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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τις αµοιβές αδειών οικοδοµικών έργων και διάφορες
άλλες συναφείς εργασίες όπως:

Αµοιβές µηχανικών
Αµοιβές οικοδοµικών αδειών
Αµοιβές τοπογραφικών εργασιών
Φορολογικά
ΙΚΑ
ΕΚΚΟ
Χιλιοστά
Πρόστιµα αυθαιρέτων
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Χρονικό προγραµµατισµό
Ρύθµιση ηµιυπαίθριων χώρων

Στην παρούσα έκδοση έχουν ενσωµατωθεί η πλήρης σχετική νοµοθεσία, η εκτύπωση
όλων των σχετικών τευχών και αιτήσεων και πολλές βιβλιοθήκες για την υποβοήθηση
του Μηχανικού. Επίσης, µπορείτε να εξάγετε τη µελέτη σε αρχείο XML που γίνεται δεκτό
στο ΤΕΕ.
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1.2 Ελάχιστες απαιτήσεις

Για την ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµάτων, θα πρέπει το σύστηµά σας να
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium III 800 MHz
800x600 µε 256 χρώµατα
700 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom

Εάν το σύστηµά σας δεν ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
κριτήρια, προτείνεται η αναβάθµισή του πριν την εγκατάσταση των προγραµµάτων. 

Για τη βέλτιστη απόδοση των προγραµµάτων, προτείνεται ο ακόλουθος (ελάχιστος)
συνδυασµός:

Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (σε κάθε λειτουργικό αναµένονται
εγκατεστηµένες οι τελευταίες επίσηµες αναβαθµίσεις από την κατασκευάστρια
εταιρεία - service packs, updates & patches)
Pentium IV 2.0 GHz
1280x768 µε 16-bit χρώµατα
1.2 GB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
CD-Rom
Internet σύνδεση

Σε κάθε περίπτωση, για την παραγωγή των τευχών απαιτείται το πρόγραµµα
επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή 2007.
 

1.3 Τεχνική υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

Υποστήριξη µέσω Internet

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη µέσω Internet.

Στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής, µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά µε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΤεχνοΛογισµικής.

Υποστήριξη µέσω e-mail

Η αποστολή e-mail γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

για ερωτήσεις σχετικά µε πωλήσεις: sales@technologismiki.com
για ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα: support@technologismiki.com
για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com
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Τα e-mail απαντώνται εντός δυο εργάσιµων ηµερών. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
θα επικοινωνήσει ένας τεχνικός ή σύµβουλος πωλήσεων της ΤεχνοΛογισµικής µέσω
τηλεφώνου εντός δυο εργάσιµων ηµερών.

∆ιαδραστική Υποστήριξη

Εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09:00 - 17:00), προσφέρεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη
η οποία είναι διαθέσιµη καθ' όλη την διάρκεια ανάπτυξης/υποστήριξης ενός προϊόντος,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ιστόχωρο της ΤεχνοΛογισµικής. Τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι:

Τηλεφωνικό κέντρο [3 γραµµές]: +30-210-656-4147
Fax: +30-210-654-8461
∆ιεύθυνση: Υµηττού 5, Χολαργός 15561, Αθήνα, Ελλάδα.
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2 Αρχείο

2.1 Μενού αρχείο

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η διαχείριση των µελετών και η δηµιουργία
εκτυπώσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι
οι ακόλουθες:

Νέα µελέτη
Φόρτωµα µελέτης
Εγγραφή µελέτης
Εγγραφή µελέτης ως...
Εισαγωγή

o Αρχείο XML ΤΕΕ

Εξαγωγή
o Αρχείο XML Κτιριακού ΤΕΕ

o Αρχείο XML Τοπογραφικού ΤΕΕ

o Αρχείο XML Ρυθµίσεων ΗΥ ΤΕΕ

o ∆ιάγραµµα Gantt Σε DXF

Μορφοποίηση εκτύπωσης
Εκτύπωση
Έξοδος

2.2 Νέα µελέτη

Με την επιλογή αυτή, γίνεται εκκίνηση µιας Νέας Μελέτης. Όλα τα δεδοµένα
εξαφανίζονται, τα αποτελέσµατα σβήνονται και ο τίτλος της µελέτης είναι κενός.

Για τη δηµιουργία µιας νέας µελέτης:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Νέα Μελέτη.
2. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη µια φορτωµένη µελέτη ή έχουν εισαχθεί στοιχεία
που ανήκουν σε κάποια µελέτη, γίνεται η ερώτηση αν ο χρήστης επιθυµεί την εγγραφή
των αλλαγών.
3. Η υφιστάµενη µελέτη διαγράφεται (αν υπάρχει) και αρχίζει µια νέα µελέτη.

2.3 Φόρτωµα µελέτης

Με την εντολή αυτή φορτώνεται µια υπάρχουσα µελέτη από το δίσκο, το τοπικό δίκτυο
(intranet), το περιβάλλον εργασίας (desktop) ή από εξωτερική µονάδα (δισκέτα, CD-
Rom, κλπ). Αν υπάρχει ήδη φορτωµένη µελέτη ή ορισµένα δεδοµένα έχουν εισαχθεί,
γίνεται η ερώτηση στο χρήστη αν επιθυµεί την εγγραφή των αλλαγών. Με το φόρτωµα
µελέτης, η προηγούµενη µελέτη (αν υπάρχει) χάνεται.

Για να φορτωθεί µια υφιστάµενη µελέτη:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Φόρτωµα Μελέτης.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει τη µελέτη που θα φορτωθεί.
3. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Μελέτη τευχών δηµοπράτησης" µε επέκταση .m41.
4. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
5. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται η επιλεγµένη µελέτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγµατα µελετών βρίσκονται στον κατάλογο εγκατάστασης του
προγράµµατος:

C:\Program Files\TechnoLogismiki\TLW2013\Samples\ConstructionPermits

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

m41 (Μελέτη τευχών δηµοπράτησης): ∆ιαβάζονται αρχεία της έκδοσης 2012 και
2013 του προγράµµατος.
m141 (Μελέτη τευχών δηµοπράτησης): ∆ιαβάζονται αρχεία των εκδόσεων 2011 και
2010 (1.5 µόνο) του προγράµµατος.
BCK (Αρχεία αντιγράφων): Εάν έχει επιλεγεί από τις επιλογές του προγράµµατος η
αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου κατά το φόρτωµα µιας µελέτης, τότε µπορεί να
φορτωθεί το αντίγραφο αυτό, επιλέγοντας από τη λίστα των τύπων τα αρχεία
αντιγράφων (*.bck).
*.* (Όλα τα αρχεία): ∆ιαβάζονται αρχεία που ανήκουν στο πρόγραµµα, αλλά δεν
έχουν εγγραφεί µε την επέκταση m41 ή bck.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Αδύνατο το φόρτωµα της µελέτης από το
δίσκο." τότε γίνεται προσπάθεια να φορτωθεί µια µελέτη που δεν ανήκει στο πρόγραµµα
αυτό ή το αρχείο αυτό είναι κλειδωµένο από άλλο πρόγραµµα που τρέχει στον
υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο.

2.4 Εγγραφή µελέτης

Με την εντολή αυτή όλα τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί στη µελέτη, αποθηκεύονται σε
ορισµένη από το χρήστη τοποθεσία (σκληρός δίσκος, τοπικό δίκτυο, δισκέτα κλπ.) και µε
όνοµα της επιλογής του. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδοµένων
στο µέλλον και η επανεπεξεργασία τους. Το πλαίσιο διαλόγου εγγραφής της µελέτης
εµφανίζεται µόνο κατά την πρώτη εγγραφή µιας µελέτης. Περαιτέρω εντολές Εγγραφής
Μελέτης θα έχουν ως αποτέλεσµα την αποθήκευση των όποιων αλλαγών στο ίδιο αρχείο
που έγινε αρχικά η εγγραφή της µελέτης χωρίς να δοθεί η δυνατότητα επιλογής εκ νέου
του ονόµατος και της τοποθεσίας αποθήκευσης.

Στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η αλλαγή, είτε του ονόµατος του αρχείου είτε της
τοποθεσίας αποθήκευσης, τότε θα πρέπει να επιλεχθεί η εντολή Εγγραφή Μελέτης
Ως... από το µενού αρχείο.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη:
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1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης.
2. Η µελέτη εγγράφεται στο δίσκο χωρίς καµία άλλη παρέµβαση ή ειδοποίηση.

2.5 Εγγραφή µελέτης ως

Γίνεται η ίδια διαδικασία µε την Εγγραφή Μελέτης αλλά δίδεται η δυνατότητα αλλαγής
του ονόµατος αρχείου ή της τοποθεσίας αποθήκευσης. Έτσι µπορεί να γίνει δηµιουργία
αντιγράφων ασφαλείας ή µεταφορά της µελέτης σε άλλο µέσο αποθήκευσης.

Για να εγγραφεί η τρέχουσα µελέτη ως:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Εγγραφή Μελέτης Ως.
2. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει την µελέτη µετά την εγγραφή της.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save η µελέτη εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη µια µελέτη µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε την
τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα
αντικατασταθεί µε την τρέχουσα µελέτη. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή
και ∆ΕΝ θα εγγραφεί η µελέτη στο δίσκο.

2.6 Εισαγωγή

2.6.1 Αρχείο XML ΤΕΕ

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο XML που έχει δηµιουργηθεί από
άλλο πρόγραµµα. Επειδή λείπουν πολλές πληροφορίες από το αρχείο XML, η εισαγωγή
δεν µπορεί ποτέ να είναι πλήρης. Αποτελεί όµως µια καλή αρχή για τη µετάβαση από
κάποιο άλλο πρόγραµµα των δεδοµένων σας στο πρόγραµµα αυτό.

Για την εισαγωγή ενός αρχείου XML ΤΕΕ:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εισαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο XML TEE.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
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4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο XML TEE" µε επέκταση .xml.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το επιλεγµένο αρχείο.

Με την επιλογή αυτή µπορούν να διαβαστούν αρχεία XML που περιέχουν:

Οικοδοµικές εργασίες πάσης φύσεως
Τοπογραφικές εργασίες
Ρυθµίσεις ηµιυπαίθριων χώρων

2.7 Εξαγωγή

2.7.1 Αρχείο XML Κτιριακού TEE

∆ηµιουργείται ένα XML αρχείο µε τη µελέτη που θα υποβληθεί στο σύστηµα
ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων XML του TEE. Το αρχείο αυτό µπορεί να περιέχει µόνο
οικοδοµικές εργασίες ή τοπογραφικές εργασίες που συνοδεύονται όµως από οικοδοµικές
εργασίες.

Για τη δηµιουργία αρχείου XML για υποβολή στο TEE:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο XML Κτιριακού ΤΕΕ.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.
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Στην περίπτωση που βρεθούν λάθη (είτε λογικά είτε έµµεσα) τα οποία θα προκαλέσουν
την απόρριψη του αρχείου από το σύστηµα υποβολή του TEE, εµφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο, που περιέχει τα λάθη και την περιγραφή τους. Για να γίνει δεκτό το αρχείο
από το σύστηµα του ΤΕΕ, δεν θα πρέπει να υπάρχουν λάθη:

2.7.2 Αρχείο XML Τοπογραφικού ΤΕΕ

∆ηµιουργείται ένα XML αρχείο µε τη µελέτη που θα υποβληθεί στο σύστηµα
ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων XML του TEE. Το αρχείο αυτό µπορεί να περιέχει µόνο
τοπογραφικές εργασίες που εισάγονται στο υποπρόγραµµα Τοπογραφικό.

Για τη δηµιουργία αρχείου XML για υποβολή στο TEE:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο XML Τοπογραφικού ΤΕΕ.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.
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Στην περίπτωση που βρεθούν λάθη (είτε λογικά είτε έµµεσα) τα οποία θα προκαλέσουν
την απόρριψη του αρχείου από το σύστηµα υποβολή του TEE, εµφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο, που περιέχει τα λάθη και την περιγραφή τους. Για να γίνει δεκτό το αρχείο
από το σύστηµα του ΤΕΕ, δεν θα πρέπει να υπάρχουν λάθη:

2.7.3 Αρχείο XML Ρυθµίσεων ΗΥ ΤΕΕ

∆ηµιουργείται ένα XML αρχείο µε τη µελέτη που θα υποβληθεί στο σύστηµα
ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων XML του TEE. Το αρχείο αυτό µπορεί να περιέχει µόνο
δεδοµένα για ρύθµιση ηµιυπαίθριων χώρων που εισάγονται στο υποπρόγραµµα
Ηµιυπαίθριοι.

