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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      

         Λάρισα  16/09/2020 
 

 
 
  
 
  

∆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 575691-93 
E-Mail: promam@larissa-dimos.gr    
 
                                                                                                          ΠΡΟΣ  
                                                                                         ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
 
1. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση  προσφορών για υπερκατασκευής απορριµµατοφόρου σε 

εξωτερικό εξειδικευµένο  συνεργείο του οχήµατος ΚΗΟ 1460» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΚΗΗ 1460 DENNIS ENGL. 1168 2009 SEG2632GL5B913513 0 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 

 
 
2. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για έλεγχο και πιστοποίηση καλής 

λειτουργίας του ταχογράφου σε εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο του  
οχήµατος KHO 9471» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΟ 9471 MERCEDES 1219 1976 
381025-14-

269748 
0 

401914 10 
080841 
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3. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για κάρβουνα µίζας 6/24 GEBE BSX No 148 
και ΣΕΤ επισκευής µίζας 6/24 GEBE Νο 038111 του  οχήµατος KHO 9544» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΟ 9544 MERCEDES 1922K/38 1993 WDB65610715956485 0 441905·10·709499 

 
 

4. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για 1 ΤΕΜ πλακέτα φλάς-αλάρµ (W) 
Α0005431015 (αποκλειστικά γνήσια mercedes) του  οχήµατος KHO 9634» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΟ 9634 MERCEDES 2024 KO 1996 WDB6561091K190521 0 
401975 10 

873749 
 

5. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για έλεγχο και επισκευή πλυστικού 
µηχανήµατος (καυστήρας και κεφαλή), σε εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο 
του  οχήµατος ΚΗΟ 9518» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα 

Αρ. 
κινητήρα 

ΚΗΟ 9518 MITSUBISHI 0 1988 JMBONK110KP000271 0 
4G32-

GD9792 

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 

 

6. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για επισκευή τηλεσκοπικής µπουκάλας 
φορείου και επισκευή πίσω πόρτας υπερκατασκευής, σε εξωτερικό 
εξειδικευµένο συνεργείο 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 

 

7. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για 1 ΤΕΜ χελώνα σασµάν ALLISON 09F24 
TIDA 3000 CPN 617497 S/N 6520112295 του  οχήµατος KHH 1461» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΚΗΗ 1461 DENNIS ENGL. 1168 2009 SEG2632GL5B913514 0 0 
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8. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για 1 ΤΕΜ σωλήνα πιέσεως (µαρκούτσι) του  
οχήµατος ΑΜ 74528» 

Αρ. 
κυκλοφορίας Κατασκευαστής Τύπος 

Έτος 
κατασκευής Αρ. πλαισίου 

Τύπος 
κινητήρα Αρ. κινητήρα 

ΑΜ 74528 CNH EUROPE 
HOLDING 

CNH T 
4.85 N 

(JEBD4B) 
2014 ZGJE09606 F5AE9484G 000269031 

 
 

«ΕΩΣ 10:00 π.µ.  17/09/2020» 
 

Χρόνος πληρωµής 90 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου 
    

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

οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.  


