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180. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

181. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

181.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση πρόχυ-

των τσιµεντοσωλήνων και σωλήνων από σκληρό uPVC για την κατασκευή υπογείων αγωγών αποχέτευσης 
ακαθάρτων. 

(2) Επίσης, περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών, καθώς και οι δοκι-
µές στεγανότητας των αγωγών. 

(3) Ειδικά για τους πρόχυτους τσιµεντοσωλήνες που τοποθετούνται σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, προ-
βλέπεται η αντιδιαβρωτική προστασία της εσωτερικής τους επιφάνειας µε αλουµινούχο τσιµεντοκονίαµα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 184 «Αντιδιαβρωτική Προστασία» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

181.2  Υλικά 

181.2.1 Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 161 «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρού-
σας ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση την υποπαράγραφο που αναφέρεται στους «διάτρητους τσιµεντοσωλήνες». 

181.2.2 Σωλήνες από uPVC 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 162 «Σωλήνες Αποχέτευσης από uPVC» της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 

181.3  Εκτέλεση Εργασιών 

181.3.1 Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 161 «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 

181.3.2 Σωλήνες από uPVC 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 162 «Σωλήνες Αποχέτευσης από uPVC» της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 

181.4 Έλεγχοι 

181.4.1 Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 161 «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρού-
σας ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση την υποπαράγραφο που αναφέρεται στους «διάτρητους τσιµεντοσωλήνες». 

181.4.2 Σωλήνες από uPVC 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 162 «Σωλήνες Αποχέτευσης από uPVC» της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 

181.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

181.5.1 Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 161 «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρού-
σας ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση την αναφορά στους «διάτρητους τσιµεντοσωλήνες». 
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181.5.2 Σωλήνες από uPVC 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 162 «Σωλήνες Αποχέτευσης από uPVC» της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 

181.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 

181.6.1 Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 161 «Πρόχυτοι Τσιµεντοσωλήνες» της παρού-
σας ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση την αναφορά στους «διάτρητους τσιµεντοσωλήνες». 

181.6.2 Σωλήνες από uPVC 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 162 «Σωλήνες Αποχέτευσης από uPVC» της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 
 

182. ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

182.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

182.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση κάθε 

είδους προκατασκευασµένων, καθώς και την κατασκευή έγχυτων επί τόπου φρεατίων δικτύων αποχέτευσης 
ακαθάρτων. 

(2) Επίσης, περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών. 
(3) Για τα φρεάτια που τοποθετούνται σε δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, προβλέπεται η αντιδιαβρωτική προ-

στασία της εσωτερικής τους επιφάνειας µε αλουµινούχο τσιµεντοκονίαµα ή εποξειδική βαφή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 184 «Αντιδιαβρωτική Προστασία» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

182.1.2 Ορισµοί - Γενικά 
(1) Τα τυπικά φρεάτια δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων διακρίνονται γενικά σε: 

- φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής αγωγών, στα οποία διαµορφώνεται η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή 
κλίσης, αλλαγή διαµέτρων ή/και συµβολές αγωγών 

- φρεάτια πτώσης, στα οποία συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές στάθµες. 
(2) Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιµα και αναλόγως της φύσης της επιφάνειας, στην οποία τοπο-

θετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν και τυχόν άλλους παράγοντες, διακρίνονται σε 
διάφορους τύπους φρεατίων, οι οποίοι αναφέρονται και περιγράφονται λεπτοµερώς στην εγκεκριµένη τεχνι-
κή µελέτη. 

182.2  Υλικά 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 163 «Φρεάτια ∆ικτύου Οµβρίων» της παρούσας 
ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση την υποπαράγραφο που αναφέρεται στα «στόµια εισροής». 

182.3  Εκτέλεση Εργασιών 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 163 «Φρεάτια ∆ικτύου Οµβρίων» της παρούσας 
ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση την υποπαράγραφο που αναφέρεται στα «φρεάτια υδροσυλλογής». 

182.4 Έλεγχοι 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 163 «Φρεάτια ∆ικτύου Οµβρίων» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 
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182.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 163 «Φρεάτια ∆ικτύου Οµβρίων» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

182.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 163 «Φρεάτια ∆ικτύου Οµβρίων» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

 

183. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

183.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων των 
δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και γενικά απλών χυτοσιδηρών τεµαχίων, όπως βαθµίδων φρεατίων. 

183.2 Υλικά 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση τις αναφορές στις «εσχάρες» των φρεατίων υδροσυλλογής. 