Για τη δηµιουργία αρχείου XML για υποβολή στο TEE:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο XML Ρυθµίσεων ΗΥ ΤΕΕ.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.
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Στην περίπτωση που βρεθούν λάθη (είτε λογικά είτε έµµεσα) τα οποία θα προκαλέσουν
την απόρριψη του αρχείου από το σύστηµα υποβολή του TEE, εµφανίζεται το ακόλουθο
παράθυρο, που περιέχει τα λάθη και την περιγραφή τους. Για να γίνει δεκτό το αρχείο
από το σύστηµα του ΤΕΕ, δεν θα πρέπει να υπάρχουν λάθη:

2.7.4 ∆ιάγραµµα Gantt Σε DXF

∆ηµιουργείται ένα DXF αρχείο που περιέχει το διάγραµµα χρονικού προγραµµατισµού,
όπως ακριβώς φαίνεται στην οθόνη του προγράµµατος όταν επιλέγεται το
υποπρόγραµµα Gantt.

Για τη δηµιουργία αρχείου DXF που περιέχει το διάγραµµα Gantt:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εξαγωγή.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αρχείο Gantt Σε DXF.
3. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save το αρχείο εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.
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2.8 Μορφοποίηση εκτύπωσης

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι δυνατή η επιλογή των τµηµάτων της µελέτης που θα
σταλθούν προς εκτύπωση. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το πρόγραµµα, όλα τα
µέρη είναι προεπιλεγµένα. Αν γίνουν οιεσδήποτε αλλαγές, θα κρατηθούν στη µνήµη,
έως ότου ο χρήστης αλλάξει τις επιλογές αυτές.

Η µορφοποίηση της εκτύπωσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Μορφοποίηση εκτύπωσης
2. Επιλέγονται οι ενότητες (Κόστος αδείας, φορολογικά, κλπ) που θα τυπωθούν.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Οι αλλαγές που θα γίνουν θα σωθούν µε τη µελέτη. Όλες οι αλλαγές εφαρµόζονται σε
όλες τις εκτυπώσεις, είτε αυτές γίνονται στον εκτυπωτή είτε ψηφιακά (αρχείο, Excel,
Word).

Τα πλήκτρα συντόµευσης (Επέλεξε Όλα, Επέλεξε Κανένα, Επιλογή Λοιπών) επιταχύνουν
τη συντόµευση των επιλογών των αντικειµένων.
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2.9 Εκτύπωση

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραµµα το Microsoft Word
(έκδοση 97, 2000, XP, 2003 ή νεώτερη), τότε µπορεί η εκτύπωση (δεδοµένα,
αποτελέσµατα, γραφήµατα, κλπ) να γίνει κατευθείαν στο Microsoft Word. Σηµειώνεται
ότι το Microsoft Word ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο CD µε τα προγράµµατα της
ΤεχνοΛογισµικής και η ΤεχνοΛογισµική ∆ΕΝ µπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη
σχετικά µε προβλήµατα λειτουργίας του προγράµµατος αυτού.

Για την εκτύπωση:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται η Εκτύπωση.
2. Μετά από λίγο, εµφανίζεται το Microsoft Word µε τις ενότητες που έχουν επιλεγεί.

Η επιλογή αυτή θα εκτυπώσει στο Word µόνο τα στοιχεία εκείνα που έχουν ορισθεί στη 
µορφοποίηση της εκτύπωσης.

2.10 Έξοδος

Κλείνει το πρόγραµµα. Εάν υπάρχει φορτωµένη µελέτη και έχουν πραγµατοποιηθεί
αλλαγές χωρίς να έχουν εγγραφεί, τότε το πρόγραµµα:

Θα ρωτήσει για την εγγραφή των αλλαγών στη µελέτη
ή θα εγγράψει τις αλλαγές από µόνο του
ή θα αγνοήσει τις αλλαγές αυτές

ανάλογα µε το τι έχει ορίσει ο χρήστης στην καρτέλα επιλογές.

Για την έξοδο από το πρόγραµµα:

1. Από το µενού Αρχείο επιλέγεται Έξοδος.
2. Εάν έχουν γίνει αλλαγές τότε θα πρέπει να τις εγγράψετε ή να τις αγνοήσετε.
3. Το πρόγραµµα κλείνει.



Κεφάλαιο

III
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3 ∆εδοµένα

3.1 Μενού δεδοµένα

Ο σκοπός του µενού αυτού είναι η εισαγωγή και διαχείριση των δεδοµένων. Πιο
συγκεκριµένα, οι επιλογές που προσφέρονται από το µενού αυτό είναι οι ακόλουθες:

Στοιχεία µελέτης
Αναίρεση
Επαναφορά
Έργο: Γενικά, Στοιχεία, Κατασκευή, Σχόλια
Ιδιοκτήτες: ∆ιαχείριση, Προσθήκη, ∆ιαγραφή, Αλλαγή
Μηχανικοί: ∆ιαχείριση, Προσθήκη, ∆ιαγραφή, Αλλαγή
Πολεοδοµικό γραφείο
Αµοιβές αδείας
o Παράµετροι υπολογισµού

o Συµβατικός προϋπολογισµός

o Αναλυτικός προϋπολογισµός

o Συνολικός προϋπολογισµός

o Αµοιβές αδείας

o Αµοιβές µηχανικών

o Εισφορές αµοιβών

o Εισφορές ιδιοκτητών

o Εισφορές µηχανικών

o ΙΚΑ Πίνακας 1: Μη Στεγασµένα

o ΙΚΑ Πίνακας 1β: Κατανοµή ηµεροµισθίων

o ΙΚΑ Πίνακας 2: Στεγασµένα

Τοπογραφικό
o Παράµετροι υπολογισµού

o Μηχανικοί τοπογραφικού

o Τοπογραφικό

Ε.Κ.Κ.Ο.
o Παράµετροι υπολογισµού

o Πίνακας επιφανειών

o Αρχικός πίνακας

o Τελικός πίνακας

∆ιάγραµµα Gantt: Παράµετροι, Εργασίες
Χιλιοστά
Πρόστιµα αυθαιρέτων: ∆ιαχείριση, Προσθήκη, ∆ιαγραφή, Αλλαγή
Ρύθµιση Ηµιυπαιθρίων
o Γενικά δεδοµένα

o Αµοιβή µηχανικού

o Έντυπα αίτησης

Αιτήσεις - δηλώσεις
Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις

o Κελιά πίνακα

o Μπάρα εργασίας
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3.2 Στοιχεία µελέτης

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται εισαγωγή γενικών στοιχείων για την µελέτη. Τα
στοιχεία που µπορούν, προαιρετικά, να εισαχθούν είναι Τίτλος Μελέτης, Μελετητής και
Σχόλια. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να εκτυπωθούν εάν αυτό είναι επιθυµητό στο
τεύχος της µελέτης. Όσα πεδία µείνουν κενά αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των στοιχείων µελέτης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται Στοιχεία Μελέτης.
2. Εισάγεται ο τίτλος µελέτης, ο µελετητής και τα σχόλια.
3. Εάν είναι επιθυµητή η εισαγωγή ηµεροµηνίας στις εκτυπώσεις, επιλέγεται το "Να
συµπεριληφθεί η ώρα και η ηµεροµηνία της µελέτης".
3.1. Στα πεδία κειµένου πληκτρολογείται ο αριθµός ηµέρας, µήνα, έτους, ωρών και
λεπτών αντίστοιχα. Εναλλακτικά µπορεί να πατηθεί ανά πεδίο το άνω ή κάτω βέλος για
να αυξηθεί ή να µειωθεί η τιµή στο πεδίο.
3.2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Τώρα τοποθετούνται οι τιµές που αντιστοιχούν στη
σηµερινή ηµέρα και ώρα.
4. Εάν είναι επιθυµητό να συµπεριληφθεί στις εκτυπώσεις η πλήρης διαδροµή (path)
και όνοµα του αρχείου της µελέτης, επιλέγεται το "Να συµπεριληφθεί το όνοµα του
αρχείου της µελέτης".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Πατώντας τα πλήκτρα µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο της µελέτης και τον
µελετητή, ανοίγουν οι βάσεις δεδοµένων για τις µελέτες και τους µελετητές.

Βάση δεδοµένων µελετών

Σε µια µελέτη µπορεί να χρησιµοποιούνται περισσότερα από ένα προγράµµατα. Για
διευκόλυνση, µπορεί να εισαχθεί ο τίτλος της µελέτης σε ένα εξ αυτών και να γίνει
διαθέσιµος από τα υπόλοιπα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από τον τίτλο µελέτης
εµφανίζεται η βάση δεδοµένων.
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2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου τίτλου στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος τίτλος διαγράφεται από τη βάση
δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος τίτλος µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.

Βάση δεδοµένων µελετητών

Ένας µελετητής µπορεί να συντάσσει παραπάνω από µια µελέτες. Για διευκόλυνση,
µπορεί να εισαχθεί το όνοµα του µελετητή στη βάση δεδοµένων και να γίνει διαθέσιµο
από τα υπόλοιπα προγράµµατα.

Για τη χρήση της βάσης δεδοµένων µελετητών:

1. Με το πάτηµα του πλήκτρου µε τις τρεις τελείες δίπλα από το µελετητή εµφανίζεται η
βάση δεδοµένων.
2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, είναι δυνατή η προσθήκη ενός νέου µελετητή στη
βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή, ο επιλεγµένος µελετητής διαγράφεται από τη βάση
δεδοµένων. Ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της διαγραφής, µόνο εάν έχει
επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των γενικών προτιµήσεων.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, ο επιλεγµένος µελετητής µπορεί να τροποποιηθεί.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων
και η επιλεγµένη εγγραφή µεταφέρεται αυτόµατα στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης. Με το
πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται και δεν µεταφέρεται καµία
πληροφορία πίσω στη φόρµα Στοιχεία Μελέτης.
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3.3 Αναίρεση

Η αναίρεση ακυρώνει την τελευταία αλλαγή που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αλλαγής:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Αναίρεση.
2. Η τελευταία ενέργεια αναιρείται.

Για την αναίρεση της αναίρεσης, υπάρχει η εντολή επαναφορά που περιγράφεται στη
συνέχεια. Η επαναφορά γίνεται διαθέσιµη µόλις χρησιµοποιηθεί η εντολή αναίρεση.

Είναι δυνατή η αναίρεση περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν γίνει διαδοχικά
όπως επίσης και η επαναφορά τους, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε αναίρεση η
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το πλήθος των αναιρέσεων που κρατούνται
στη µνήµη είναι εξ' ορισµού 20, δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20
αλλαγές και να τις αναιρεί. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα
µέσα από τον κύριο κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες
υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης του κυρίως καταλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που δεν αναιρούνται όπως η δηµιουργία νέας
µελέτης ή η εγγραφή της µελέτης.

3.4 Επαναφορά

Η επαναφορά ακυρώνει την τελευταία αναίρεση που έγινε στο πρόγραµµα.

Για την αναίρεση της τελευταίας αναίρεσης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Επαναφορά.
2. Η τελευταία αλλαγή που είχε αναιρεθεί επαναφέρεται.

Για την αναίρεση της επαναφοράς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου η εντολή αναίρεση
.

Είναι δυνατή η επαναφορά περισσότερων της µιας αλλαγής που έχουν αναιρεθεί
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διαδοχικά, αρκεί να ακολουθηθεί για κάθε επαναφορά η διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω. Το πλήθος των επαναφορών που κρατούνται στη µνήµη είναι εξ' ορισµού
20, δηλαδή το πρόγραµµα µπορεί να θυµάται µέχρι 20 αναιρέσεις και να τις
επαναφέρει. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αλλάξει για όλα τα προγράµµατα µέσα από τον
κύριο κατάλογο των προγραµµάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο 
εγχειρίδιο χρήσης του κυρίως καταλόγου.

3.5 Έργο

3.5.1 Γενικά

Εισάγονται γενικά δεδοµένα σχετικά µε το έργο και τη θέση του.

Για την επιλογή των γενικών δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Έργο.
2. Επιλέγεται η καρτέλα Γενικά.

