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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑ
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

1. Σπατουλάρισμα και χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών 
 
Α) Τρόπος
 
Α. Τρίψιμο του σοβά
Β. Διπλή επίστρωση ακριλικού στόκου
Γ. Τρίψιμο του ακριλικού στόκου
Δ. Επίστρωση ακριλικού ασταριού και ψιλοστοκάρισμα της 
επιφάνειας
Ε. Διπλή επίστρωση πλαστικού ελληνικού χρώματος (ελεύθερη 
επιλογή εταιρίας)
 
Σημείωση:
Το τρίψιμο του σοβά γίνεται με μηχανήματα / τριβεία τελευταίας 
γενιάς, έτσι ώστε επιτυγχάνεται:

-    Καλύτερο αποτέλεσμα
-    Μείωση χρόνου

7,00 / m2

2. Σπατουλάρισμα και χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών
 
Β) Τρόπος
 
Α. Τρίψιμο του σοβά
Β. Τριπλή επίστρωση ακριλικού στόκου
Γ. Τρίψιμο του ακριλικού στόκου

9,00 / m2



Δ. Επίστρωση ακριλικού ασταριού και ψιλοστοκάρισμα της 
επιφάνειας
Ε. Τριπλή επίστρωση πλαστικού ευρωπαϊκού η αμερικάνικου 
χρώματος (ελεύθερη επιλογή εταιρίας)

3. Σπατουλάρισμα και χρωματισμός σε εμφανή μπετά
 
Α. Τρίψιμο των μπετών στα σημεία που χρειάζεται με μηχάνημα 
χειρός (λειαντήρας μπετού)
Β. Επίστρωση μίνιον σε τυχόν σίδερα ή υπολείμματα από 
πρόκες
Γ. Επίστρωση ακριλικού στόκου (παρετίνη)
Δ. Τρίψιμο του ακριλικού στόκου
Ε. Επίστρωση ακρυλικου ασταριού
ΣΤ. Διπλή επίστρωση ακριλικού χρώματος

8,00 / m2

4. Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών (επί τοίχου)
Α. Τρίψιμο του σοβά
Β. Επίστρωση ακριλικού ασταριού
Γ. Τοπικό στοκάρισμα
Δ. Διπλή επίστρωση ακριλικού χρώματος

5,00 / m2
&

(ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ Η 
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ)

6,00/ m2

5. Κιγκλιδώματα
Α. Καθάρισμα από σκουριές
Β. Επίστρωση μίνιον
Γ. Διπλή επίστρωση ντουκοχρώματος
 
Σημείωση:
- Κιγκλιδώματα ύψους έως 1m θα επιμετρώνται με τιμή 
τρέχοντος μέτρου.
- Κιγκλιδώματα ύψους άνω του 1m θα επιμετρώνται με τιμή m2
- Οι τιμές ισχύουν για κιγκλιδώματα με απλά σχέδια. Σε 
κιγκλιδώματα με σύνθετα σχέδια, θα μπαίνει συντελεστής επί 
της επιμέτρησης αναλόγως της δυσκολίας τους.

8,00 / m
ή

8,00 / m2
(βλ. σημείωση)

6. Α. Χρωματισμός πλαστικών υδρορροών 1,00 / m

7. Α. Χρωματισμός μεταλλικών υδρορροών 2,00 / m

 
 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

8. Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών (επί τοίχου)
Α. Τρίψιμο του σοβά
Β. Επίστρωση ακριλικού ασταριού
Γ. Τοπικό στοκάρισμα

4,00 / m2



Δ. Διπλή επίστρωση πλαστικού χρώματος

9. Μεταλλικές πόρτες απλές
Εργασία όπως κιγκλιδώματα

8,00 / m2

10. Μεταλλικές πόρτες σφυρήλατες
Επίστρωση μεταλλικού σφυρήλατου χρώματος με πιστόλι

12,00 / m2

11. Κουφώματα (ριπολίνες: σατινέ, γυαλιστερές, ματ)
- Αστάρωμα των ξύλων
- Στοκάρισμα των επιφανειών όπου απαιτείται (εκτός από 
MDF)
- Τρίψιμο και υπόστρωμα ριπολίνης βελατούρα
- Επίστρωση ριπολίνης

150,00 / TEΜ

12. Βερνίκια εξωτερικού χώρου
- Τρίψιμο των επιφανειών
- Τοπικό στοκάρισμα
- Τριπλή στρώση με βερνίκι εμποτισμού

ελληνικά 12,00 / m2
&

ευρωπαϊκά 15,00/m2

 
 
 

Παρατηρήσεις
 
Α. Το ΙΚΑ του προσωπικού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του έργου.
Β. Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν και τα υλικά.
Δ. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
Ε. Τρόπος πληρωμής: Κατόπιν συνεννόησης.
Ζ. Οι τιμές αφορούν νεόκτιστες οικοδομές
 
Τρόπος επιμέτρησης

● Αφαιρούνται ανοίγματα, ντουλάπες, πλακάκια, ντουλάπια κουζίνας
● Εσωτερικοί λαμπάδες, τρέχον μέτρο με το ½ της τιμής του τετραγωνικού
● Εξωτερικοί λαμπάδες (εάν έχουμε διχρωμία), τρέχον μέτρο με το ½ της τιμής του 

τετραγωνικού
● Σκωτίες & λούκια σε εμφανές μπετό, τρέχον μέτρο με την τιμή του τετραγωνικού
● Καπάκια μπαλκονιών σε εμφανές μπετό, τρέχον μέτρο με την τιμή του τετραγωνικού

 