183.3  Εκτέλεση Εργασιών 

183.3.1 Παρακολούθηση της Κατασκευής 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

183.3.2 Σήµανση 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση τις αναφορές στις «εσχάρες» των φρεατίων υδροσυλλογής. 

183.3.3 Έδραση Καλυµµάτων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση τις αναφορές στις «εσχάρες» των φρεατίων υδροσυλλογής. 

183.3.4 Παραλαβή των Υλικών 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

183.4 Έλεγχοι 

183.4.1 Αριθµός ∆οκιµίων 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

183.4.2 Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

183.4.3 Επανάληψη ∆οκιµής 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 
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183.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

183.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 164 «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας 
ΓΤΣΥ, µε εξαίρεση τις αναφορές στις «εσχάρες» των φρεατίων υδροσυλλογής. 

 

184. ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

184.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων (οικιακών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων) η εσωτερική επιφά-

νεια των διαφόρων κατασκευών από σκυρόδεµα (αγωγών, φρεατίων, αντλιοστασίων κτλ.) προστατεύεται 
έναντι διάβρωσης. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου αφορά στην προστασία των εσωτερικών ε-
πιφανειών από σκυρόδεµα µε τη χρήση αλουµινούχων κονιαµάτων και εποξειδικών βαφών. Για την αντιδια-
βρωτική προστασία πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων χρησιµοποιούνται µόνον αλουµινούχα κονιάµατα. 

(2) Τα αλουµινούχα κονιάµατα περιέχουν τσιµέντο περιεκτικότητας σε αλουµίνα Al2O3 τουλάχιστον 50%. 
(3) Οι εποξειδικές βαφές περιέχουν εποξειδική ρητίνη σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. 

184.2  Υλικά 

184.2.1 Κονιάµατα Αλουµινούχου Τσιµέντου 
(1) Τα αλουµινούχα τσιµέντα πρέπει να πληρούν την BS 915 Μέρος 2 του 1972 ή την NF P 15-315 του 1991. 
(2) Τα αλουµινούχα κονιάµατα περιέχουν: 

- Τσιµέντο υψηλής περιεκτικότητας σε αλουµίνα, τουλάχιστον 50% (σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ερ-
γοστασίου παραγωγής υλικού). 

- Λεπτόκοκκη χαλαζιακή άµµο µεγάλης σκληρότητας. 

- Νερό πόσιµο, καθαρό. 

- Συνθετικές ίνες (δεν προστίθενται σε κονιάµατα αντιδιαβρωτικής προστασίας πρόχυτων τσιµεντοσωλή-
νων). 

(3) Οι περιεκτικότητες και αναλογίες ανάµιξης υλικών στα αλουµινούχα κονιάµατα που προορίζονται για επέν-
δυση εσωτερικών επιφανειών από σκυρόδεµα κατασκευών άλλων από πρόχυτους τσιµεντοσωλήνες, έχουν 
ως εξής: 

- Η κατ΄ ελάχιστον περιεκτικότητα του κονιάµατος σε τσιµέντο ορίζεται σε 600 kg/m³ υγρού κονιάµατος. 

- Η περιεκτικότητα του κονιάµατος σε συνθετικές ίνες είναι 0,60 kg/m³ υγρού κονιάµατος. 

- Ο µέγιστος κατά µάζα λόγος του συνολικού νερού προς το τσιµέντο κατά τη φάση της ανάµιξης είναι 
0,40. 

(4) Οι αναλογίες ανάµιξης υλικών στα αλουµινούχα κονιάµατα που προορίζονται για επένδυση εσωτερικών ε-
πιφανειών πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων, έχουν ως εξής: 

- Η κατά µάζα αναλογία ανάµιξης του τσιµέντου και της άµµου κυµαίνεται από 1:3,0 έως 1:3,5. 

- Ο κατά µάζα λόγος του συνολικού νερού προς το τσιµέντο κατά τη φάση της ανάµιξης κυµαίνεται από 
0,38 έως 0,40 ανάλογα µε τη διαδικασία της εργοστασιακής παραγωγής. 