3. Εισάγεται η ονοµασία του έργου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε από µία έως τρεις
γραµµές για την περιγραφή του.
4. Επιλέγεται ο Νοµός στον οποίο γίνεται το έργο.
5. Ανάλογα µε την επιλογή σας στο βήµα 4, µπορείτε να επιλέξετε το ∆ήµο ή την
Κοινότητα του Νοµού.
6. Εισάγεται τη συνοικία του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
7. Εισάγεται το οικοδοµικό τετράγωνο (Ο.Τ.) στο οποίο βρίσκεται το έργο.
8. Εισάγεται την Οδό του έργου (αλφαριθµητικό πεδίο).
9. Εισάγεται τον αριθµό της οδού του έργου (αλφαριθµητικό πεδίο, π.χ. 5 ή 6Α).
10. Εάν πρόκειται για διαµέρισµα, µπορείτε να εισάγετε τον αριθµό του διαµερίσµατος
π.χ. Α2.
11. Εισάγεται ο Τ.Κ. της περιοχής του έργου.
12. Εισάγεται το αστυνοµικό τµήµα για διευκόλυνση κατά τις εκτυπώσεις.
13. Εάν υπάρχει, εισάγεται ο αριθµός αδείας, π.χ. 1/2007.
14. Επιλέγεται η ηµεροµηνία, η οποία θα φαίνεται στις εκτυπώσεις. Αυτή µπορεί είτε
να πληκτρολογηθεί είτε να επιλεγεί µε τα βελάκια. Το πρόγραµµα δεν επιτρέπει την
εισαγωγή µη έγκυρων ηµεροµηνιών.
15. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
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του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.5.2 Στοιχεία

Εισάγονται διάφορα στοιχεία σχετικά µε το έργο.

Για την επιλογή των γενικών δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Έργο.
2. Επιλέγεται η καρτέλα Στοιχεία.

3. Εισάγεται το συνολικό εµβαδόν του οικοπέδου σε τετραγωνικά µέτρα.
4. Εισάγεται η επιτρεπόµενη κάλυψη σε τετραγωνικά µέτρα. Για παράδειγµα οικόπεδο
εµβαδού 200 m2 µε ποσοστό κάλυψης 40% έχει επιτρεπόµενη κάλυψη 80 m2.
5. Εισάγεται η πραγµατοποιούµενη κάλυψη η οποία πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση
από την επιτρεπόµενη.
6. Εισάγεται ο όγκος του έργου.
7. Εισάγεται ο αριθµός των ορόφων που κατασκευάζονται (όχι ο συνολικός µαζί µε
τους προβλεπόµενους).
8. Εισάγεται ο αριθµός των µελλοντικών ορόφων, που προβλέπονται αλλά δεν
κατασκευάζονται στην παρούσα φάση.
9. Περιγράφονται οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί.
10. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.5.3 Κατασκευή

Περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής του έργου. Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται για
τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης. Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής των δεδοµένων,
υπάρχει για κάθε τµήµα του έργου µια λίστα µε τις συνηθέστερες τιµές. Μπορεί όµως ο
χρήστης να περιγράψει µε το δικό του τρόπο την κατασκευή ενός τµήµατος,
παρακάµπτοντας έτσι τις έτοιµες λίστες.

Για την περιγραφή του τρόπου κατασκευής του έργου:
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1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Έργο.
2. Επιλέγεται η καρτέλα Κατασκευή.

3. Πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες δεξιά από κάθε πεδίο, εµφανίζεται η λίστα
µε τις συνηθέστερες τιµές για το κάθε τµήµα:

4. Ο χρήστης έχει τις ακόλουθες επιλογές:
α) Να επιλέξει µια τιµή από τη λίστα και να πατήσει Εντάξει. Η τιµή αυτή µεταφέρεται
αυτόµατα στην προηγούµενη φόρµα διαγράφοντας συγχρόνως οποιαδήποτε υφιστάµενη
περιγραφή υπάρχει.
β) Να πληκτρολογήσει τη δική του περιγραφή και να πατήσει Εντάξει. Η τιµή αυτή
µεταφέρεται αυτόµατα στην προηγούµενη φόρµα διαγράφοντας συγχρόνως
οποιαδήποτε υφιστάµενη περιγραφή υπάρχει.
γ) Να πατήσει Άκυρο για να κλείσει τη φόρµα χωρίς να κάνει αλλαγές στην
προηγούµενη φόρµα.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όσα τµήµατα δεν περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής τους, θα
παραληφθούν από τις εκτυπώσεις.

3.5.4 Σχόλια

Στην περίπτωση που το έργο αφορά διαρρύθµιση ή αντικατάσταση στέγης ή προσθήκη,
στο XML που παράγεται για το ΤΕΕ, µπαίνουν προαιρετικά σχόλια. Τα σχόλια αυτά
εισάγονται στην καρτέλα Σχόλια της φόρµας των στοιχείων του έργου.

Για την εισαγωγή σχολίων σχετικά µε το έργο:
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1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Έργο.
2. Επιλέγεται η καρτέλα Σχόλια.

3. Πληκτρολογούνται τα σχόλια στην περίπτωση µελετών διαρρύθµισης,
αντικατάστασης στέγης ή προσθήκης. Τα σχόλια αυτά µπαίνουν στα αρχείο XML του
TEE.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.6 Ιδιοκτήτες

3.6.1 ∆ιαχείριση

Οι ιδιοκτήτες του έργου εισάγονται µε τη βοήθεια της φόρµας διαχείρισης ιδιοκτητών. Τα
στοιχεία τους χρησιµοποιούνται τόσο στις εκτυπώσεις (όταν απαιτούνται), αλλά και στο
παραγόµενο αρχείο XML για το ΤΕΕ. Ένα έργο µπορεί να έχει έναν ή περισσότερους
ιδιοκτήτες. 

Για τη διαχείριση των ιδιοκτητών του έργου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Ιδιοκτήτες.
2. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται τα ποσοστά των ιδιοκτητών να αθροίζονται στο 100%.
Εάν δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα λάθους:

3.6.2 Προσθήκη

Προστίθεται ένας νέος ιδιοκτήτης στη λίστα ιδιοκτητών του έργου. Μπορείτε να
προσθέσετε όσους ιδιοκτήτες επιθυµείτε σε ένα έργο. Αν και τα µόνα υποχρεωτικά
στοιχεία για τους ιδιοκτήτες είναι το όνοµα, το επώνυµο και το ποσοστό συνιδιοκτησίας
τους, συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία, οι εκτυπώσεις είναι πληρέστερες.

Για την προσθήκη ενός νέου ιδιοκτήτη:

1. Στη φόρµα διαχείρισης ιδιοκτητών γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εισάγεται υποχρεωτικά το όνοµα και το επίθετο του ιδιοκτήτη.
3. Εισάγεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του µε ακρίβεια 2 δεκαδικών. Αν απαιτείται
µεγαλύτερη ακρίβεια, τότε ρυθµίζεται το πλήθος των δεκαδικών στη φόρµα των γενικών
προτιµήσεων. Για έναν ιδιοκτήτη εισάγεται 100%.
4. Επιλέγεται από τη λίστα προαιρετικά ο Νοµός στον οποίο έχει έδρα ο ιδιοκτήτης.
5. Επιλέγεται από τη λίστα προαιρετικά ο ∆ήµος ή η Κοινότητα της έδρας του
ιδιοκτήτη.
6. Προαιρετικά, µπορεί να εισαχθεί το όνοµα της Πόλης ή / και της Συνοικίας.
7. Εισάγεται το όνοµα της οδού χωρίς την αρίθµηση, η οποία µπαίνει στο βήµα 8.
8. Εισάγεται η αρίθµηση της οδού, π.χ. 5 ή 6Α.
9. Προαιρετικά εισάγεται ο ταχυδροµικός κώδικας της έδρας του ιδιοκτήτη (Τ.Κ.).
10. Προαιρετικά εισάγεται το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα ή τµήµα ασφαλείας στο
οποίο υπάγεται ο ιδιοκτήτης.
11. Εισάγεται ο αριθµός δελτίου ταυτότητας (Α.∆.Τ.) του ιδιοκτήτη.
12. Εισάγεται το τηλέφωνο επικοινωνίας και ο αριθµός fax του ιδιοκτήτη.
13. Εισάγεται το email του ιδιοκτήτη. Αν το πεδίο εµφανίζεται µε κόκκινο υπόβαθρο, τα
δεδοµένα που εισήχθησαν σε αυτό δεν είναι έγκυρα.
14. Εισάγεται το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. Αν το πεδίο εµφανίζεται µε κόκκινο υπόβαθρο, τα
δεδοµένα που εισήχθησαν σε αυτό δεν είναι έγκυρα.
15. Επιλέγεται από τη λίστα η ∆ΟΥ του ιδιοκτήτη.
16. Εισάγεται το ονοµατεπώνυµο πατρός του ιδιοκτήτη (νέο πεδίο στην έκδοση
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2011).
17. Εισάγεται το ονοµατεπώνυµο µητέρας του ιδιοκτήτη (νέο πεδίο στην έκδοση
2011).
18. Εισάγεται η ηµεροµηνία γέννησης του ιδιοκτήτη µε το µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (νέο
πεδίο στην έκδοση 2011).
19. Εισάγεται ο τόπος γέννησης του ιδιοκτήτη (νέο πεδίο στην έκδοση 2011).
20. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.6.3 ∆ιαγραφή

∆ιαγράφεται προσωρινά ένας υφιστάµενος ιδιοκτήτης.

Για να διαγραφεί ένας υφιστάµενος ιδιοκτήτης:

1. Επιλέγεται ο ιδιοκτήτης που θα διαγραφεί.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης ιδιοκτητών.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Ο ιδιοκτήτης διαγράφεται.

3.6.4 Αλλαγή

Για να αλλάξει ένας υφιστάµενος ιδιοκτήτης:

1. Επιλέγεται ο ιδιοκτήτης από τη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.7 Μηχανικοί

3.7.1 ∆ιαχείριση

Οι µηχανικοί του έργου εισάγονται µε τη βοήθεια της φόρµας διαχείρισης µηχανικών. Τα
στοιχεία τους χρησιµοποιούνται τόσο στις εκτυπώσεις (όταν απαιτούνται), αλλά και στο
παραγόµενο αρχείο XML για το ΤΕΕ. Ένα έργο µπορεί να έχει έναν ή περισσότερους
µηχανικούς. Για δική σας διευκόλυνση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη βιβλιοθήκη
µηχανικών για να εισάγετε όσα στοιχεία µηχανικών θέλετε. Τα στοιχεία αυτά θα είναι
κοινά για όλα τα έργα που θα δηµιουργήσετε. Μπορείτε εύκολα να επιλέγετε µηχανικούς
από τη βιβλιοθήκη µηχανικών και να τους µεταφέρετε σε όποιο έργο θέλετε.

Για τη διαχείριση των µηχανικών του έργου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Μηχανικοί.
2. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

 

3.7.2 Προσθήκη

Προστίθεται ένας νέος µηχανικός στη λίστα µηχανικών του έργου. Μπορείτε να
προσθέσετε όσους µηχανικούς επιθυµείτε σε ένα έργο. Αν τα µόνα υποχρεωτικά στοιχεία
για τους µηχανικούς είναι το όνοµα, το επώνυµο, το έτος εγγραφής στο ΤΕΕ, το
επάγγελµα και ο αριθµός µητρώου τους, συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία, οι
εκτυπώσεις είναι πληρέστερες.

Για την προσθήκη ενός νέου µηχανικού:

1. Στη φόρµα διαχείρισης µηχανικών γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εάν τα στοιχεία του µηχανικού θα εισαχθούν από τη βιβλιοθήκη µηχανικών, γίνεται
κλικ στην πρώτη επιλογή, αλλιώς στη δεύτερη. Ανάλογα µε την επιλογή που γίνεται στο
στάδιο αυτό, ακολουθούνται δυο χωριστές διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω.
3. Επιλέγεται η απόσταση της έδρας του µηχανικού από το έργο. Η απόσταση αυτή
λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό των αµοιβών επίβλεψης.
4. Εάν είναι επιθυµητό να µην υπολογιστεί η αµοιβή λόγω οδοιπορικών, τότε
ενεργοποιείται η επιλογή αυτή.
5. Εισάγεται η προκαταβολή που δόθηκε στο µηχανικό σε ευρώ.
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6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Εισαγωγή στοιχείων µηχανικού από βάση δεδοµένων

Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή, µπορείτε να επιλέξετε το ονοµατεπώνυµο του
µηχανικού από τη λίστα. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαχείριση, εµφανίζεται η βιβλιοθήκη
µηχανικών για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε. ∆εν απαιτείται καµία εισαγωγή
στοιχείων στην περίπτωση λήψης των στοιχείων του µηχανικού από τη βάση
δεδοµένων.

