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               Σε αδιαμόρφωτο αύλιο χώρο του κτιρίου της ΔΠΚΕ θα κατασκευασθούν τρία συνεχόμενα 

στέγαστρα φορτηγών αυτοκινήτων   όπως συν. Σχέδιο κάτοψης. 

Τα εν λόγω στέγαστρα θα είναι  με στέγη τύπου σκεπής  , με αδιάβροχο υλικό , θα είναι κλειστά 

όπισθεν έως το δάπεδο και  στα πλαϊνά  έως τα 2 μέτρα και τα τεχνικά στοιχεία των εξαρτημάτων της 

κατασκευής  θα είναι ως κάτωθι :  

 

1.  Δοκός ευθύγραμμος : Χαλύβδινη σωλήνα με συνεχή συγκόλληση και διείσδυση 80% διαμέτρου  

Φ168Χ4 mm.  

 

2.  Αντηρίδες και σκελετός πλαισίου : Σωλήνα Φ60 πάχους 2,5 mm. 

 

3.  Σύνδεσμοι , Γωνίες και Ταφ ενώσεων : Φ53 πάχους 3 mm. 

 

4. Σωλήνες οροφής : Φ60 Χ 2 mm. 

 

5.  Βίδες ενώσεων Δοκού – Σκελετού : Μ16 Χ 40 και Μ 16 Χ 90 

 

6.  Πλέγμα σκίασης διάτρητο  : Πολυαιθυλένιο HDPE με συντελεστή σκίασης  90 – 95% αναλόγως 

χρωματισμού και συντελεστή προστασίας UV 95 – 98% , με πιστοποιητικό μη ανάφλεξης κατά ISO 

13501-1  ( Για τα πλαϊνά του στεγάστρου) 

 

7.  Κάλυμμα οροφής τύπου PVC 650 gr   

 

8.  Ενδιάμεσοι σύνδεσμοι : Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των τραβερσών οροφής του καβάλου και των 

πλευρικών τραβερσών πλαγιοκάλυψης θα αποτελούνται από κλοιούς αλουμινίου. 

 

9. Περιφερειακά στηρίγματα & εσωτερική πλευρά στήριξης: Σωλήνα Φ114Χ3mm  

 

10. Συλλογή υδάτων στην ένωση των κατασκευών με μεταλλικό λούκι πλάτους 40 εκ. 

 

 

 

 

 

  



      Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με πάχος γαλβανίσματος 

τουλάχιστον 0,75 και να φέρουν πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή και στατική μελέτη.        

 Οι διαστάσεις των δύο στεγάστρων θα είναι 14 Χ 4,5 Χ 4,00  και του τρίτου 14 Χ 5,00 Χ 4,00.                        

Το  καθαρό ωφέλιμο ύψος των στεγάστρων θα είναι 3,50 μ.  

  Οι ορθοστάτες  των στεγάστρων θα πακτωθούν με  σκυρόδεμα  όπως προβλέπει ο προμηθευτής των 

υλικών βάσει στατικής μελέτης.  Τα στηρίγματα θα είναι ανά 5 μέτρα    ( βλέπε συν. Σχέδιο) και θα έχει 

και  περιφερειακά στηρίγματα ανά 2,5 μ για την στερέωση  του πλαϊνού  υφάσματος. 

Ο χώρος που θα γίνουν τα στέγαστρα θα καθαριστεί , θα γίνει πρώτα ισοπέδωση και διάστρωση με 

χαλίκι και άμμο πάχους 20 εκ. συμπιεσμένο και κατόπιν θα στρωθεί με άσφαλτο γύρω στα 6- 8 εκ.  

 Το τελικό ύψος της διαμόρφωσης θα είναι στο ύψος του δρόμου και η επιφάνεια διαμόρφωσης θα 

είναι περίπου 250,00 – 300,00  μ2 γιατί θα γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση και περιμετρικά των 

στεγάστρων.  

Το  φρεάτιο φωτισμού που βρίσκεται στο χώρο θα κατεβεί  στο τελικό ύψος . 

Η  οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σε ένα έτος μετά την προσωρινή , οπότε θα επιστραφεί και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
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