(5) Η θλιπτική αντοχή της επίστρωσης του αλουµινούχου κονιάµατος (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 6.7 
του προτύπου BS ΕΝ 598/94) στις 28 ηµέρες πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 MPa. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Αποχέτευση ακαθάρτων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-180.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-180.0.DOC Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 5 από 10 Έκδοση : 0 

 

184.2.2 Εποξειδικές Βαφές 
(1) Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να περιέχει σε αναλογία τουλάχιστον 30% εποξειδικές ρητίνες 

µετά σκληρυντού. 
(2) Η χρησιµοποιούµενες εποξειδικές ρητίνες θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής στην επίδραση των βιοµηχα-

νικών αποβλήτων που πρόκειται να αποχετευτούν. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να έχει τα 
ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά κατ΄ ελάχιστον: 

- Θλίψη εν ψυχρώ: 100 Ν/mm² 

- Αντοχή σε κάµψη: 35 Ν/mm² 

- Αντοχή σε εφελκυσµό: 15 Ν/mm² 

- Αντοχή σε τριβή κατά Boehme: 0,34 cm³/cm³ 

- Συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση: 0% 

- Πρόσφυση στο σκυρόδεµα: Μεγαλύτερη από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέ-
µατος 

(3) Ο χρόνος επεξεργασίας του υλικού στους 20οC δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 min. Ο χρόνος σκλήρυνσης 
του υλικού στους 20οC δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει τις 48 ώρες ενώ στους 30οC ο χρόνος αυτός δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ώρες. ∆εν επιτρέπεται η επεξεργασία του υλικού σε θερµοκρασία κάτω των 
12οC. 

(4) Η εποξειδική προστασία σχετικά µε την αντοχή της σε χηµικές επιδράσεις θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην προδιαγραφή ASTM C 541/67. 

184.3  Εκτέλεση Εργασιών 

184.3.1 Κονιάµατα Αλουµινούχου Τσιµέντου 
(1) Η όλη διαδικασία επίστρωσης του κονιάµατος επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος θα γίνει σύµφωνα µε 

την πρότυπη προδιαγραφή BS ΕΝ 598/94. Το κονίαµα θα εφαρµόζεται µε τη µέθοδο της υγρής εκτόξευσης 
(wet gun). 

(2) Ειδικά η επίστρωση αλουµινούχου κονιάµατος επί τσιµεντοσωλήνων εκτελείται µόνο στο εργοστάσιο µε φυ-
γοκέντριση ή µε εκτόξευση του υλικού δια περιστροφής της κεφαλής του εκτοξευτήρα. 
Στην περίπτωση αυτή, το ονοµαστικό πάχος της επίστρωσης µε κονίαµα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τι-
µές της προαναφερθείσας πρότυπης προδιαγραφής BS ΕΝ 598/94 και δίδεται στον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 184.3-1 : Πάχος επίστρωσης αλουµινούχου κονιάµατος επί τσιµεντοσωλήνων 

# 
∆ιατοµή σωλήνα 

[mm] 
Ονοµαστικό πάχος 

[mm] 
Ανοχή 
[mm] 

Μέγιστο επιτρεπόµενο εύρος 
ρωγµής 

[mm] 
1 2 3 4 5 

1 100 - 300 3,5 -1,5 0,6 
2 350 - 600 5,0 -2,0 0,7 
3 700 - 1200 6,0 -2,5 0,8 
4 1400 - 2000 9,0 -3,0 0,8 

(3) Για να εξασφαλιστεί επαρκής πρόσφυση του κονιάµατος επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος, κατά τη 
σκυροδέτηση των υπόψη κατασκευών όλοι οι ξυλότυποι ή µεταλλότυποι που χρησιµοποιούνται στις εσωτε-
ρικές επιφάνειες θα καλύπτονται µε επιβραδυντή επιφανείας ενώ µόλις σκληρύνει το σκυρόδεµα και µετά 
την αφαίρεση των τύπων, η σκυροδετηµένη επιφάνεια θα ξεπλένεται µε νερό έτσι ώστε να αποκαλύπτονται 
τα αδρανή. 

(4) Σε περιπτώσεις εφαρµογής προστατευτικής επίστρωσης σε επιφάνειες κατασκευών από σκυρόδεµα άλλων 
από τσιµεντοσωλήνες, το πάχος του κονιάµατος θα είναι 20 mm. Στα φρεάτια και ειδικότερα στην περιοχή 
πρόσκρουσης της ανθρωποθυρίδας, το πάχος θα είναι 40 mm. 
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(5) Οι ανθρωποθυρίδες των φρεατίων, η εσωτερική επιφάνεια των οποίων επιστρώνεται µε αλουµινούχο κονία-
µα, θα παραµένει κλειστή επί τουλάχιστον 24 ώρες µετά την εφαρµογή του κονιάµατος, ώστε να αποφεύγε-
ται το πρώιµη αφύγρανση του κονιάµατος εξαιτίας των ρευµάτων του αέρα, ή θα χρησιµοποιηθούν πρόσθε-
τα για την σωστή συντήρηση του κονιάµατος. 

