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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      

         Λάρισα  16/1/2019 
 

 
 
 
 
 

∆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 αντλίες υδραυλικού (καρδιές) 28 
γαλόνια και 10 γαλόνια του οχήµατος KHΥ 8156» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΥ 8156 DAIMLER/CHRYSLER 1823 2004 WDB9505011K961430 0 OM906LA11/1 

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 επισκευή λεκάνης πόρτας, 
υπερκατασκευής σε εξωτερικό συνεργείο του οχήµατος ΚΗΗ 1412» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΗ 1412 DAIMLER/CHRYSLER 
6028 

952.50 
0 WDB9525031L274904 0 OM906LA.IV/3 

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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3. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για διακόπτη φώτων τιµονιού (1 τµχ)  του 
οχήµατος ΚΗΥ 8159» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΥ 8159 KIA MOTOR PICANTO 2004 KNEBA24425T098803 G4HE 0 

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 χερούλι συρόµενης, δεξιάς πόρτας, 

εξωτερικό (1 τµχ)  του οχήµατος ΚΗΙ 8197» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΚΗΙ 8197 HYUNDAI H-1 2004 NLJWWH7WP4Z022960 0 G4JS 

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

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

1470» 
 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΚΗΗ 1470 IVECO  AD410T45 2009 WJMJ4CTS40C226150 0 F3BE3681CS 

Βαλβίδες καθίσµατος οδηγού (2 τµχ) 
Ενδ. Τύποι: 

AIRVENT 34037 24DC 2,5 W 
AIRVENT 111868 

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 ΚΗΟ 

9672» 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΟ 9672 MITSUBISHI 
CANTER 

060 
1997 JMBFE444EOKA77992 0 0 

5 κιλά χρώµα σετ 
2,5 κιλά σκληρυντή 

2 κιλά διαλυτικό ακρυλικό 
5 στραγγιστήρια 

2 σακούλες µόνωσης 
Στρόγγυλα χαρτιά Velcro(χριτς- χρατς) τύποι: 

Ρ80 (10τµχ)  
Ρ150 (10 τµχ) 
Ρ240 ( 5 τµχ) 
Ρ320 (5 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 οδοντωτούς ιµάντες 10Χ1150( 2 τµχ) 
του οχήµατος ΜΕ 43290» 

 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα Αρ. κινητήρα 
ΜΕ 43290 RAVO 5000 1994 505129405019 0 8061 1 25 00 
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.   17/1/2019 
 

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

οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί. 

  