Εισαγωγή στοιχείων νέου µηχανικού ή επεξεργασία υφισταµένου

Στην περίπτωση αυτή µπορείτε είτε να αλλάξετε τα στοιχεία ενός µηχανικού του έργου,
είτε να προσθέσετε ένα νέο µηχανικό, ο οποίος δεν βρίσκεται στη βιβλιοθήκη
µηχανικών. Η αλλαγή των στοιχείων του µηχανικού ή η προσθήκη ενός νέου γίνεται
πατώντας το πλήκτρο Εισαγωγή.

Καρτέλα Γενικά

1. Εισάγεται υποχρεωτικά το όνοµα και το επίθετο του µηχανικού.
2. Προαιρετικά εισάγονται το ονοµατεπώνυµο του πατέρα του, της µητέρας του και
της ή του συζύγου του.
3. Επιλέγεται το φύλο από τη λίστα (άνδρας ή γυναίκα). Η ρύθµιση αυτή χρησιµεύει
στον καθορισµό του γένους στην υπογραφή στις υπεύθυνες δηλώσεις (ο Μηχανικός ή η
Μηχανικός).
4. Επιλέγεται ή εισάγεται η ηµεροµηνία γέννησής του. Το πρόγραµµα δεν επιτρέπει
την εισαγωγή µη έγκυρων ηµεροµηνιών.
5. Εισάγεται ο τόπος γέννησης του µηχανικού.
6. Εισάγεται ο αριθµός δελτίου ταυτότητας (Α.∆.Τ.) του µηχανικού και η ηµεροµηνία
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έκδοσής της.
7. Προαιρετικά εισάγεται το αστυνοµικό τµήµα ή τµήµα ασφαλείας στο οποίο εκδόθηκε
η ταυτότητα.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Καρτέλα ∆ιεύθυνση

1. Εισάγεται η οδός και ο αριθµός εργασίας του µηχανικού.
2. Εισάγεται προαιρετικά το προάστιο, η πόλη και ο ταχυδροµικός κώδικας της
διεύθυνσης εργασίας του µηχανικού.
3. Εισάγονται οι αριθµοί τηλεφώνου, fax και κινητού του µηχανικού.
4. Εισάγεται το email του µηχανικού. Αν το πεδίο εµφανίζεται µε κόκκινο υπόβαθρο, τα
δεδοµένα που εισήχθησαν σε αυτό δεν είναι έγκυρα.
5. Εισάγεται η διεύθυνση του ιστοτόπου του µηχανικού. Πατώντας το πλήκτρο µε τις
τρεις τελείες, φορτώνεται στο φυλλοµετρητή η διεύθυνση που έχει εισαχθεί, έτσι ώστε
να ελεγχθεί η ορθότητά της.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Καρτέλα ∆ιάφ ορα

1. Εισάγεται το ΑΦΜ του µηχανικού. Αν το πεδίο εµφανίζεται µε κόκκινο υπόβαθρο, τα
δεδοµένα που εισήχθησαν σε αυτό δεν είναι έγκυρα.
2. Επιλέγεται από τη λίστα η ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται.
3. Εισάγεται ο αριθµός δύναµης του ΤΣΜΕ∆Ε (ΕΤΑΑ).
4. Επιλέγεται από τη λίστα η ιδιότητα του διπλώµατος του µηχανικού ή
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πληκτρολογείται απευθείας εντός του πεδίου.
5. Πληκτρολογείται στο αντίστοιχο πεδίο η ειδικότητα του µηχανικού (αν υπάρχει).
6. Επιλέγεται από τη λίστα η τράπεζα στην οποία έχει ανοιχθεί ο λογαριασµός για την
πληρωµή του µηχανικού.
7. Εισάγεται ο αριθµός λογαριασµού του µηχανικού.
8. Εάν υπάρχει φωτογραφία (jpg, bmp, wmf, gif, emf) µπορείτε να την
προσκυρώσετε στα δεδοµένα του µηχανικού. Για να γίνει αυτό, πατήστε το πλήκτρο µε
τις τρεις τελείες.
8.1. Επιλέγετε αν η φωτογραφία θα ληφθεί από το πρόχειρο αντιγραφής ή από
εξωτερικό αρχείο.
8.2. Στην πρώτη περίπτωση πατήστε εντάξει, ενώ στη δεύτερη πατήστε το πλήκτρο
Αναζήτηση για να εντοπιστεί το εξωτερικό αρχείο.
9. Εάν υπάρχει υπογραφή (jpg, bmp, wmf, gif, emf) µπορείτε να την προσκυρώσετε
στα δεδοµένα του µηχανικού. Για να γίνει αυτό, πατήστε το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες.
9.1. Επιλέγετε αν η υπογραφή θα ληφθεί από το πρόχειρο αντιγραφής ή από εξωτερικό
αρχείο.
9.2. Στην πρώτη περίπτωση πατήστε εντάξει, ενώ στη δεύτερη πατήστε το πλήκτρο
Αναζήτηση για να εντοπιστεί το εξωτερικό αρχείο.
10. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Καρτέλα ΤΕΕ

1. Εισάγεται ο αριθµός µητρώου ΤΕΕ  του µηχανικού.
2. Επιλέγεται από τη λίστα το έτος εγγραφής του µηχανικού στο Τεχνικό Επιµελητήριο.
3. Επιλέγεται η ιδιότητα του µέλους του ΤΕΕ. Συνήθως η αντιστοιχία είναι Μέλος για
τους Μηχανικούς ΑΕΙ, Τεχνολόγος ΤΕ για υποµηχανικούς, απόφοιτους ΤΕΙ, κλπ και
εταιρεία για µη φυσικά πρόσωπα.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του χρήστη (username) που χρησιµοποιείται στο
σύστηµα υποβολής του ΤΕΕ.
5. Πληκτρολογείται ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη που χρησιµοποιείται στο
σύστηµα υποβολής του ΤΕΕ δυο φορές για επαλήθευση. Ο κωδικός δεν είναι ορατός
(εµφανίζεται µε αστεράκια) και θα πρέπει να εισαχθεί ο ίδιος ακριβώς δυο φορές,
αλλιώς εµφανίζεται µε κόκκινο υπόβαθρο.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Καρτέλα Σηµειώσεις
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1. Προαιρετικά εισάγονται ότι σηµειώσεις επιθυµεί ο χρήστης. Για αλλαγή γραµµής
πρέπει να πατηθεί CTRL+ENTER και όχι απλά το ENTER.
2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Γρήγορη εισαγωγή από τη βάση δεδοµένων του ΤΕΕ

Εάν γνωρίζετε τον αριθµό µέλους ΤΕΕ του Μηχανικού, τότε πατώντας το πλήκτρο Από
Το ΤΕΕ... εισάγεται ο αριθµός µέλους του και το πρόγραµµα αναζητά τα διαθέσιµα στη
βάση δεδοµένων του ΤΕΕ στοιχεία του, τα οποία και εµφανίζει στην οθόνη:

Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει, δηµιουργείται µια εγγραφή µε τα στοιχεία που φαίνονται
στη φόρµα συµπληρωµένα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο αριθµός µητρώου
του ΤΕΕ είναι έγκυρος και αντιστοιχεί στο Μηχανικό του οποίου τα στοιχεία εισάγονται
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στο πρόγραµµα και επιταχύνεται η διαδικασία εισαγωγής του.

Η διαδικασία αυτή µπορεί να πάρει αρκετή ώρα ανάλογα µε τη σύνδεση στο Internet
που έχετε, το µέγεθος της βάσης δεδοµένων του ΤΕΕ και την ταχύτητα εξυπηρέτησης
των αιτηµάτων από τους διακοµιστές του επιµελητηρίου.

3.7.3 ∆ιαγραφή

∆ιαγράφεται προσωρινά ένας υφιστάµενος µηχανικός.

Για να διαγραφεί ένας υφιστάµενος µηχανικός:

1. Επιλέγεται ο µηχανικός που θα διαγραφεί.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης µηχανικών.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Ο µηχανικός διαγράφεται.

3.7.4 Αλλαγή

Για να αλλάξει ένας υφιστάµενος µηχανικός:

1. Επιλέγεται ο µηχανικός από τη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.8 Πολεοδοµικό γραφείο

Εισάγονται τα δεδοµένα του πολεοδοµικού γραφείο το οποίο είναι αρµόδιο για το εν
λόγω έργο. Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται στις εκτυπώσεις, επιταχύνοντας έτσι τις
εργασίες γραφείου µε την αυτοµατοποίηση των παραγόµενων από το πρόγραµµα
εντύπων.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων του πολεοδοµικού γραφείου:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Πολεοδοµικό Γραφείο.
2. Επιλέγεται η Νοµαρχία στην οποία ανήκει το πολεοδοµικό γραφείο από τη λίστα.
3. Προαιρετικά και αν υπάρχει, πληκτρολογείται το διαµέρισµα (π.χ. ανατολικό).
4. Επιλέγεται από τη λίστα το πολεοδοµικό γραφείο (οι τιµές της λίστας εξαρτώνται
από την επιλογή του βήµατος 2) ή πληκτρολογείται απευθείας στο αντίστοιχο πεδίο το
όνοµα του πολεοδοµικού γραφείου.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.9 Αµοιβές αδείας

3.9.1 Παράµετροι υπολογισµού

Οι παράµετροι υπολογισµού των αµοιβών και των προϋπολογισµών του έργου
εισάγονται στη φόρµα παραµέτρων. Για την εισαγωγή τους:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Αµοιβές Αδείας.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι Υπολογισµού.
3. Τη στιγµή που γίνεται κλικ σε µία παράµετρο, εµφανίζονται οδηγίες και πληροφορίες
σχετικά µε τις τιµές που µπορεί να λάβει.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Στη συνέχεια εισάγονται δεδοµένα:

1. Προϋπολογισµών: συµβατικός, αναλυτικός (Πίνακας 3), συνολικός
2. Αµοιβών: αδείας, µηχανικών
3. Εισφορές: αµοιβές, ιδιοκτητών, µηχανικών
4. ΙΚΑ: Πίνακας 1, Πίνακας 1β, Πίνακας 2

Η περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής δεδοµένων παρατίθεται στη συνέχεια.

3.9.2 Συµβατικός προϋπολογισµός

Για την εισαγωγή των δεδοµένων του συµβατικού προϋπολογισµού:

1. Από το δέντρο επιλέγεται ο "Συµβατικός".
2. Προστίθεται µια εγγραφή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
3. Αφαιρείται µια εγγραφή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή.
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4. Σε κάθε εγγραφή µπορεί:
4.1. Να επιλεγεί ο όροφος στη στήλη µε αρίθµηση (1). Εµφανίζεται η ακόλουθη
φόρµα:
4.2. Οι όροφοι που φαίνονται στην φόρµα λαµβάνονται από τη βιβλιοθήκη ορόφων.
4.3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

5. Εισάγεται το ολικό εµβαδόν του χώρου σε τετραγωνικά µέτρα.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των χώρων, εισάγεται προαιρετικά το εµβαδόν
του ακάλυπτου χώρου σε τετραγωνικά µέτρα.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.9.3 Αναλυτικός προϋπολογισµός

Οι κατηγορίες και εργασίες που αναφέρονται στον αναλυτικό προϋπολογισµό
διαχειρίζονται από τη βιβλιοθήκη αναλυτικού προϋπολογισµού.

Για την εισαγωγή του αναλυτικού προϋπολογισµού:

1. Από το δέντρο επιλέγεται ο "Αναλυτικός".
2. Εισάγεται η ποσότητα σε όσες εργασίες είναι επιθυµητό.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
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του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.9.4 Συνολικός προϋπολογισµός

Ο συνολικός προϋπολογισµός ενός έργου µπορεί να ισούται µε:

τον αναλυτικό
τον συµβατικό
τον οριζόµενο
οποιοδήποτε συνδυασµό των παραπάνω

Για την εισαγωγή του συνολικού προϋπολογισµού:

1. Από το δέντρο επιλέγεται ο "Συνολικός".
2. Επιλέγεται το τµήµα για του έργου από τη λίστα.

3. Επιλέγεται από τη λίστα ένας ή περισσότεροι προϋπολογισµοί βάσει των οποίων θα
υπολογιστεί ο συνολικός.
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4. Προαιρετικά µπορεί να υπολογιστεί ο οριζόµενος προϋπολογισµός ως η διαφορά νέων
µείον νοµίµως υφιστάµενων χώρων ή να εισαχθεί απευθείας από το χρήστη.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.9.5 Αµοιβές αδείας

Στην καρτέλα αυτή, επιλέγονται και παραµετροποιούνται οι µελέτες που απαιτούνται για
τον υπολογισµό της αµοιβής αδείας του έργου.

