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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                             Ηράκλειο …30. / 04 /2018      

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ           

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

                                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                 

                  

ΘΕΜΑ : Οι παρακάτω αναφερόµενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την 

προµήθεια ενός διαγνωστικού µηχανήµατος, προκειµένου να επιτυγχάνεται µε 

επιτυχία η διάγνωση των βλαβών και των διαφόρων προβληµάτων που προκύπτουν 

σε όλα τα οχήµατα της Υπηρεσίας µας. Θα χρησιµοποιηθεί από το τµήµα Συντήρησης 

και Επισκευής Οχηµάτων.   

 Η προµήθεια αυτή θα βαρύνει την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2018, αναλυτικά ως εξής : 

Τον Κ.Α.20-7135.016 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού Αµαξοστασίου», η 

προµήθεια µιας διαγνωστικής µονάδας, µιας γεννήτριας σύνδεσης του διαγνωστικού 

µε οχήµατα και µία βαλίτσα µε τις φίσες οχηµάτων(CPV: 31710000-6 ηλεκτρονικός 

εξοπλισµός). 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ηλεκτρονικός εξοπλισµός ( CPV: 31710000-6) 

Ο παραπάνω αναφερόµενος εξοπλισµός θα είναι καινούργιος αµεταχείριστος και 

θα είναι από τα τελευταία µοντέλα  που υπάρχουν στην αγορά. Το διαγνωστικό 

µηχάνηµα θα συνοδεύεται από µία γεννήτρια σύνδεσης και από µία βαλίτσα που θα 

περιέχει φίσες οχηµάτων. Η κεντρική µονάδα θα έχει την δυνατότητα διάγνωσης 

βλαβών και προβληµάτων από φορτηγά βαρέως τύπου, από φορτηγά ελαφριά, 

τρέιλερ, καθώς και από επιβατικά οχήµατα. Θα έχει την δυνατότητα αναβάθµισης για 

µηχανήµατα έργων και µοτοποδηλάτων. Θα διαθέτει εσωτερικό αυτόµατο διακόπτη 

για την επικοινωνία µε τις µονάδες ελέγχου σε όλους τους τύπους οχηµάτων. Θα 

υπάρχει το σχετικό πρόγραµµα πληροφοριών (auto data), θα υπάρχει βαλίτσα που 

θα περιέχει όλες τις πρίζες σύνδεσης για τις µονάδες ελέγχου, συµβατό µε όλους 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Υπηρεσίας µας. Η κεντρική µονάδα θα διαθέτει 

γενικά προηγµένη τεχνολογία, επίσης θα διαθέτει ασύρµατη επικοινωνία καθώς και 

σύστηµα επικοινωνίας Bluetooth, επίσης θα διαθέτει ειδική αυτόµατη λειτουργία 

αναζήτησης των συστηµάτων του αυτοκινήτου, αναζήτησης οχήµατος µε βάση τον 

κωδικό του κινητήρα και του πλαισίου, θα έχει δυνατότητα αυτοδιάγνωσης, σβήσιµο 

βλαβών, έλεγχος αεροσάκων, προγραµµατισµό immobilizer, προγραµµατισµός 

κλειδιών, άνοιγµα κλείσιµο ηλεκτρικών φρένων και  χειρόφρενου, έλεγχος τιµονιού, 
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έλεγχος µονάδας αναρτήσεων. έλεγχος κυλίνδρων, έλεγχος κινητήρα, µονάδα 

αµαξώµατος, έλεγχος ρύθµισης καυσίµων, έλεγχος ταχογράφου. 

       

              Θεωρήθηκε                   Εγκρίνεται                        Ο Συντάκτης 

           Ο Δ/ντής               Ο Αντιδήµαρχος 

                                       

       Αλεξάκης Στυλιανός       Μαµουλάκης Χάρης        Παντελής Κρουσταλάκης 

Αρχιτέκτων Μη/κός µε Α΄β                                  Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε Α΄β 