184.3.2 Εποξειδικές Βαφές 
(1) Η επιφάνεια του σκυροδέµατος, επί της οποίας θα γίνει η επάλειψη µε εποξειδική βαφή, καλύπτεται αρχικά 

µε επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος τριών στρώσεων συνολικού πάχους 2cm, οι δύο πρώτες στρώσεις περιε-
κτικότητας σε τσιµέντο 650 kg/m3 έτοιµου κονιάµατος και η τρίτη στρώση 900 kg/m3 έτοιµου κονιάµατος. Η 
επιφάνεια αυτή προ της εφαρµογής της υπερκείµενης επάλειψης µε εποξειδικό υλικό, θα πρέπει να είναι 
καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη. 

(2) Το συνολικό βάρος της εφαρµοζόµενης προστατευτικής βαφής δεν θα είναι λιγότερο από 0,6 kg/m² και η 
κάθε στρώση θα είναι τουλάχιστον 0,3 kg/m². 

(3) Η εφαρµογή του υλικού θα γίνει ως ακολούθως: 

- Προεπάλειψη 

- Επί υγρής προεπάλειψης επιστρώνεται η πρώτη στρώση της βαφής. 

- Η δεύτερη στρώση θα γίνει µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης και πάντως σε χρονικό διάστηµα όχι 
µικρότερο των δύο (2) ηµερών. 

(4) ∆εν επιτρέπεται η µηχανική καταπόνηση της επιστρωµένης επιφάνειας πριν την παρέλευση δύο (2) ηµερών 
από την ηµέρα εφαρµογής του υλικού και η χηµική καταπόνησή της πριν την παρέλευση επτά (7) ηµερών. 

184.4 Έλεγχοι 

184.4.1 Κονιάµατα Αλουµινούχου Τσιµέντου 
(1) Οι έλεγχοι της επίστρωσης του αλουµινούχου κονιάµατος θα γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΒS ΕΝ 

598/94. 
(2) Η περιεκτικότητα σε αλουµινούχο τσιµέντο του τελικού κονιάµατος θα καθορίζεται µέσω χηµικής ανάλυσης 

και πρέπει να πληροί τις προαναφερόµενες ελάχιστες απαιτήσεις σύνθεσης του κονιάµατος, σύµφωνα µε 
τον τύπο: 
Τ = Πκ x d / Πτ  όπου T = δοσολογία αλουµινούχου τσιµέντου στο κονίαµα (kg/m³) 
Πκ = περιεκτικότητα Al2O3 στο κονίαµα (%) 
Πτ = περιεκτικότητα Al2O3 στο αλουµινούχο τσιµέντο (%) 
d  = πυκνότητα (kg/m³) 

(3) Η περιεκτικότητα του κονιάµατος σε Αl2O3 γίνεται µε ανάλυση δείγµατος του τελικού κονιάµατος, αφού πρώ-
τα διαλυθεί σε οξύ µε ICP (Inductively Coupled Plasma Spectrometry). 

184.4.2 Εποξειδικές Βαφές 
(1) Το υλικό της βαφής θα δοκιµαστεί σε εργαστήρια της έγκρισης της Υπηρεσίας σε αντοχή χηµικού περιβάλ-

λοντος ανόργανων οξέων, αλκάλεων, αλκοολών, διαλυµάτων αλάτων κτλ. 
(2) Επιπλέον δοκίµιο σωλήνα µε το εποξειδικό υλικό θα πρέπει να παραµείνει επί τρεις (3) µήνες σε διάλυµα 

5% θειικού οξέως ή σε διάλυµα 5% καυστικού νατρίου, χωρίς να εµφανίσει φλύκταινες. 

184.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
(1) Στη δαπάνη για την επίστρωση των εσωτερικών επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεµα µε αλουµινούχο 

τσιµεντοκονίαµα ή εποξειδικό υλικό, εννοούνται περιλαµβανόµενες όλες οι δαπάνες για τη χρήση κάθε εί-
δους υλικών και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη εκτέλεση των εργασιών. 

(2) Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 

- την προµήθεια και µεταφορά της άµµου, του τσιµέντου, της εποξειδικής βαφής και των λοιπών υλικών 
επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. 
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- την ανάµιξη των υλικών του τσιµεντοκονιάµατος. 