Για την εισαγωγή του δεδοµένων υπολογισµού της αµοιβής αδείας:

1. Από το δέντρο επιλέγεται η "Αδείας".

2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη, προστίθεται µία νέα εργασία.
3. Πατώντας το πλήκτρο Αλλαγή, αλλάζουν τα στοιχεία της τρέχουσας επιλεγµένης
εργασίας.
4. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή, διαγράφεται η τρέχουσα επιλεγµένη εργασία.
5. Επιλέγεται ένας ή περισσότεροι µηχανικοί µε τα ποσοστά τους, οι οποίοι συµµετέχουν
στην εκπόνηση της εργασίας.
6. Πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες στην τέταρτη στήλη του πίνακα, µπορούν
να εισαχθούν προσαυξήσεις που υπάρχουν για την κάθε εργασία και να εισαχθούν
διάφορες άλλες παράµετροι για κάθε εργασία.
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7. Επιλέγεται η κατηγορία της µελέτης στην πέµπτη στήλη. Οι διαθέσιµες επιλογές
φαίνονται κάνοντας κλικ σε κάποια τιµή.
8. Αυτόµατα το πρόγραµµα συµπληρώνει (όποτε είναι δυνατόν) την έκτη στήλη. Ο
χρήστης µπορεί να διαγράψει ένα νούµερο και να εισάγει όποιο θέλει αυτός.
9. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 2 έως και 8 για όλες τις εργασίες.
10. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.9.6 Αµοιβές µηχανικών

Στην καρτέλα αυτή, εµφανίζονται οι αµοιβές ανά µηχανικό. Ο χρήστης δεν µπορεί να
επέµβει στην καρτέλα αυτή.

Για την προβολή της ανάλυσης των αµοιβών µηχανικών:

1. Από το δέντρο επιλέγεται το "Μηχανικών".
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2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.

3.9.7 Εισφορές αµοιβών

Στην καρτέλα αυτή, υπολογίζονται οι εισφορές των µηχανικών και των ιδιοκτητών.
Θεωρητικά ο χρήστης δεν πρέπει να επέµβει στη φόρµα αυτή. Οι παράµετροι ορίζονται
στη βιβλιοθήκη παραµέτρων φορολογικών.

Για την προβολή της ανάλυσης των εισφορών αµοιβών µηχανικών και ιδιοκτητών:

1. Από το δέντρο επιλέγεται το "Αµοιβές".

2. Προαιρετικά ο προϋπολογισµός του έργου και οι αµοιβές µελετών και επιβλέψεων
µπορούν να εισαχθούν από το χρήστη, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο γιατί
µεταφέρονται αυτόµατα τα ορθά νούµερα από τις προηγούµενες καρτέλες.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.9.8 Εισφορές ιδιοκτητών

Στην καρτέλα αυτή, αναλύονται οι εισφορές ιδιοκτητών ανά ιδιοκτήτη, στην περίπτωση
που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες.

Για την προβολή της ανάλυσης των εισφορών ιδιοκτητών ανά ιδιοκτήτη:

1. Από το δέντρο επιλέγεται το "Ιδιοκτητών".
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2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.

3.9.9 Εισφορές µηχανικών

Στην καρτέλα αυτή, αναλύονται οι εισφορές µηχανικών ανά µηχανικό, στην περίπτωση
που υπάρχουν περισσότεροι του ενός µηχανικοί.

Για την προβολή της ανάλυσης των εισφορών µηχανικών ανά µηχανικό:

1. Από το δέντρο επιλέγεται το "Μηχανικών".

2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.

3.9.10 ΙΚΑ πίνακας 1α

Στην καρτέλα αυτή, εµφανίζεται ο πίνακας 1α του ΙΚΑ µε την κατανοµή των εµβαδών
που γίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τα εµβαδά αυτά.

Για την προβολή του πίνακα 1α του ΙΚΑ:
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1. Από το δέντρο επιλέγεται ο "Πίνακας 1α: Μη Στεγασµένα".

2. Εισάγονται τα εµβαδά αν δεν συµφωνεί ο χρήστης µε την αυτόµατη κατανοµή.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιµές των συντελεστών ξεκλειδώνουν πατώντας το πλήκτρο
Ξεκλείδωµα και µπορούν να αλλάξουν. Αυτό όµως δε συνίσταται.

3.9.11 ΙΚΑ πίνακας 1β

Στην καρτέλα αυτή, εµφανίζεται η κατανοµή των ηµεροµισθίων, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της βιβλιοθήκης. Ο χρήστης δεν απαιτείται να εισάγει δεδοµένα στη φόρµα
αυτή.

Για την προβολή του πίνακα 1β του ΙΚΑ:

1. Από το δέντρο επιλέγεται ο "Πίνακας 1β: Κατανοµή Ηµεροµισθίων".
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2. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει ή Άκυρο, η φόρµα κλείνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιµές των συντελεστών και της κατανοµής ξεκλειδώνουν πατώντας το
πλήκτρο Ξεκλείδωµα και µπορούν να αλλάξουν. Αυτό όµως δε συνίσταται.

3.9.12 ΙΚΑ πίνακας 2

Στην καρτέλα αυτή, εµφανίζεται ο πίνακας 2 του ΙΚΑ µε την κατανοµή των εµβαδών
που γίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα για στεγασµένα. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει
τα εµβαδά αυτά.

Για την προβολή του πίνακα 2 του ΙΚΑ:

1. Από το δέντρο επιλέγεται ο "Πίνακας 2: Στεγασµένα".

2. Εισάγονται τα εµβαδά αν δεν συµφωνεί ο χρήστης µε την αυτόµατη κατανοµή.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιµές των συντελεστών ξεκλειδώνουν πατώντας το πλήκτρο
Ξεκλείδωµα και µπορούν να αλλάξουν. Αυτό όµως δε συνίσταται.

3.10 Τοπογραφικό

3.10.1 Παράµετροι υπολογισµού

Για τον υπολογισµό των αµοιβών και τη διαµόρφωση των εντύπων που αφορούν
τοπογραφικές εργασίες µόνο µε βάση το προεδρικό διάταγµα 696/74, αρχικά
διαµορφώνονται οι παράµετροι του τοπογραφικού.

Για την εισαγωγή των παραµέτρων υπολογισµού:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Τοπογραφικό.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι Υπολογισµού.
3. Επιλέγεται αν θα γίνεται ο έλεγχος της ελάχιστης αµοιβής µε βάση τους
κανονισµούς του ΤΕΕ. Η επιλογή αυτή επηρεάζει µόνο τα αποτελέσµατα που φαίνονται
στην οθόνη και όχι το αρχείο XML που εξάγεται για χρήση στο σύστηµα του ΤΕΕ.
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4. Επιλέγεται αν θα εκτυπώνονται οι εργασίες που έχουν µηδενική ποσότητα στα
έντυπα. Συνίσταται να µην ενεργοποιείται η επιλογή αυτή, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε
πολυσέλιδες εκτυπώσεις.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.10.2 Μηχανικοί τοπογραφικού

Αφού έχουν προηγουµένως εισαχθεί οι µηχανικοί στο έργο, εισάγονται τα ποσοστά
συµµετοχής του καθενός.

Για την εισαγωγή των ποσοστών συµµετοχής των µηχανικών στο τοπογραφικό:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Τοπογραφικό.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Μηχανικοί Τοπογραφικού.
3. Εισάγεται το ποσοστό του καθενός. Εάν υπάρχει ένας µηχανικός, εισάγεται 100%,
αλλιώς το άθροισµα των ποσοστών τους πρέπει να είναι ίσο µε 100%.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.10.3 Τοπογραφικό

Αφού έχουν προηγουµένως εισαχθεί οι µηχανικοί στο έργο, εισάγονται οι ποσότητες των
τοπογραφικών εργασιών που θα γίνουν.

Για την εισαγωγή των ποσοτήτων εργασιών του τοπογραφικού:
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1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Τοπογραφικό.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Τοπογραφικό.
3. Εισάγεται µη µηδενική ποσότητα στις εργασίες που θα γίνουν.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.11 Ε.Κ.Κ.Ο.

3.11.1 Παράµετροι υπολογισµού

Για τον υπολογισµό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµής, πρέπει καταρχήν να
εισαχθούν οι παράµετροι υπολογισµού και στη συνέχεια τα δεδοµένα των αρχικών
πινάκων (όσα απαιτούνται).

Για την εισαγωγή των παραµέτρων υπολογισµού:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Ε.Κ.Κ.Ο.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι Υπολογισµού.
3. Επιλέγεται από τη λίστα η µέση τιµή ζώνης. Οι τιµές αυτές αλλάζουν από τη
βιβλιοθήκη µέσων τιµών ζώνης.
4. Επιλέγεται ο αριθµός όψεων του κτιρίου 1, 2, 3, 4 ή παραπάνω από τη λίστα.
5. Επιλέγεται αν θα χρησιµοποιηθεί η προκαθορισµένη µέθοδος υπολογισµού στον
τελικό πίνακα, ο ισοσκελισµός ή ο ισοσκελισµός χωρίς διαφορές. Αυτή η µέθοδος
επηρεάζει τους υπολογισµούς στον τελικό πίνακα µόνο.
6. Εάν υπάρχει αφαιρούµενο ποσό λόγω αυτεπιστασίας, αυτό πληκτρολογείται στο
αντίστοιχο πεδίο.
7. Εάν πρόκειται για εµπορικό κέντρο, τότε ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή.
8. Εάν η κατοικία είναι µονοκατοικία, τότε ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή.
9. Με την επιλογή "Εκτός συστήµατος Αντικειµενικών Αξιών και πέρα της ζώνης
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των 3km", ο συντελεστής πολυτέλειας ισούται µε τη µονάδα.
10. Εάν είναι επιθυµητή η εµφάνιση των ποσοστών του αρχικού πίνακα στον τελικό,
ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή.
11. Προαιρετικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ολικός συντελεστής µεγέθους για τον
υπολογισµό των συντελεστών αυξοµείωσης.
12. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Στη συνέχεια εισάγονται τα δεδοµένα στον:

1. Πίνακα επιφανειών
2. Αρχικό πίνακα (1 ή περισσότεροι)
3. Τελικό πίνακα

Η εισαγωγή των δεδοµένων στους τρεις παραπάνω πίνακες περιγράφεται στη συνέχεια.

3.11.2 Πίνακας επιφανειών

Κάθε έργο µπορεί να ανήκει σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Κατοικίες εκτός µονοκατοικιών
2. Μονοκατοικίες
3. Κτίρια γραφείων και καταστηµάτων
4. Σταθµοί αυτοκινήτων, βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια
5. Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια, αποθήκες
6. Ξενοδοχεία και νοσηλευτήρια
7. Εκπαιδευτήρια
8. Μουσεία και άλλα κτίρια εκτός των παραπάνω

Εάν πρόκειται για µονοκατοικία, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στις παραµέτρους
υπολογισµού, ενεργοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή. Οµοίως εάν πρόκειται για
εµπορικό κέντρο, αυτό δηλώνεται στην προαναφερθείσα φόρµα.

Παρόλο που το πρόγραµµα αθροίζει και τοποθετεί αυτόµατα τα εµβαδά των κύριων και
βοηθητικών χώρων στη φόρµα των αρχικών επιφανειών, ο χρήστης µπορεί να εισάγει
όποιο εµβαδόν θέλει. Επίσης στην περίπτωση κατοικιών εκτός µονοκατοικιών και κτιρίων
γραφείων και καταστηµάτων απαιτείται η τιµή ζώνης.
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3.11.3 Αρχικός πίνακας

Οι αρχικοί πίνακες του Ε.Κ.Κ.Ο. επιµερίζουν το κόστος κατασκευής σε εργασίες. Ο
αριθµός των εργασιών και τα ποσοστά ανά εργασία προκαθορίζονται στη βιβλιοθήκη
των αρχικών πινάκων ποσοστών.

