ. Κώδικας: 411 10 
Πληροφορίες: Μάντζιος Νικόλαος  
Τηλέφωνο: 2410 575691 
Fax: 2410 575096  
E-Mail: promam@larissa-dimos.gr    
 
                                                                                                          ΠΡΟΣ  
 
                                                                                         ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

1. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για επισκευή ασυρµάτου σε εξωτερικό 
συνεργείο του οχήµατος KHΥ 8045» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΥ 8045 SCANIA 
P94 

DB4X2 
NZ 2230 

1999 XLEP4X20004421773 0 
DSC911L01 

5139735 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε 
στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
2. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για ανταλλακτικά του οχήµατος ME 

131397» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΜΕ 131397 KÄRCHER 
MC 50 
ADV 2016 WK3442204G4220439 

3TNV76-
XMHS G5377 

Φίλτρο λαδιού( 1τµχ) ενδ. τύπος UNION JAPAN C 431 
Φίλτρο πετρελαίου( 1τµχ) ενδ. τύπος HIFI SN21590 
Φίλτρο πετρελαίου( 1τµχ) ενδ. τύπος HIFI SN21591 
Φίλτρο αέρος( 1τµχ) ενδ. τύπος MICRONIC 2R2181C 
Φίλτρο αέρος( 1τµχ) ενδ. τύπος MICRONIC 2R2181 

4 λίτρα λαδιού SAE 15w/40 SHPD APICI-4, CG-4, CF-4/SL ACEA E7/A3/B4 
Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε 

στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 
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3. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για µοχλούς (γρυλόχερα) ανύψωσης 
παραθύρου (2 τµχ) του οχήµατος ΚΗΟ 9470» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΟ 9470 MERCEDES 1624 1977 
385034-14-

316775 
0 

402911 10 
094036 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε 
στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
4. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για κατασκευή βάκτρων (2 τµχ) σε 

εξωτερικό µηχανουργείο του οχήµατος ΚΗΥ 8047» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΚΗΥ 8047 SCANIA 
P 94 

DB4X2 
NZ/2230 

1999 XLEP4X20004421780 0 DSC911L01  

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. 
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία η διευκρίνιση 

Χρόνος παράδοσης προσφορών: τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να 
εξετάσουν το όχηµα και την υπερκατασκευή  και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για και για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές 
φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν 

 
5. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για αντλία βενζίνης (1 τµχ)  του οχήµατος 

ΚΗΟ 9551» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΚΗΟ 9551 MITSUBISHI 

L200 
Club-
Cab 

Pick-Up 

1993 JMBCNK120PP000164 0 
4G63-

PC9906 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε 
στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
6. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για ανταλλακτικά του οχήµατος ΚΗΗ 

1473» 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΗ 1473 DENNIS ENGL. 1168 2009 SEG1930AL5B913699 D7F 0 

Σταυρούς Φ19Χ48 (2 τµχ) 
Ρουλεµάν 606-Ζ(55-30-13) (2 τµχ) 

Τσιµούχες 30-55-7 (2 τµχ) 
Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε 

στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 
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7. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για επισκευή άξονα τιµονιού σε εξωτερικό 
µηχανουργείο του οχήµατος ΚΗΗ 1473» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΗ 1473 DENNIS ENGL. 1168 2009 SEG1930AL5B913699 D7F 0 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. 
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία η διευκρίνιση 

Χρόνος παράδοσης προσφορών: τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να 
εξετάσουν το όχηµα και την υπερκατασκευή  και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για και για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές 
φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν 

 
8. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για µανέτα χειροφρένου ενδ. τύπος KNOR 

BREMSE DPM 61 EX 16153 του οχήµατος ΚΗΗ 1470» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΚΗΗ 1470 IVECO  AD410T45 2009 WJMJ4CTS40C226150 0 F3BE3681CS 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε 
στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
9. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για κυλινδράκια πίσω φρένων (2 τµχ) του 

οχήµατος ΚΗΥ 8012» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΥ 8012 FORD 
TRANSIT 

100LVA345 
1998 WFDLXXBDVLWG01300 4GE 4GEWG01300 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε στη 
διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
10. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για ρεκτιφιέ κεφαλής κινητήρα, έλεγχο 

βαλβίδων ή αντικατάσταση αυτών σε εξωτερικό συνεργείο  του οχήµατος 
ΚΗΗ 1472» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΗ 1472 DENNIS ENGL. 1168 2009 SEG1930AL5B913698 D7F 0 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. 
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία η διευκρίνιση 

Χρόνος παράδοσης προσφορών: τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να 
εξετάσουν το όχηµα και την υπερκατασκευή  και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για και για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές 
φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν 
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11. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για µανέτα χειροφρένου κ ντίζα 
χειροφρένου επάνω  του οχήµατος ΚΗΟ 9628» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΟ 9628 PEUGEOT BOXER 1995 VF3231A6215195514 0 D9B10CU9K6000197 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε στη 
διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
12. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για κεφαλές (10 τµχ) τερµατικού διακόπτη 

ενδ. τύπος Telemecanique XCKP2110G11 ZCE 10 των οχηµάτων ΚΗΗ 
1418-ΚΗΗ 1419» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΗ 1418 DAIMLER/CHRYSLER 950.50 2007 WDB9505011L289987 0 OM906LA.IV/3 

ΚΗΗ 1419 DAIMLER/CHRYSLER 950.50 2007 WDB9505011L288557 0 OM906LA.IV/3 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε 
στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
13. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για ανταλλακτικά του οχήµατος ΚΗO 

9599» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΟ 9599 PEUGEOT 
106 
K10 

1994 VF31ACDZ250742698 0 CDZ10FN1J1474805 

Σετ συµπλέκτη 
Συνεµπλόκ µικρά ψαλιδιών (2 τµχ) 

Ηµιαξόνιο κοντό (1 τµχ) 
Βάση µηχανής κόντρας 

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε στη 
διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση 

 
Χρόνος πληρωµής 90 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου 

 
Χρόνος κατάθεσης προσφορών «ΕΩΣ 8:00 π.µ.   16/1/2019 

 
Οι τιµές θα πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως. Επίσης, 

οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί. 

  