- την εφαρµογή του επιχρίσµατος και την προεπάλειψη της επιφάνειας πριν την εφαρµογή της εποξειδι-
κής βαφής. 

- την εφαρµογή όλων των απαιτουµένων στρώσεων και την τελική µόρφωση του αλουµινούχου τσιµε-
ντοκονιάµατος. 

- τα ικριώµατα κάθε είδους και για οποιοδήποτε ύψος πάνω από το δάπεδο εργασίας. 

- την τυχόν µεταφορά των τσιµεντοσωλήνων από και προς τη θέση του εργοστασίου, στο οποίο εκτελεί-
ται η επίστρωση µε αλουµινούχο κονίαµα. 

- τη διεξαγωγή των απαιτούµενων ελέγχων και αναλύσεων. 
(3) Όλες οι ανωτέρω δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδας των αντίστοιχων άρθρων του 

Τιµολογίου. 

184.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες εφαρµογής επίστρωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεµα θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα 

(m²) πλήρως περαιωµένων, ανά είδος υλικού επίστρωσης (αλουµινούχο τσιµεντοκονίαµα ή εποξειδική βα-
φή) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

• Οι εργασίες εφαρµογής επίστρωσης από αλουµινούχο τσιµεντοκονίαµα σε τσιµεντοσωλήνες θα επιµετρώ-
νται σε µέτρα αξονικού µήκους (m) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία πάχους επίστρωσης και διαµέ-
τρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη υλικού επίστρωσης. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

185. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

185.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου αφορά στην εφαρµογή επιχρίσµατος συνήθους (δηλ. µη αλουµι-

νούχου) τσιµεντοκονιάµατος. 
(2) Στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων η εσωτερική επιφάνεια των διαφόρων κατασκευών από σκυρόδεµα 

(φρεατίων, αντλιοστασίων κτλ.) προστατεύεται έναντι διάβρωσης µε επίχριση της επιφάνειας µε σύνηθες 
τσιµεντοκονίαµα. Με τσιµεντοκονίαµα επιχρίονται και οι εσωτερικές επιφάνειες των διαφόρων κατασκευών 
από σκυρόδεµα των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, οι οποίες πρόκειται να επαλειφθούν στη συνέχεια µε 
εποξειδικές βαφές. 

(3) Για λόγους στεγανοποίησης των συνδέσεων, σφραγίζονται µε τσιµεντοκονίαµα οι αρµοί των σπονδύλων 
των πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων και των προκατασκευασµένων φρεατίων στα δίκτυα αποχέτευσης οµβρί-
ων. Με τσιµεντοκονίαµα επιχρίονται και διάφορα µέρη των φρεατίων των δικτύων οµβρίων (π.χ. ο πυθµένας 
των φρεατίων υδροσυλλογής). 

(4) Τα υπόψη τσιµεντοκονιάµατα εφαρµόζονται σε τρεις στρώσεις συνολικού τελικού πάχους 2,0 cm, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, ως εξής: 

- η πρώτη στρώση του τσιµεντοκονιάµατος είναι «πεταχτή», 

- η δεύτερη στρώση «στρωτή» και 

- η τρίτη «πατητή», δηλ. συµπιέζεται και λειαίνεται µε το µυστρί. 
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185.2  Υλικά 
(1) Το τσιµέντο που χρησιµοποιείται στην παρασκευή του κονιάµατος, πρέπει να είναι τύπου CEM II / P, Q κα-

τηγορίας 32,5 σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 Μέρος 1. 
(2) Το νερό που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγµένο από επιβλαβείς για την ποιότητα του 

κονιάµατος ουσίες, όπως π.χ. έλαια, οξέα, θείο, οργανικές προσµίξεις. Νερό που επηρεάζει την αντοχή του 
τσιµεντοκονιάµατος πάνω από 10% ή το χρόνο πήξης του κονιάµατος, ή άλλες ιδιότητές του, θα απορρίπτε-
ται. 

(3) Τα αδρανή υλικά που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή των κονιαµάτων, πρέπει να πληρούν τις ακόλου-
θες ποιοτικές απαιτήσεις: 
Να είναι οµοιόµορφης ποιότητας και να αποτελούνται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά τεµάχια φυσι-
κών ή θραυστών υλικών τραχείας επιφάνειας, απαλλαγµένα από προσµίξεις αργίλου, οργανικών ή άλλων 
επιβλαβών ουσιών. 