Για την εισαγωγή των ποσοστών ανά εργασία:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Ε.Κ.Κ.Ο.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Αρχικοί Πίνακες.
3. Επιλέγεται η κατηγορία κτιρίου από τη λίστα.
4. Εισάγονται τα ποσοστά (επί τοις χιλίοις) της αρχικής εκτίµησης και της εκτίµησης
µηχανικού.
5. Τα ποσοστά της εκτίµησης µηχανικού προσαυξάνονται αναλογικά µε το πάτηµα του
πλήκτρου Προσαρµογή ο/οο ώστε να αθροίζονται στο 1000.
6. Εάν είναι επιθυµητή η εισαγωγή και άλλων εργασιών, αυτό µπορεί να γίνει µε τα
πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και Αλλαγή.
7. Επαναλαµβάνεται η διαδικασία από το βήµα 3 µέχρι να συµπληρωθούν όλοι οι
σχετικοί πίνακες.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.11.4 Τελικός πίνακας

Οι υπολογισµοί στον τελικό πίνακα γίνονται µε βάση τις επιλογές στις παραµέτρους
υπολογισµού και συγκεκριµένα:

προκαθορισµένη µέθοδος
ισοσκελισµός
ισοσκελισµός χωρίς διαφορές

Για την εισαγωγή των δεδοµένων στον τελικό πίνακα:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το Ε.Κ.Κ.Ο.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται ο Τελικός Πίνακας.
3. Εισάγεται το κόστος ανά εργασία σύµφωνα µε τα παραστατικά.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.12 ∆ιάγραµµα Gantt

3.12.1 Παράµετροι

Για τη σχεδίαση του διαγράµµατος χρονικού προγραµµατισµού Gantt, είναι απαραίτητη
η ρύθµιση των παραµέτρων του πρώτα.

Για την ρύθµιση των παραµέτρων του διαγράµµατος Gantt:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το ∆ιάγραµµα Gantt.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι.
3. Επιλέγεται αν το διάγραµµα θα είναι εβδοµαδιαίο ή ηµερήσιο.
4. Επιλέγεται εάν θα εµφανίζεται η ηµεροµηνία αρχής κάθε εργασίας στον πίνακα
στην κεντρική φόρµα του προγράµµατος αλλά και στο αρχείο DXF.
5. Επιλέγεται εάν θα εµφανίζεται η ηµεροµηνία τέλους κάθε εργασίας στον πίνακα
στην κεντρική φόρµα του προγράµµατος αλλά και στο αρχείο DXF.
6. Επιλέγεται αν θα εµφανίζεται η διάρκεια κάθε εργασίας στον πίνακα στην κεντρική
φόρµα του προγράµµατος αλλά και στο αρχείο DXF.
7. Επιλέγεται αν θα λαµβάνονται υπόψη ως αργίες τα Σάββατα. Η επιλογή αυτή έχει
νόηµα µόνο σε ηµερήσια διαγράµµατα Gantt.
8. Επιλέγεται αν θα λαµβάνονται υπόψη ως αργίες οι Κυριακές. Η επιλογή αυτή έχει
νόηµα µόνο σε ηµερήσια διαγράµµατα Gantt.
9. Με το πλήκτρο Προσθήκη προστίθενται ηµεροµηνίες που αντιστοιχούν σε άλλες
αργίες. Η επιλογή αυτή έχει νόηµα µόνο σε ηµερήσια διαγράµµατα Gantt.
10. Προαιρετικά, µε το πλήκτρο ∆ιαγραφή µπορεί να αφαιρεθεί η επιλεγµένη στη λίστα
ηµεροµηνία που έχει τεθεί ως αργία.
11. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.12.2 Εργασίες

Για τη σχεδίαση του διαγράµµατος χρονικού προγραµµατισµού Gantt, είναι απαραίτητη
η εισαγωγή και η παραµετροποίηση των εργασιών που θα φαίνονται σε αυτό. Η
διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει αφού ρυθµιστούν πρώτα οι παράµετροι του
διαγράµµατος Gantt.

Για την ρύθµιση των εργασιών του διαγράµµατος Gantt:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το ∆ιάγραµµα Gantt.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Εργασίες.
3. Με το πλήκτρο Προσθήκη προστίθεται µια νέα εργασία.
4. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή αφαιρείται η επιλεγµένη εργασία στη λίστα.
5. Με το πλήκτρο Αλλαγή αλλάζουν τα δεδοµένα της επιλεγµένης εργασίας στη λίστα.
6. Με τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω µετακινείται η επιλεγµένη εργασία στη λίστα µια
θέση προς τα πάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα.
7. Με το πλήκτρο Εισαγωγή διαγράφονται όλες οι εργασίες στη λίστα και εισάγονται
αυτές που βρίσκονται στο εξωτερικό αρχείο µε επέκταση .gantt που θα εισαχθεί στο
πρόγραµµα.
8. Με το πλήκτρο Εξαγωγή εξάγονται όλες οι εργασίες της λίστας σε εξωτερικό αρχείο
µε επέκταση .gantt το οποίο µπορεί να επανεισαχθεί σε άλλη µελέτη.
9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για την προσθήκη µιας νέας εργασίας στο διάγραµµα Gantt:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εισάγεται η αλφαριθµητική ονοµασία της εργασίας.
3. Εισάγεται το ποσοστό διάρκειας προς το συνολικό χρόνο κατασκευής του
έργου (δεν χρησιµοποιείται στην παρούσα έκδοση του προγράµµατος).
4. Εισάγεται το ποσοστό επικάλυψης µε την προηγούµενη εργασία (%) (δεν
χρησιµοποιείται στην παρούσα έκδοση του προγράµµατος).
5. Εισάγονται οι µονάδες του χρόνου σε ηµέρες ή εβδοµάδες ανάλογα µε τη ρύθµιση
που έχει γίνει στις παραµέτρους του διαγράµµατος, που µεσολαβούν από το τέλος της
προηγούµενης εργασίας έως την αρχή της εργασίας αυτής. (δεν χρησιµοποιείται στην
παρούσα έκδοση του προγράµµατος).
6. Εισάγεται η διάρκεια της εργασίας σε ηµέρες ή εβδοµάδας ανάλογα µε τη ρύθµιση
που έχει γίνει στις παραµέτρους του διαγράµµατος.
7. Εισάγεται η χρονική στιγµή έναρξης της εργασίας κάνοντας κλικ στο πλήκτρο µε
τις τρεις τελείες και επιλέγοντας µια ηµεροµηνία.
8. Επιλέγεται το χρώµα που θα χρησιµοποιηθεί για τη σχεδίαση της µπάρας της
εργασίας.
9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.13 Χιλιοστά

Με την εφαρµογή των χιλιοστών, µπορούν να υπολογιστούν τα χιλιοστά που
αντιστοιχούν σε πολλές ιδιοκτησίες µίας οικοδοµής, π.χ. πολυκατοικίας. Υπάρχει µια
σειρά κριτηρίων που εφαρµόζονται για την εκτίµηση της αξίας αλλά και της χρήσης που
γίνεται σε κάθε όροφο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τη θέση της κάθε ιδιοκτησίας.

Για τον υπολογισµό της κατανοµής χιλιοστών σε ένα έργο:

1. Ρυθµίζονται οι παράµετροι υπολογισµού.
2. Εισάγονται τα δεδοµένα στη φόρµα των χιλιοστών.

Για τη ρύθµιση των παραµέτρων υπολογισµού:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι Υπολογισµού.
3. Εισάγεται το συνολικό εµβαδόν του οικοπέδου. Η τιµή αυτή χρησιµοποιείται για τη
µετατροπή των χιλιοστών σε ισοδύναµη επιφάνεια.
4. Εισάγονται τα ολικά χιλιοστά του κτιρίου. Συνήθως για νέα κτίρια είναι 1000, αλλά
µπορεί η µελέτη κατανοµής χιλιοστών να αφορά π.χ. το µισό κτίριο, οπότε τίθεται ο



Αµοιβές Αδειών56

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

συνολικός αριθµός χιλιοστών του τµήµατος.
5. Πολλές φορές δίδονται χιλιοστά σε µελλοντικούς ορόφους. Τα χιλιοστά αυτά
αφαιρούνται από τα χιλιοστά του κτιρίου, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι το άθροισµα
των πεδίων των βηµάτων 4 και 5 θα είναι ίσο µε 1000.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαχείριση Ορόφων.
3. Εισάγονται τα δεδοµένα όπως περιγράφεται παρακάτω.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.13.1 Όροφοι

Εισάγονται οι χώροι που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Για κάθε χώρο απαιτείται
το εµβαδόν του και προαιρετικά ο αριθµός των δωµατίων του.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων ανά όροφο:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαχείριση Ορόφων.
3. Επιλέγεται η καρτέλα Όροφοι.

4. Για την προσθήκη µιας νέας ιδιοκτησίας:
4.1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
4.2. Επιλέγεται ο όροφος από τη λίστα. Εάν οι επιλογές δεν είναι αρκετές µπορείτε να
τις συµπληρώσετε από το µενού Βιβλιοθήκες > Χιλιοστά > Όροφοι.
4.3. Η σύντµηση λαµβάνεται αυτόµατα από τα δεδοµένα ορόφων της βιβλιοθήκης.
4.4. Επιλέγεται ο τύπος του χώρου από τη λίστα.
4.5. Εισάγεται η αρίθµηση του χώρου, η οποία προστίθεται στη σύντµηση του ορόφου.
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Π.χ. διαµέρισµα στον πρώτο όροφο µε αρίθµηση 2 θα ονοµάζεται Α-2.
4.6. Επιλέγεται ο ιδιοκτήτης του χώρου. Ο ορισµός των ιδιοκτητών γίνεται από τη
φόρµα ιδιοκτήτες.
4.7. Εισάγεται το ύψος του χώρου. Αν µείνει κενό, τότε λαµβάνεται αυτόµατα από τα
δεδοµένα ορόφων της βιβλιοθήκης.
4.8. Εισάγεται ο όγκος του χώρου. Αν µείνει κενός, τότε υπολογίζεται µε βάση το
εµβαδόν του χώρου και το ύψος του ορόφου.
4.9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

5. Επαναλαµβάνεται το βήµα 4 έως ότου ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των
δεδοµένων.
6. Επί της φόρµας και για κάθε ιδιοκτησία πληκτρολογείται ο αριθµός των δωµατίων
της.
7. Επί της φόρµας και για κάθε ιδιοκτησία πληκτρολογείται το καθαρό εµβαδόν της.
8. Προαιρετικά µπορεί να πληκτρολογηθεί ένα ύψος για κάθε ιδιοκτησία, συνίσταται
όµως να λαµβάνεται αυτόµατα.

3.13.2 Εµβαδά

Στην καρτέλα εµβαδά, φαίνονται τα καθαρά και µικτά εµβαδά των χώρων και οι
συντελεστές κοινοχρήστων ορόφου και χώρου καθώς επίσης και η αναλογία
κοινόχρηστων χώρων. Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τους
συντελεστές απευθείας. Μπορεί όµως να αλλάξει τις παραµέτρους ορόφου και χώρου
στη βιβλιοθήκη.

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαχείριση Ορόφων.
3. Επιλέγεται η καρτέλα Εµβαδά.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.
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3.13.3 Όγκοι

Στην καρτέλα όγκοι, φαίνονται ο καθαρός και µικτός όγκος των χώρων και οι
συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό τους. Στην καρτέλα αυτή ο
χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τους συντελεστές απευθείας. Μπορεί όµως να αλλάξει τις
παραµέτρους ορόφου και χώρου στη βιβλιοθήκη.

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαχείριση Ορόφων.
3. Επιλέγεται η καρτέλα Όγκοι.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.

3.13.4 Χιλιοστά

Στην καρτέλα χιλιοστά, φαίνονται τα χιλιοστά κάθε χώρου επί του οικοπέδου και οι
συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό τους. Στην καρτέλα αυτή ο
χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τους συντελεστές απευθείας µε την εξαίρεση των
συντελεστών αξίας χώρου χρήστη, τους οποίους µπορεί να αλλάξει κατά βούληση ο
χρήστης. Μπορεί όµως να αλλάξει τις παραµέτρους ορόφου και χώρου στη βιβλιοθήκη.

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαχείριση Ορόφων.
3. Επιλέγεται η καρτέλα Χιλιοστά.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.13.5 Κοινόχρηστα - ανελκυστήρας

Στην καρτέλα κοινόχρηστα - ανελκυστήρας, φαίνονται τα χιλιοστά κοινοχρήστων και
χρήσης ανελκυστήρα καθώς επίσης και οι τιµές των συντελεστών που έχουν
χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό τους. Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης δεν µπορεί να
αλλάξει τους συντελεστές απευθείας. Μπορεί όµως να αλλάξει τις παραµέτρους ορόφου
και χώρου στη βιβλιοθήκη.

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαχείριση Ορόφων.
3. Επιλέγεται η καρτέλα Κοινόχρηστα - Ανελκυστήρας.
4. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει ή Άκυρο η φόρµα κλείνει.

