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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λάρισα 06/05/2022

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
Τµήµα Επιµέλειας Επισκευών και Ανταλλακτικών
ο

Αχ. ∆ιεύθυνση: 9 χιλ. ΕΣΟ. Λάρισας – Θες/νίκης ΒΙΕ. Κουλουριού
Αχ. Κώδικας: 411 10
Πληροφορίες: Λούτσης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2410 575693
E-Mail: promam@larissa-dimos.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για επισκευή υπερκατασκευής σε
εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο του οχήµατος ΚΗΗ 1418»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

Τύπος

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

Αρ. κινητήρα

ΚΗΗ 1418

DAIMLER/CHRYSLER

950.50

2007

WDB9505011L289987

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 την επισκευή της.
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 ΚΗΥ 8186»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

ΚΗΥ 8186

RENAULT

Τύπος
MIDLUM
220.16
Β737

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

Αρ.
κινητήρα

2005

VF644ACA000014790

0

DC 16
WJ01

1
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3. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για εγκέφαλο σασµάν του οχήµατος
ΚΗΗ 1461»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

Τύπος

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

Αρ.
κινητήρα

ΚΗΗ 1461

DENNIS ENGL.

1168

2009

SEG2632GL5B913514

0

0

ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣΜΑΝ
Λ53
ΒΚ5538Ν31323000Β
ALLISON

1ΤΕΜ.

4. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για
επισκευή ανυψωτικού
υπερκατασκευής σε εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο του οχήµατος
ΚΗΗ 1466»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

Τύπος

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

ΚΗΗ 1466

MERCEDES_BENZ

1824K

2009

WDB9525031L388828

0

Αρ.
κινητήρα
OM 906 LA.
1V/1

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 την επισκευή της.
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 επισκευή υπερκατασκευής σε
εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο του οχήµατος ΚΗΥ 8187»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

ΚΗΥ 8187

RENAULT

Τύπος
MIDLUM
220.16
Β737

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

Αρ.
κινητήρα

2005

VF644ACA000014789

0

DC 16
WJ01

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 την επισκευή της.
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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6. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για επισκευή αυτοµάτου σασµάν σε
εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο του οχήµατος ΜΕ 64715»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

Τύπος

ΜΕ 64715

IVECO/BUCHER_SCHORLING

150 E
18

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

2001

ZCFAILD0002363688

0

Αρ.
κινητήρα
151 E 18 CITYFANT
60

7. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για φίλτρα του οχήµατος ΜΕ 86553»
Αρ.
Έτος
Κατασκευαστής
Τύπος
κυκλοφορίας
κατασκευής
ΜΕ 86553
DUMEC
BT3500
2005
1ΤΕΜ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΝ∆.ΤΥΠΟΣ
MANN C 16190X
1ΤΕΜ. ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΝ∆.ΤΥΠΟΣ
MANN W 1140
1ΤΕΜ. ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝ∆.ΤΥΠΟΣ MANN WK 842/2

Αρ. πλαισίου
2480

Τύπος
κινητήρα
8045E00

Αρ. κινητήρα
44435

8. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για έλεγχο και πιστοποίηση καλής
λειτουργίας του ταχογράφου σε εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο του
οχήµατος ΚΗΥ 8047»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

ΚΗΥ 8047

SCANIA

Τύπος
P 94
DB4X2
NZ/2230

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

Αρ.
κινητήρα

1999

XLEP4X20004421780

0

DSC911L01

Χρόνος πληρωµής 90 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου
Χρόνος κατάθεσης προσφορών «ΕΩΣ 10:00 πµ. 09/05/2022
Οι τιµές θα πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως.

Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.
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