(4) Τα αδρανή υλικά υποβαλλόµενα σε δοκιµή ικανότητας παρασκευής κονιαµάτων (κατά AASHO T-71), πρέ-
πει αναµειγνυόµενα µε τσιµέντο, να αναπτύσσουν αντοχή σε ηλικία 7 ηµερών όχι µικρότερη από το 90% αυ-
τής που αναπτύσσει το κονίαµα που παρασκευάζεται µε τον ίδιο τρόπο, µε το ίδιο τσιµέντο και µε διαβαθµι-
σµένη άµµο OTTAVA µέτρου λεπτότητας 2,40 ±0,10. 

(5) Τα αδρανή υλικά υποβαλλόµενα σε δοκιµή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση µε θειικό νάτριο σε πέντε (5) 
κύκλους προσβολής (κατά AASHO T-104), δεν πρέπει να παρουσιάζουν απώλεια βάρους µεγαλύτερη από 
9%. 

(6) ∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη αδρανών από διαφορετικές πηγές λήψης ή η διαδοχική χρησιµοποίηση αδρανών 
από διαφορετικές πηγές λήψης, χωρίς την έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας. 

(7) Τα λεπτόκοκκα αδρανή υλικά πρέπει να είναι οµαλής κοκκοµετρικής διαβάθµισης περιλαµβανοµένης µεταξύ 
των ορίων του ακόλουθου πίνακα: 
Πίνακας 185.2-1 : Κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή κο-
νιαµάτων 

Αριθµός κόσκινου 
(κόσκινα τετράγωνης οπής AASHO Μ-92) 

# 
Άνοιγµα βροχίδας 

[in] 
Άνοιγµα βροχίδας 

[mm] 

Ολικό διερχόµενο ποσοστό (κατά 
βάρος) 

[%] 
1 2 3 4 

1 № 8 2,40 100 
2 № 50 0,30 15 - 40 
2 № 100 0,15 0 - 10 
2 № 200 0,074 0 - 5 

185.3 Εκτέλεση Εργασιών 

185.3.1 Σύνθεση Τσιµεντοκονιάµατος 
(1) Οι αναλογίες ανάµιξης καθορίζονται σε µέρη όγκου τσιµέντου και άµµου. Για την αποφυγή λαθών κατά τη 

µέτρηση του όγκου του τσιµέντου, δεδοµένου ότι ο όγκος του µεταβάλλεται ανάλογα µε την πίεση που υφί-
σταται, η σύνθεση του κονιάµατος προσδιορίζεται ασφαλέστερα δια του βάρους του τσιµέντου που περιέχε-
ται σε 1 m³ έτοιµου υγρού κονιάµατος. 

(2) Τα τσιµεντοκονιάµατα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, παρασκευάζονται σύµφωνα µε τις εξής αναλογί-
ες: 

- για την πρώτη και δεύτερη στρώση: 
650 kg τσιµέντου και 1,08 m³ άµµου ανά m³ έτοιµου κονιάµατος (δηλ. κατ’ όγκο αναλογία 1:2) 

- για την τρίτη στρώση: 
900 kg τσιµέντου και 0,75 m³ άµµου ανά m³ έτοιµου κονιάµατος (δηλ. κατ’ όγκο αναλογία 1:1). 
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(3) Η µελέτη σύνθεσης των κονιαµάτων θα συµµορφώνεται προς τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Η ποσότητα του ύδατος που απαιτείται για την παρασκευή του κονιάµατος, πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
το κονίαµα να δίνει µέτρο εξάπλωσης από 100 έως 115, το οποίο ελέγχεται σύµφωνα µε την πρότυπη 
µέθοδο AASHO Τ-106. 

- Τα κονιάµατα πρέπει να συγκρατούν τόσο νερό ώστε υποβαλλόµενα σε εκµύζηση του ύδατος για 60 
δευτερόλεπτα, να δίνουν µέτρο εξάπλωσης µετά από την εκµύζηση τουλάχιστον 70. 

185.3.2 Παρασκευή Τσιµεντοκονιάµατος 
(1) Για να παραχθεί ένα καλό κονίαµα πρέπει τα κενά µεταξύ των αδρανών να είναι γεµάτα από συνδετική ύλη 

και οι κόκκοι τους να περιβάλλονται πλήρως απ’ αυτή, έτσι ώστε να συνδέονται µε κονία στα σηµεία επαφής 
τους. Αυτό επιβάλλει τη χρησιµοποίηση αρκετής ποσότητας συνδετικής ύλης και την καταβολή σηµαντικής 
ενέργειας για την ανάµιξη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιογενής διασπορά της σε όλο τον όγκο του µίγ-
µατος. 