3.14 Πρόστιµα αυθαιρέτων

3.14.1 ∆ιαχείριση

Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα µία ή περισσότερες κατηγορίες ακινήτων, για τα οποία να
υπολογίσετε τα πρόστιµα που αναλογούν. Με τη φόρµα της διαχείρισης των
κατηγοριών, µπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε µια κατηγορία.

Για τη διαχείριση των κατηγοριών αυθαιρέτων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται τα Πρόστιµα Αυθαιρέτων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η ∆ιαχείριση Κατηγοριών.
3. Γίνεται διαχείριση των κατηγοριών όπως περιγράφεται παρακάτω.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.14.2 Προσθήκη

Προστίθεται µια νέα κατηγορία αυθαιρέτου στη λίστα µε τις κατηγορίες. ∆εν υπάρχει
περιορισµός ως προς το πλήθος των κατηγοριών που µπορούν να προστεθούν στη
λίστα.

Για την προσθήκη µιας νέας κατηγορίας:

1. Στη φόρµα ∆ιαχείρισης κατηγοριών γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.

2. Επιλέγεται η κατηγορία του κτίσµατος από τη λίστα.
3. Εισάγεται µια περιγραφή του κτίσµατος, π.χ. "Ξενοδοχείο"
4. Πληκτρολογείται το εµβαδόν των κύριων χώρων σε τετραγωνικά µέτρα.
5. Πληκτρολογείται το εµβαδόν των βοηθητικών χώρων σε τετραγωνικά µέτρα.
6. Εισάγεται ο αναλυτικός προϋπολογισµός του κτίσµατος σε €.
7. Εισάγεται το ποσοστό περάτωσης των εργασιών (0 έως 100%). Το ποσοστό αυτό
µπορεί να εκτιµηθεί από το εργαλείο εκτίµησης που εµφανίζεται πατώντας το πλήκτρο µε
τις τρεις τελείες.
7.1. Επιλέγεται την κατάσταση του κτιρίου από τη λίστα.
7.2. Το ποσοστό ολοκλήρωσης συµπληρώνεται αυτόµατα, αλλά µπορεί ο χρήστης να
επέµβει αλλάζοντάς το.
7.3. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει η φόρµα κλείνει και το ποσοστό µεταφέρεται
αυτόµατα στην προηγούµενη φόρµα. Με το πλήκτρο Άκυρο, η φόρµα κλείνει και το
ποσοστό δεν µεταφέρεται στην προηγούµενη φόρµα.
8. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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3.14.3 ∆ιαγραφή

∆ιαγράφεται προσωρινά µια υφιστάµενη εγγραφή αυθαίρετου κτίσµατος.

Για να διαγραφεί ένα υφιστάµενο αυθαίρετο κτίσµα:

1. Επιλέγεται η εγγραφή που θα διαγραφεί.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης εγγραφών αυθαιρέτων
κτισµάτων.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Η εγγραφή διαγράφεται.

3.14.4 Αλλαγή

Για να αλλάξει µια υφιστάµενη εγγραφή αυθαίρετου κτίσµατος:

1. Επιλέγεται η εγγραφή από τη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.15 Ρύθµιση Ηµιυπαιθρίων

3.15.1 Γενικά δεδοµένα

Για τη ρύθµιση των παραµέτρων υπολογισµού της αµοιβής του µηχανικού και του
προστίµου για τη ρύθµιση των ηµιυπαίθριων χώρων, πρέπει να χρησιµοποιηθεί η
φόρµα των γενικών δεδοµένων.

Για την ρύθµιση των παραµέτρων των ηµιυπαίθριων χώρων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Ρύθµιση Ηµιυπαιθρίων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Γενικά ∆εδοµένα.
3. Εισάγεται το εµβαδόν των ηµιυπαίθριων χώρων.
4. Εάν υπάρχουν και άλλα εµβαδά, τότε γίνεται κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις τελείες και
αυτά εισάγονται χωριστά.
5. Επιλέγεται αν το προς ρύθµιση ακίνητο είναι πρώτη κατοικία, όχι πρώτη κατοικία ή
όχι κατοικία (επηρεάζει τον υπολογισµό του προστίµου).
6. Επιλέγεται το ακίνητο είναι εντός ή εκτός σχεδίου, γεγονός που επηρεάζει τον
υπολογισµό του προστίµου.
7. Εισάγεται η τιµή ζώνης σε ευρώ.
8. Επιλέγεται ο όροφος στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Εάν οι επιλογές δεν είναι αρκετές
µπορείτε να τις συµπληρώσετε από το µενού Βιβλιοθήκες > Χιλιοστά > Όροφοι.
9. Τέλος επιλέγεται ο µηχανικός από τη λίστα µε τους  µηχανικούς του έργου που θα
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διεκπεραιώσει τη ρύθµιση.
10. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.15.2 Αµοιβή µηχανικού

Για τον υπολογισµό της αµοιβής του µηχανικού πρέπει να εισαχθούν οι αριθµοί των
εργατοωρών / εργατοηµέρων που αυτός θα εργαστεί προκειµένου να φέρει εις πέρας
την εργασία της ρύθµισης.

Για την εισαγωγή του χρόνου απασχόλησης του µηχανικού:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Ρύθµιση Ηµιυπαιθρίων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Αµοιβή Μηχανικού.
3. Εισάγονται οι ποσότητες στα αντίστοιχα λευκά κελιά, ανάλογα µε τα έτη εµπειρίας του
εν λόγω µηχανικού.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.15.3 Έντυπα αίτησης

Το πρόγραµµα µπορεί να εκτυπώσει αυτόµατα τα ακόλουθα έντυπα:

Έντυπα αµοιβής µηχανικού, πληρωµής ΦΕΜ - ΤΣΜΕ∆Ε - αµοιβής στην Εθνική
Τράπεζα
Αίτηση
Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη προς µηχανικό
Υπεύθυνης δήλωσης
Τεχνικής έκθεσης
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Αντλώντας δεδοµένα από τα αντίστοιχα δεδοµένα έργου, ιδιοκτητών, µηχανικών και
πολεοδοµίας.

Για την εκτύπωση των εντύπων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η Ρύθµιση Ηµιυπαιθρίων.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Έντυπα Αίτησης.
3. Εισάγονται όλα τα προαιρετικά δεδοµένα για την πληρότητα των εντύπων.
4. Γίνεται κλικ σε κάθε πλήκτρο µε τρεις τελείες που αντιστοιχεί σε έντυπο το οποίο
επιθυµείτε να εξάγετε σε Microsoft Word για εκτύπωση.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.16 Αιτήσεις - δηλώσεις

Με τις Αιτήσεις - ∆ηλώσεις, µπορείτε εύκολα και απλά να δηµιουργείτε σε έγγραφο
Microsoft Word τις πλέον συνήθεις αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν οικοδοµικά έργα,
προσυµπληρωµένες µε όλα τα δεδοµένα που έχετε εισάγει στο πρόγραµµα. Οι δηλώσεις
µπορούν να αφορούν οποιοδήποτε µηχανικό ή ιδιοκτήτη του έργου και να αναφέρονται
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σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου επιλέγεται κάθε φορά.

Για τη δηµιουργία αίτησης ή δήλωσης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Αιτήσεις - ∆ηλώσεις.
2. Επιλέγεται το έντυπο από τη λίστα.
3. Επιλέγεται αν ο αιτών είναι µηχανικός ή ιδιοκτήτης καθώς επίσης και το πρόσωπο
από τη λίστα µηχανικών και ιδιοκτητών αντίστοιχα.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Έντυπο δηµιουργείται το έντυπο.
5. Για τη δηµιουργία άλλου εντύπου επαναλαµβάνεται η διαδικασία από το βήµα 2.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Άκυρο η φόρµα κλείνει.

3.17 Επιλογές

3.17.1 Γενικές προτιµήσεις

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου γίνεται η ρύθµιση του προγράµµατος. Με την εντολή 
Γενικές Προτιµήσεις εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που περιέχει τέσσερις κάρτες
στις οποίες βρίσκονται οµαδοποιηµένες οι επιλογές ρύθµισης του προγράµµατος.

Για να µεταβεί ο χρήστης από την µια κάρτα στην άλλη αρκεί να κάνει κλικ µε το ποντίκι
στο όνοµα της κάθε κάρτας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λειτουργίες της κάθε
κάρτας:

Κάρτα Γενικά
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Στην κάρτα αυτή υπάρχουν οι γενικές ρυθµίσεις του προγράµµατος. Εδώ, ο χρήστης,
µπορεί να επιλέξει αν το πρόγραµµα θα καταχωρίσει στο µητρώο των Windows την
κατάληξη αρχείων του προγράµµατος. Αυτή είναι η κατάληξη µε την οποία σώζει η
εφαρµογή τις µελέτες. Έτσι όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ σε ένα αρχείο µε κατάληξη
αυτή του προγράµµατος, θα εκτελεστεί αυτή η εφαρµογή και θα φορτωθεί αυτόµατα η
επιλεγµένη µελέτη.

Εάν επιλεγεί η αυτόµατη εµφάνιση µηνυµάτων υπολογισµών τότε θα εµφανίζονται
οι πίνακες των αποτελεσµάτων, τα µηνύµατα λαθών ή οι αναφορές των υπολογισµών
αυτόµατα µε το πάτηµα της επιλογής Εκτέλεση υπολογισµών. Στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα η επιλογή αυτή δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στη συµπεριφορά γιατί οι
υπολογισµοί γίνονται αυτόµατα και τα µηνύµατα λάθους φαίνονται επί της κύριας
φόρµας.

Η αυτόµατη δηµιουργία αντιγράφου θα δηµιουργεί ένα αντίγραφο µε επέκταση .bck
τη στιγµή που θα φορτώνεται ένα αρχείο. Το αρχείο θα δηµιουργείται στο φάκελο
προσωρινής αποθήκευσης που αρχικά τίθεται από το πρόγραµµα ως ο προσωρινός
φάκελος των Windows.

Με την επιβεβαίωση διαγραφών θα ερωτάται ο χρήστης εάν συµφωνεί για τη
διαγραφή του αντικειµένου κάθε φορά που πατάει το πλήκτρο διαγραφή. Η εντολή αυτή
επηρεάζει τη συµπεριφορά όλων των εντολών διαγραφής.

Επίσης δίνονται οι εξής επιλογές από τις οποίες ο χρήστης µπορεί να διαλέξει αυτή που
προτιµά:

Κατά την έξοδο να αγνοούνται οι αλλαγές - Όταν ο χρήστης κλείσει την
εφαρµογή όποιες αλλαγές έχει κάνει σε ήδη υπάρχουσα ή σε νέα µελέτη θα χαθούν,
εκτός αν επιλέξει πρώτα το Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να σώζονται οι αλλαγές - Με το κλείσιµο της εφαρµογής όποιες
αλλαγές έχουν γίνει σε υπάρχουσα µελέτη αποθηκεύονται αυτόµατα χωρίς να
ερωτηθεί πρώτα ο χρήστης. Αν πρόκειται για νέα µελέτη που δεν έχει αποθηκευτεί
ακόµα θα βγει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητάει όνοµα για την αποθήκευση
της µελέτης όπως στο Εγγραφή Μελέτης.
Κατά την έξοδο να βγαίνει µήνυµα για ενέργεια - Όταν κλείνει η εφαρµογή θα
βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου που θα ρωτάει το χρήστη αν επιθυµεί να
αποθηκευτούν οι αλλαγές. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά θα βγει το παράθυρο 
Εγγραφής Μελέτης. Αν απαντήσει αρνητικά όλες οι αλλαγές θα χαθούν.

Κάρτα Γλώσσες
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Το πρόγραµµα είναι διαθέσιµο µόνο στα ελληνικά και η κάρτα γλώσσες είναι κενή.

Κάρτα ∆εκαδικά

Εδώ γίνεται η επιλογή της επιθυµητής ακρίβειας µε την οποία θα παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα. Επιλέγεται το πλήθος των δεκαδικών για όλα τα µεγέθη που
υπεισέρχονται είτε ως δεδοµένα στο πρόγραµµα, είτε ως αποτελέσµατα. Για να ρυθµιστεί
το πλήθος των δεκαδικών ενός µεγέθους αρκεί να επιλεγεί µε το ποντίκι αυτό το µέγεθος
από την αριστερή λίστα και να αλλαχθεί η αναγραφόµενη τιµή στο πεδίο Αριθµός
∆εκαδικών. Αυτές οι ρυθµίσεις δεν επιδρούν στην ακρίβεια των υπολογισµών παρά
µόνο στον τρόπο παρουσίασης και εκτύπωσης των αποτελεσµάτων.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 0.1 αντί .1" τότε οι αριθµοί που είναι µικρότεροι
της µονάδας και µεγαλύτεροι της αρνητικής µονάδας θα εµφανίζονται µε ένα µηδενικό
π.χ. -0.08 αντί για -.08 και 0.98 αντί για .98.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χρήση 1.0 αντί 1" τότε οι αριθµοί θα εµφανίζονται
υποχρεωτικά µε όσα δεκαδικά έχουν δηλωθεί. Π.χ. εάν για το µήκος σε µέτρα έχουν
δηλωθεί 4 δεκαδικά και η τιµή του είναι 1.16 θα εµφανίζεται ως 1.1600.

