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ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Χάραξη 
 
Η χάραξη της θέσης των αγωγών της υδατοπρομήθειας για εκσκαφή των αυλακιών θα γίνεται από επιστάτη 
του Σ.Υ.Λ., μετά την τοποθέτηση των οροσήμων των οικοπέδων και την κατασκευή του κρασπεδόλιθου 
(λίνιας). Η θέση του αγωγού (κέντρο σωλήνας) πάνω σε πεζοδρόμια πλάτους 2.00 μέτρων θα είναι 0.70 
μέτρα από το όριο ιδιοκτησίας (σύνορο) προς το δρόμο (επισυνάπτεται τυπικό σχέδιο). 
 
Βάθος 
 
Το βάθος εκσκαφής του αυλακιού να είναι 1.10 μέτρα από την τελειωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου και το 
πλάτος εκσκαφής να είναι 0.50 μέτρα. Μετά την εκσκαφή να τοποθετείται στρώση άμμου 10 εκατοστών στον 
πυθμένα της εκσκαφής (επισυνάπτεται τυπικό σχέδιο). 
 
Άμμος 
 
Η άμμος για επίχωση των σωλήνων πρέπει να είναι φυσική ή άμμος λατομείου κατάλληλη για επίχωση 
σωλήνων, να μην περιέχει οργανικές ουσίες, με μέγιστο μέγεθος κόκκου 20 χιλιοστά και να περιέχει 
περισσότερο από 18% υλικό που να περνά το κόσκινο 0.063 χιλιοστά. Το ψιλόκοκκο μέρος της άμμου δεν 
πρέπει να έχει πλαστικές ιδιότητες. Επίσης η άμμος να μην περιέχει ρίζες, χόρτα και γενικά ξένα υλικά. 
 
Επίχωση 
 
Η επίχωση των τοποθετημένων σωλήνων υδατοπρομήθειας με άμμο να διεξάγεται αυθημερόν για να 
αποφεύγονται ζημιές στους αγωγούς με μετακινήσεις λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας κατά τις βραδινές 
ώρες. 
Η συμπίεση της επιχωμάτωσης να μη γίνεται με δυνατό vibrator, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στους αγωγούς 
υδατοπρομήθειας. 
 
Διασταύρωση αγωγών 
 
Σε περίπτωση διασταύρωσης δρόμου, όπου θα κατασκευαστεί υπόγειος αγωγός αποχετεύσεων νερών 
βροχής ή αγωγός καλωδίων Α.Η.Κ ή Α.ΤΗ.Κ., από αγωγό υδατοπρομήθειας, να τοποθετείται κατά την 
κατασκευή κάτω από τον αγωγό ομβρίων υδάτων ή αγωγό καλωδίων, θώρακας από πλαστική σωλήνα 
διαμέτρου 50 χιλιοστών μεγαλύτερης του αγωγού υδατοπρομήθειας, δηλαδή για αγωγό διαμέτρου 100 χιλ. 
θώρακας 150 χιλ., για αγωγό 150 χιλ. θώρακας 200 χιλ. και για αγωγό διαμέτρου 200 χιλ. θώρακας 250 χιλ. 
Σε περίπτωση διασταύρωσης σωλήνας παροχής νερού και δρόμου να τοποθετείται κατά την κατασκευή κάτω 
από τις δύο βάσεις (παπούτσα) των κρασπεδόλιθων (λίνιας) και κατά πλάτος της διασταύρωσης του δρόμου, 
θώρακας από πλαστική σωλήνα διαμέτρου 50 χιλιοστών. Το βάθος εκσκαφής για τοποθέτηση του θώρακα 
της διασταύρωσης της παροχής πρέπει να είναι 30 εκατοστά από την τελειωμένη επιφάνεια της ασφάλτου του 
δρόμου. 
 
Καππάκια 
 
Τα καππάκια των υδροστομίων (Ρ.Η.), βαλβίδων (δ.ν.) και αεροβαλβίδων (Α.ν.) πρέπει να τοποθετούνται στο 
ίδιο επίπεδο με την τελειωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου. Οι στύλλοι ενδείξεως των Ρ.Η., δ.ν.και Α.ν. να 
τοποθετούνται σε κάθετη θέση προς το καππάκι, επί του συνόρου του οικοπέδου. 
Έγκαιρη ενημέρωση 
Ο εργολάβος διαχωρισμού οικοπέδων υποχρεούται να ειδοποιεί τις τεχνικές υπηρεσίες του Σ.Υ.Λ. δύο μέρες 
πριν να είναι έτοιμος για τις εκσκαφές των αυλακιών. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σ.Υ.Λ. ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει εκσκαφέα για διεκπεραίωση 
των παρεμφερών εργασιών του Σ.Υ.Λ. 
 
 
 
 
 



Οικιακές Παροχές 
 
Οι διασωληνώσεις και οι παροχές μετά την εγκατάσταση αποτελούν ιδιοκτησία του Σ.Υ.Λ. και σε καμιά 
περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε επέμβαση πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής 
Έγκρισης ο Ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται με το ποσό των €170,00 για την κάθε παροχή. 
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 
 
Αποδέχομαι τους παρόντες όρους που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνω να εκτελέσω, 
μέσω του Εργολάβου μου, στον πιο πάνω διαχωρισμό οικοπέδων. 
 
 
ΟΝΟΜΑ                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Ημερομηνία 


