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           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
       
    Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών 
για «  Επισκευή των οχημάτων με αριθμό μητρώου 17, αρ. κυκλοφορίας 
ΚΗΟ-7492,  αρ. πλαισίου YV2A4B3D9WA 273781 και αρ. κινητήρα 
VFKTF34CIV3NL1378 ( τράκτορας VOLVO FH12 ) & όχημα με αρ. 
μητρώου 230, αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-2150, με αρ. πλαισίου 
WDB9525031K742850 και αρ. κινητήρα OM906LA  ( Απορριμματοφόρο 
τύπου πρέσας MERCEDES ATEGO )» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με : 
 

 Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του  Ν.3852/2010. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 

 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 
προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 
του Ν.3536/2007. 

 Την 232/2016 απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης της 
Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής Οχημάτων & μηχανημάτων 
του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις τις Υ.Α.3373/390/1975 και του 
άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53. 

 
 Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 28/12/2016 και ώρα 
14:00 στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Συντήρησης & 
Διαχείρισης Οχημάτων από την Επιτροπή Συντήρησης και επισκευής 
Οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις τις 
Υ.Α.3373/390/1975 και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 και την απόφαση 
232/2016 του Δημάρχου Ηρακλείου, με τηλέφωνα επικοινωνίας 2813409617 – 
2813409637 και υπεύθυνους επικοινωνίας τους Θεοδωρόπουλο Ευάγγελο και 
Ράπτη Λουκά. 
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 Η  επισκευή κινητήρα για το όχημα με αρ. μητρώου 17 αρ. 
κυκλοφορίας ΚΗΟ-7492,  αρ. πλαισίου YV2A4B3D9WA 273781 
και αρ. κινητήρα VFKTF34CIV3NL1378  

           ( τράκτορας VOLVO FH12 ) αφορά τα παρακάτω : 
 

1. Χιτώνια : 6 τεμ. 
2. Ελατήρια εμβόλων : 6 Σετ 
3. Μέταλλα μπιέλας : 6 σετ 
4. Μέταλλα εκκεντροφόρου : 6 Σετ 
5. Οδηγοί βαλβίδων : 12 τεμ. 
6. Ρεκτιφιέ βαλβίδων 
7. Φλάντζες γενικής : 1 Σετ 
8. Έλεγχος έμβολα – μπιέλες 
9. Έλεγχος μπεκ – τουρμπίνας 
10. Βάση μηχανής πίσω αριστερή : 1 τεμ. 
11. Θερμοστάτης : 1 τεμ. 
12. Καπάκι βάση θερμοστάτη : 1τεμ. 
13. Δίσκους αμπραγιάζ : 2 τεμ. 
14. Ρουλεμάν βολάν : 1 τεμ. 
15. Ρουλεμάν πλατώ : 1 τεμ. 
16. Φίλτρα γενικής συντήρησης : 1 πλήρες Σετ. 
 
 

 

 Η  επισκευή για το όχημα με αρ. μητρώου 230  αρ. κυκλοφορίας 
ΚΗΙ-2150, με αρ. πλαισίου WDB9525031K742850 και αρ. κινητήρα 
OM906LA  ( Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας MERCEDES 
ATEGO ) αφορά τα παρακάτω :  

1. Επισκευή ηλεκτρονικής μονάδας διαχείρισης κινητήρα ( εγκέφαλος 
κινητήρα ) 

2. Επισκευή καλωδίωσης κινητήρα ( πλεξούδα ) 
 
H κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, 
με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής Οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις τις Υ.Α.3373/390/1975 
και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53. 

 
 
 
                                                                                                      
 

Το ακριβές  αντίγραφο                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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