(2) Επιβάλλεται η χρησιµοποίηση ειδικών αναµικτήρων για την µηχανική ανάµιξη των κονιαµάτων («µπετονιέ-
ρες» κονιαµάτων). Τα αδρανή υλικά (άµµος) και η συνδετική ύλη (τσιµέντο) θα τοποθετούνται µέσα στον 
αναµικτήρα και θα αναµιγνύονται ώσπου το µίγµα να αποκτήσει οµοιόµορφο χρώµα. Μετά θα προστίθεται 
το νερό και η ανάµιξη θα συνεχίζεται ώσπου το µίγµα να γίνει οµοιογενές, τουλάχιστον όµως επί 3 min. Τα 
κονιάµατα θα παρασκευάζονται σε ποσότητες που να εξασφαλίζεται η άµεση χρήση τους. 

(3) Για την παρασκευή µικρών ποσοτήτων κονιαµάτων ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, επιτρέπεται η ανά-
µιξη χειρωνακτικά. Όταν η ανάµιξη γίνεται χειρωνακτικά, αναµιγνύεται ξερή άµµος µε τσιµέντο και στη συνέ-
χεια γίνεται κατεργασία µε νερό σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

- Πάνω σε καθαρό, επίπεδο δάπεδο (π.χ. λαµαρίνες) απλώνεται η άµµος σε ένα στρώµα µε περίπου 
οµοιόµορφο πάχος και πάνω σ’ αυτή διαστρώνεται το τσιµέντο µε τον ίδιο τρόπο. 

- Η µέτρηση της άµµου πρέπει απαραίτητα να γίνεται µε κιβώτιο ορισµένου όγκου και το τσιµέντο να 
προστίθεται σε µονάδες βάρους. 

- Τα υλικά αναµιγνύονται καλά µε φτυάρι ώσπου το µίγµα να αποκτήσει οµοιόµορφο χρώµα. 

- Στη συνέχεια στον πεπλατυσµένο σωρό του µίγµατος ανοίγεται κρατήρας όπου προστίθεται το νερό 
και ακολουθεί η ανάµιξη ώσπου το µίγµα να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή. 

(4) ∆εν επιτρέπεται η παρασκευή και χρήση κονιαµάτων όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρότε-
ρη από 5οC. Επιτρέπεται η χρήση µόνο µετά από έγγραφη άδεια του Επιβλέποντα µηχανικού και αφού λη-
φθούν όλα τα αναγκαία µέτρα (θέρµανση του νερού ανάµιξης, µονωτική κάλυψη της κατασκευής κτλ.). Η 
άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη που έχει για τυχόν φθορές από παγοπληξία και 
άλλες κακοτεχνίες. 

(5) Όταν ο καιρός είναι θερµός και ξερός επιβάλλεται η προστασία των κατασκευών που γίνονται µε κονιάµατα 
µε τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ώστε να διατηρηθούν σε υγρή κατάσταση για τρεις (3) τουλάχιστον 
ηµέρες από το τέλος της δόµησης. 

(6) Τέλος, απαγορεύεται η χρήση αλάτων, αντιπηκτικών υγρών ή άλλων ουσιών για την ταπείνωση του σηµείου 
πήξης. 

185.3.2 Εφαρµογή Τσιµεντοκονιάµατος 
(1) Το επίχρισµα εφαρµόζεται σε τρεις (3) στρώσεις ως εξής: 

Η πρώτη στρώση της τσιµεντοκονίας θα είναι «πεταχτή», η δεύτερη στρώση «στρωτή» και η Τρίτη «πατη-
τή», η οποία θα συµπιέζεται και θα λειαίνεται µε το µυστρί. Το τελικό συµπιεσµένο πάχος της τσιµεντοκονίας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm εκτός, εάν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µε-
λέτης. 

(2) Σε γωνίες και σε εσοχές της κατασκευής θα µορφώνονται καµπύλες µε ειδικά εργαλεία. Πριν από την διά-
στρωση κάθε στρώσης η υποκείµενη επιφάνεια τσιµεντοκονιάµατος, µετά την πήξη του, θα καθαρίζεται, θα 
πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου (αριάνι). 

