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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      

         Λάρισα  15/4/2019 
 

 
 
 
 
 

∆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 εµβολάκι ταχυτήτων εµπρός-πίσω 
αποκλειστικά τύπου Α 0012608863 ΚΑ 629137ΖGS003 του οχήµατος ΚΗH 
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 

 
2. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για καστάνια χειροφρένου καινούρια του 

οχήµατος ΚΗΟ 1583» 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΟ 1583 FORD TRANSIT 1991 SFAKXXBDYKMS74873 4BA 0 

 
3. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για γρυλόχερα παραθύρου (2 τµχ) του 

οχήµατος ΚΗΥ 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 

 
4. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για σετ λεβιέ ταχυτήτων  του οχήµατος ΚΗΗ 

1436 » 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΗ 1436 IVECO 
ML 100E18 
TM2C1ABR 

2008 ZCFA1AD0302532667 0 F4E3481BR 
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5. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για ρεκτιφιέ κεφαλής σε εξωτερικό 
συνεργείο  του οχήµατος ΚΗΟ 9641» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΟ 9641 CITRÖEN ZX 1996 VF7N2D70005D74881 0 KDX10FS7B1872552 

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 τη ν 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 

 
6. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για ρεκτιφιέ κεφαλής σε εξωτερικό 

συνεργείο  του οχήµατος ΚΗΥ 8039» 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΥ 8039 DAF 
FA 

55160 
B15 

1999 XLRAE55CEOL169490 0 34221 359696 

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 τη ν 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 

 
 

Χρόνος πληρωµής 90 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου 
 

Χρόνος κατάθεσης προσφορών «ΕΩΣ 8:00 π.µ.  16/4/2019 
 

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

οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.  


