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                  A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%  
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

         A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, 
πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

         A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%  
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

         A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%  
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 
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                  A.T. : 5 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
ΕΕισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ 
Κωδικός ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 170904-2 σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο 
 
Τιμή ανά τόνο (ton) . 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,54 
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά 

         A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%  
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με προπαρασκευασμένο ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα χωρίς διαβρωτικά 
συστατικά ,τύπου isomat durocret plus ή αντίστοιχο, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, 
σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 'Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου'. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό και ειδικά 
εργαλεία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές 
της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα 
υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,61 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα ένα λεπτά 

         A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%  
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος 
από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm 
αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
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         03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

         A.T. : 8 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) φυσικούς λίθους τύπου Τραβερτίνο Γαία Ματ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Περιθώρια (σοβατεπιά) από φυσικούς λίθους τύπου Τραβερτίνο Γαία Ματ  οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή 
κόλλα πλακιδίων. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,90 
(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά 

         A.T. : 9 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%  
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 10 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

         A.T. : 10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς λίθους τύπου Τραβερτίνο Γαία Ματ  διαστάσεων 30,50x61 

cm ή 40,6χ61 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια από  φυσικούς λίθους τύπου Τραβερτίνο Γαία Ματ  διαστάσεων 30,50x61 cm 
ή 40,6χ61 σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 
και 
εξωτερικές". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια από φυσικούς λίθους και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας 
του δαπέδου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου. 
 
Τιμή ανά μ2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,50 
(Ολογράφως) : σαράντα δύο και πενήντα λεπτά 
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                  A.T. : 11 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%  
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα 
και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή 
ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) 
ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 
m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

         A.T. : 12 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 100%  
Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα 
οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης 
επαρκώς τανυσμένα. 
 
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός 
κατοικημένων περιοχών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

         A.T. : 13 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.17 Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6117 100%  
Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης καθώς και την εργασία 
αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

         A.T. : 14 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.4 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%  
Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων 
των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές 
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         κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον 
επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 kg) 
8062.   4 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,47 
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα επτά λεπτά 

         A.T. : 15 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%  
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

         A.T. : 16 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%  
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 
(Ολογράφως) : εννέα 

         A.T. : 17 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%  
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, 
ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 
τον προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
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Τιμολόγιο μελέτης 

         
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

         A.T. : 18 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.08.02 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς 

σιλικονούχο χρώμα 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.01 100%  
Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς    σιλικονούχο χρώμα νέας 
γενιάς για εξωτερική χρήση, με βάση σιλικονούχες και 
ακρυλικές ρητίνες τύπου isomat silicone ή αντίστοιχο σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 'Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων', αποχρώσεως επιλογής 
της Υπηρεσίας. 
 
Προετοιμασία των επιφανειών που περιλαμβάνει καθάρισμα από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κτλ., αστάρωμα με 
αστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων τύπου isomat silicone primer ή αντίστοιχο και εφαρμογή δύο στρώσεων 
του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 
φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, 
δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, 
με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,02 
(Ολογράφως) : δέκα και δύο λεπτά 
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