(3) Οι επιφάνειες που πρόκειται να επιχρισθούν πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς ώστε να αφαιρείται τυχόν 
σκόνη αργίλου και άλλες ξένες ύλες. Επιβάλλεται η διαβροχή των επιφανειών που πρόκειται να εφαρµοσ-
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θούν τα τσιµεντοκονιάµατα, ώστε να επιτευχθεί η πρόσφυση του κονιάµατος που εξαρτάται από την υγρα-
σία και το πορώδες της επιφάνειας εφαρµογής. 

185.4 Έλεγχοι 
(1) Τα λεπτόκοκκα αδρανή υλικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις από την καµπύλη κοκκοµε-

τρικής διαβάθµισης του ανωτέρω πίνακα 185.2-1, έστω και αν οι διάφορες καµπύλες βρίσκονται µέσα στα 
προδιαγραφόµενα όρια. Ο έλεγχος της οµοιοµορφίας γίνεται µε προσδιορισµό του µέτρου λεπτότητας των 
δειγµάτων του αδρανούς υλικού (κατά ASTM C-125), η τιµή του οποίου δεν πρέπει να παρουσιάζει απόκλι-
ση µεγαλύτερη του ±10% από το µέτρο λεπτότητας του υλικού που αντιπροσωπεύει ο εν λόγω πίνακας. 

(2) Ο έλεγχος καταλληλότητας του ύδατος που χρησιµοποιείται στην παρασκευή του κονιάµατος θα διεξάγεται 
µε σύγκριση του υπόψη ύδατος µε αποσταγµένο ύδωρ, σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο ελέγχου της 
ποιότητας του ύδατος για σκυρόδεµα AASHO Τ-26. 

(3) Πριν από την έναρξη των εργασιών επιχρίσεων, παρασκευάζονται, παρουσία του Επιβλέποντα µηχανικού 
και εκπροσώπου του Αναδόχου, έξι (6) κυβικά δοκίµια ακµής 5 cm για τον έλεγχο της αντοχής σε θλίψη, µε 
υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και µε τις αναλογίες που αναφέρονται στο παρόν. Τα δοκίµια πα-
ραµένουν µέσα σε τύπους για 24 ώρες και µετά αφού αφαιρεθούν οι τύποι συντηρούνται µέσα σε σταθερό 
κατά το δυνατόν περιβάλλον. Τα τρία (3) απ’ αυτά θραύονται σε 7 ηµέρες και τα υπόλοιπα σε 28 ηµέρες. 
Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων αποτελεί το µέτρο για τη σύγκριση µε αντίστοιχα δοκίµια, τα οποία λαµ-
βάνονται τυχαία κατά τη διάρκεια των έργων, συντηρούνται µε τον ίδιο τρόπο και θραύονται αντίστοιχα σε 
ηλικία 7 και 28 ηµερών. Αποκλίσεις µεγαλύτερες του ±10% από το µέσο όρο δεν γίνονται δεκτές. 

(4) Σηµειώνεται πως η Υπηρεσία ύστερα από σχετική αίτηση του Αναδόχου µπορεί να επιτρέψει, κατά την κρί-
ση της, την παράλειψη µερικών ή όλων των ελέγχων ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του κατασκευαζόµενου 
έργου. 

185.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
(1) Στη δαπάνη για την επίχριση εσωτερικών επιφανειών κατασκευών από σκυρόδεµα µε σύνηθες τσιµεντοκο-

νίαµα, εννοούνται περιλαµβανόµενες όλες οι δαπάνες για τη χρήση κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη εκτέλεση των 
εργασιών. 

(2) Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 

- την προµήθεια και µεταφορά της άµµου, του τσιµέντου και των λοιπών υλικών επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση. 

- την ανάµιξη των υλικών του τσιµεντοκονιάµατος. 

- την εφαρµογή όλων των απαιτουµένων στρώσεων και την τελική µόρφωση του τσιµεντοκονιάµατος. 

- τα ικριώµατα κάθε είδους και για οποιοδήποτε ύψος πάνω από το δάπεδο εργασίας. 

- τη διεξαγωγή των απαιτούµενων ελέγχων και αναλύσεων. 
(3) Όλες οι ανωτέρω δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδας των αντίστοιχων άρθρων του 

Τιµολογίου. 

185.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες επίχρισης επιφανειών από σκυρόδεµα µε σύνηθες τσιµεντοκονίαµα θα επιµετρώνται σε τετρα-

γωνικά µέτρα (m²), πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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