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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      

         Λάρισα  3/9/2019 
 

 
 
 
 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Τµήµα Επιµέλειας Επισκευών και Ανταλλακτικών 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: 9ο χιλ. Ε.Ο. Λάρισας – Θες/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου 
Ταχ. Κώδικας: 411 10 
Πληροφορίες: Λούτσης Γεώργιος   
Τηλέφωνο: 2410 575691 
Fax: 2410 575096  
E-Mail: promam@larissa-dimos.gr    
 
                                                                                                          ΠΡΟΣ  
                                                                                         ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
 
1. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για 3 ρελέ αστέρα τρίγωνο κοµπλέ, ένα 

θερµικό 33KW και ένα τερµατοδιακόπτη αποκλειστικά ΑΒΒ για τον 
αεροσυµπιεστή του αµαξοστασίου» 

 
2. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για κορµό κινητήρα και εκκεντροφόρο ή 

κινητήρα κοµπλέ µεταχειρισµένο µε στοιχεία ανάγλυφα κορµού  R 90601151 
51 15k 07 G 08 του οχήµατος ΚΗΗ 1419» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

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

 
3. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για λεβιέ ταχυτήτων ολόκληρο 

µεταχειρισµένο του οχήµατος ΚΗΥ 8056» 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΥ 8056 HYUNDAI ATOS 2000 KMHAB51GPYU247509 0 G4HCY 

 
4. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για  προµήθεια 100 επίπεδων πλαστικών 

καπακιών που προορίζονται για τετράτροχους πλαστικούς κάδους 
µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων. 

 
  Θα είναι µονοµπλόκ, κατασκευασµένα µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση 
πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION). Έτσι διασφαλίζεται ότι το 
υλικό εκχυόµενο θα έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σε όλα τα σηµεία.      
Ο χρωµατισµός των καπακιών θα είναι πράσινος κατά RAL και θα επιτευχθεί 
στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 
 

 



3/9/2019 

 2 

  Το πολυαιθυλένιο θα είναι πρωτογενές υλικό, υψηλού µοριακού βάρους και θα 
περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες. 
Θα έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές 
αντιδράσεις. 
  Τα καπάκια κάδων θα διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) εργονοµικές 
χειρολαβές κατασκευασµένες οµοίως µονοµπλόκ,  αποκλειοµένων εγκοπών η 
εσοχών, από τις οποίες αφ’ ενός θα ανοίγει το καπάκι µε το χέρι και αφ’ εταίρου 
θα µπορεί να µετακινηθεί ο κάδος ελκόµενος από αυτές. 
  Θα έχουν ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα 
νερά της βροχής, καθώς και για µεγαλύτερη αντοχή. Θα εφαρµόζουν στους 
κάδους µε ερµητικό κλείσιµο προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον 
και για προστασία  τραυµατισµού των χεριών, καθώς και για να µην εισέρχονται 
τα νερά της βροχής όπως και  τρωκτικά ή έντοµα. 
  Η σύνδεσή του καπακιού µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από 
µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. Η 
δυνατότητα αναστροφής του καπακιού θα είναι 270. 
  Κάθε καπάκι θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ειδικά σχεδιασµένους 
ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά 
στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι 
και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. Οι 
µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε 
οι δυνάµεις καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να 
µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. Θα παραδοθεί για  κάθε καπάκι και ο 
αντίστοιχος πείρος σύνδεσης των µεντεσέδων µε το κυρίως σώµα καθώς και 
κάθε άλλο απαραίτητο µικροϋλικό σύνδεσής του. 
Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις τα καπάκια και οι κάδοι βρίσκονται στο αµαξοστάσιο 
του ∆ήµου Λαρισαίων. Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική 
πληροφορία η διευκρίνιση 
Χρόνος παράδοσης προσφορών: τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης 
 
 
5. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για ανταλλακτικά του οχήµατος ΜΕ 134493» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΜΕ 134493 RAVO  
RAVO 5 
SERIES 

540 
2018 XL95F6HBXJA020319 4FAFE411A*C 1585717 

Φίλτρο λαδιού αποκλειστικά ΜΑΝΝ W950/26 
Φίλτρο πετρελαίου αποκλειστικά ΜΑΝΝ WK950/19 
Φίλτρο υδραυλικού αποκλειστικά IVECO 5060073 
Φίλτρο υδραυλικού αποκλειστικά IVECO 5060047 

Φίλτρο αέρος αποκλειστικά ΜΑΝΝ C16400 
Φίλτρο  πετρελαίου αποκλειστικά ΜΑΝΝ WK9056 
Φίλτρο υδραυλικού αποκλειστικά ΜΑΝΝ WD9004 
Φίλτρο καµπίνας αποκλειστικά ΜΑΝΝ CU6034 
Φίλτρο Adblue αποκλειστικά ΜΑΝΝ U5001KIT 

Φίλτρο αναθυµιάσεων αποκλειστικά IVECO 5802112496 
20 lt λιπαντικό κινητήρα 15W/40  ACEA E9/E7, API CI-4/CI-4 PLUS/CI-4 

Σπρέι εκκίνησης αιθέρα 200 ml 
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6. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για ανταλλακτικά του οχήµατος ΜΕ 134494» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΜΕ 134494 RAVO  
RAVO 5 
SERIES 

540  
2018 XL95F6HBXJA020315 4FAFE411A*C 1582998 

Φίλτρο λαδιού αποκλειστικά ΜΑΝΝ W950/26 
Φίλτρο πετρελαίου αποκλειστικά ΜΑΝΝ WK950/19 
Φίλτρο υδραυλικού αποκλειστικά IVECO 5060073 
Φίλτρο υδραυλικού αποκλειστικά IVECO 5060047 

Φίλτρο αέρος αποκλειστικά ΜΑΝΝ C16400 
Φίλτρο  πετρελαίου αποκλειστικά ΜΑΝΝ WK9056 
Φίλτρο υδραυλικού αποκλειστικά ΜΑΝΝ WD9004 
Φίλτρο καµπίνας αποκλειστικά ΜΑΝΝ CU6034 
Φίλτρο Adblue αποκλειστικά ΜΑΝΝ U5001KIT 

Φίλτρο αναθυµιάσεων αποκλειστικά IVECO 5802112496 
20 lt λιπαντικό κινητήρα 15W/40  ACEA E9/E7, API CI-4/CI-4 PLUS/CI-4 

Σπρέι εκκίνησης αιθέρα 200 ml 
 
7. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για 2 τσιµούχες 25.4-38.1-6.36/6.85 του 

οχήµατος ΚΗΥ 8186» 
Αρ. 

κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 
Έτος 

κατασκευής Αρ. πλαισίου 
Τύπος 

κινητήρα 
Αρ. 

κινητήρα 

ΚΗΥ 8186 RENAULT 
MIDLUM 
220.16 
Β737 

2005 VF644ACA000014790 0 
DC 16 
WJ01 

 
                 Χρόνος πληρωµής 90 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου 
 

Χρόνος κατάθεσης προσφορών «ΕΩΣ 09:00 π.µ.  4/9/2019 
 

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

οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.  