Κάρτα Internet

Το πρόγραµµα µπορεί µέσω Internet να ελέγχει εάν είναι στην τελευταία έκδοση ή όχι.
Ο έλεγχος µπορεί να γίνεται αυτόµατα εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή Αυτόµατος
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έλεγχος για νέες εκδόσεις και θα διεξάγεται σιωπηρά κάθε ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα
ανάλογα µε την προτίµηση του χρήστη χωρίς περαιτέρω παρέµβασή του. Εάν είναι
επιθυµητός ο χειροκίνητος έλεγχος για νέα έκδοση τότε αρκεί να πατηθεί το πλήκτρο 
Έλεγξε Τώρα. Εάν υπάρχει νέα έκδοση, τότε δίδεται στο χρήστη η δυνατότητα να
κατεβάσει και να εγκαταστήσει τη νεώτερη έκδοση στον υπολογιστή του. 

Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.17.2 Κελιά πίνακα

Αλλάζει η συµπεριφορά των πινάκων εισαγωγής δεδοµένων.

Οι πίνακες που µπορούν να εισαχθούν δεδοµένα επί αυτών, έχουν συµπεριφορά που
παραµετροποιείται µέσω της φόρµας αυτής.

Με την επιλογή "Κανένας αυτοµατισµός στα κελιά", πατώντας ENTER σε ένα κελί, ο
κέρσορας παραµένει σε αυτό.

Για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο γραµµές η εισαγωγή κατά στήλες, η δεύτερη
δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα µεταφερθεί
στο αµέσως από κάτω του. Αυτό βολεύει ιδιαίτερα όταν τα δεδοµένα εισάγονται κατά
στήλες.

Τέλος για πίνακες που έχουν τουλάχιστον δυο στήλες, η εισαγωγή κατά γραµµές, η
τρίτη δηλαδή επιλογή, σηµαίνει ότι όταν ο χρήστης πατήσει ENTER σε ένα κελί, θα
µεταφερθεί στο αµέσως διπλανό του (δεξιά από αυτό). Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό όταν
τα δεδοµένα εισάγονται κατά γραµµές.

Η επιλογή της αυτόµατης συµπλήρωσης δεν χρησιµοποιείται σε αυτό το πρόγραµµα και
µπορεί να αγνοηθεί. Οποιαδήποτε αλλαγή του χρώµατος δεν θα επηρεάσει καµία
λειτουργία του προγράµµατος. Η επιλογή αυτή µπορεί σε µελλοντικές εκδόσεις του
προγράµµατος να επηρεάζει κάποιες λειτουργίες του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις µελέτες παλαιές και
καινούργιες, έως ότου αλλάξουν από το χρήστη.

Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα του
πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.17.3 Μπάρα εργασίας

Παραµετροποιείται η µπάρα εργασίας που υπάρχει στην κύρια φόρµα του
προγράµµατος.

Για την παραµετροποίηση της µπάρας εργασίας:
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1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Επιλογές.
2. Από το µενού Επιλογές γίνεται κλικ στο υποµενού Μπάρα Εργασίας.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Η µπάρα εργασίας που υπάρχει, µπορεί να έχει µικρά ή µεγάλα πλήκτρα, µε ή χωρίς
επεξήγηση (επί του πλήκτρου, επιλογή συνοδευτικό κείµενο στα κουµπιά), ανάλογα
µε τις επιλογές του χρήστη. Επίσης, πολλές φορές βολεύει να εµφανίζεται µια επεξήγηση
εάν ο κέρσορας του ποντικιού µείνει ακίνητος 2-3 δευτερόλεπτα πάνω από ένα πλήκτρο.
Αυτό θα συµβαίνει εάν επιλεγεί το εµφάνιση επεξήγησης κάθε κουµπιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές θα ισχύουν για όλες τις µελέτες παλαιές και
καινούργιες, έως ότου αλλάξουν από το χρήστη.



Κεφάλαιο

IV
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4 Βιβλιοθήκες

4.1 Μενού βιβλιοθήκες

Στο µενού Βιβλιοθήκη γίνεται η διαχείριση των παραµέτρων, των πινάκων και των
παραδοχών για όλες τις µελέτες. Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι τιµές αυτές δεν
απαιτούνται να αλλάζουν συχνά. Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες στο χρήστη είναι οι
ακόλουθες:

Μηχανικοί: Προσθήκη, ∆ιαγραφή, Αλλαγή, Εξαγωγή
Προϋπολογισµός
o Τιµή αφετηρίας (Τ.Α.)

o Ενιαία τιµή αφετηρίας (Ε.Τ.Α.)

o Συντελεστές ζώνης

o Συντελεστές επιρροής χώρων

o Συντελεστές χώρων

Συντελεστές λ
Παράµετροι φορολογικών
Έργα δηµοσίου
o Παράµετροι δηµοσίων έργων

o Έκπτωση υπέρ δηµοσίου

o Ποσοστά σταδίων µελετών

o Τεύχη δηµοπράτησης

Εργασίες
o Ειδικές εργασίες

o Αναλυτικό τιµολόγιο: Κατηγορίες, Εργασίες, Εισαγωγή, Εξαγωγή, Καθαρισµός

βάσης
Αµοιβές
o Συντελεστές αµοιβών

o Προσαυξήσεις εκτός έδρας

o Πολλαπλή εφαρµογή

ΙΚΑ
o Ηµεροµίσθια

o Συντελεστές πίνακα 1

o Συντελεστές κατανοµής ηµεροµισθίων

o Συντελεστές πίνακα 2

o Παράµετροι ΙΚΑ

ΕΚΚΟ
o Μέσες τιµές ζώνης

o Κόστη εκκίνησης

o Συντελεστές αναγωγής

o Αρχικοί πίνακες ποσοστών

Χιλιοστά
o Όροφοι

o Παράµετροι ανά όροφο

o Παράµετροι ανά χώρο
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4.2 Μηχανικοί

Η βάση δεδοµένων µηχανικών της βιβλιοθήκης, διέπεται από τους ίδιους κανόνες και
προδιαγραφές λειτουργίες της βάσης δεδοµένων µηχανικών του έργου. Η διαφορά τους
είναι ότι η πρώτη ισχύει για όλα τα έργα, ενώ η δεύτερη µόνο για την εκάστοτε µελέτη.
Είναι καλή πρακτική να εισάγονται τα στοιχεία των µηχανικών στη βάση δεδοµένων της
βιβλιοθήκης, ώστε να µην απαιτείται να εισάγονται κάθε φορά που τρέχει το
πρόγραµµα.

Για τη διαχείριση των στοιχείων των µηχανικών της βιβλιοθήκης:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Μηχανικοί.
2. Γίνεται η διαχείριση των µηχανικών όπως περιγράφεται παρακάτω.
3. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.2.1 Προσθήκη

Προστίθεται ένας νέος Μηχανικός στη λίστα της βιβλιοθήκης.

Για να προστεθεί ένας νέος Μηχανικός:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
2. Εισάγονται τα δεδοµένα του Μηχανικού ακριβώς όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο
∆εδοµένα -> Μηχανικοί.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Υπάρχει δυνατότητα µαζικής εισαγωγής δεδοµένων µηχανικών από εξωτερικά αρχεία ή
από άλλα προγράµµατα του εµπορίου.
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Αρχείο DBE

Αρχεία DBE υποστηρίζουν τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής. Εάν έχετε δεδοµένα
µηχανικών σε αρχείο DBΕ, τότε µπορείτε εύκολα να το εισάγεται στη βάση δεδοµένων:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο µενού Αρχείο και στη συνέχεια στο
µενού Εισαγωγή.
2. Γίνεται κλικ στο µενού Από Αρχείο TechnoLogismiki DBΕ.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Βάση Μηχανικών" µε επέκταση .DBE.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το επιλεγµένο αρχείο.

Αρχείο XML

Αρχεία XML υποστηρίζουν µερικά προγράµµατα της αγοράς, αλλά µπορεί να φτιαχτούν
και από το χρήστη. Εάν έχετε δεδοµένα µηχανικών σε αρχείο XML, τότε µπορείτε εύκολα
να το εισάγεται στη βάση δεδοµένων:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο µενού Αρχείο και στη συνέχεια στο
µενού Εισαγωγή.
2. Γίνεται κλικ στο µενού Από Αρχείο XML.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Βάση Μηχανικών" µε επέκταση .xml.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το επιλεγµένο αρχείο.

Αρχείο DBF

Αρχεία DBF υποστηρίζουν µερικά προγράµµατα της αγοράς, αλλά µπορεί να φτιαχτούν
και από το χρήστη. Εάν έχετε δεδοµένα µηχανικών σε αρχείο DBF, τότε µπορείτε εύκολα
να το εισάγεται στη βάση δεδοµένων:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο µενού Αρχείο και στη συνέχεια στο
µενού Εισαγωγή.
2. Γίνεται κλικ στο µενού Από Αρχείο DBF.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Βάση Μηχανικών" µε επέκταση .DBF.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το επιλεγµένο αρχείο.

4.2.2 ∆ιαγραφή

∆ιαγράφεται προσωρινά ένας υφιστάµενος µηχανικός.

Για να διαγραφεί ένας υφιστάµενος µηχανικός:

1. Επιλέγεται ο µηχανικός που θα διαγραφεί.
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2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή στη φόρµα διαχείρισης µηχανικών.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Ο µηχανικός διαγράφεται.

4.2.3 Αλλαγή

Για να αλλάξει ένας υφιστάµενος µηχανικός:

1. Επιλέγεται ο µηχανικός από τη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.2.4 Εξαγωγή

Εξάγεται η βάση δεδοµένων µηχανικών σε εξωτερικό αρχείο µορφής DBE που µπορεί να
διαβαστεί από προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής. Έτσι µπορεί να γίνει δηµιουργία
αντιγράφων ασφαλείας ή µεταφορά των δεδοµένων σε άλλο µέσο αποθήκευσης.

Για να εξαχθεί η βάση δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο µενού Αρχείο και στη συνέχεια στο
µενού Εξαγωγή.
2. Γίνεται κλικ στο µενού Σε Αρχείο TechnoLogismiki DBΕ.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει την µελέτη µετά την εγγραφή της.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save η µελέτη εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε το τρέχον.
Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί µε το
τρέχον αρχείο. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή και ∆ΕΝ θα εγγραφεί το
αρχείο στο δίσκο.
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4.3 Προϋπολογισµός

4.3.1 Τιµή αφετηρίας (Τ.Α.)

Η τιµή αφετηρίας ορίζεται για τα 13 περιφερειακά διαµερίσµατα της χώρας και 
χρησιµοποιείται µαζί µε την τιµή ζώνης για τον υπολογισµό του συντελεστή ζώνης. Οι
τιµές αυτές είναι σταθερές. Παρόλο που το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη
να τις µεταβάλλει προσθέτοντας, αφαιρώντας ή αλλάζοντας τις εγγραφές αυτές,
συνίσταται να µην αλλάζουν ποτέ από το χρήστη.

Για τη διαχείριση των τιµών αφετηρίας:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται ο Προϋπολογισµός.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Τιµές Αφετηρίας (Τ.Α.).
3. Γίνεται διαχείριση των τιµών αφετηρίας µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και
Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Σηµειώνεται ότι η εγγραφή µε αστερίσκο θα είναι η εξ' ορισµού επιλεγµένη σε κάθε
νέα µελέτη.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.3.2 Ενιαία τιµή αφετηρίας (Ε.Τ.Α.)

Η ενιαία τιµή αφετηρίας ορίζεται χωριστά για τις αµοιβές που υπολογίζονται µε βάση το
ΤΕΕ και χωριστά για αυτές που υπολογίζονται για την Πολεοδοµία. Το Τεχνικό
Επιµελητήριο ορίζει κάθε χρόνο την τιµή της Ενιαίας Τιµής Αφετηρίας (αρχής γενοµένης
από το 2007). Η τιµή της πολεοδοµίας έχει παραµείνει από το 2002 ίση µε 44 ευρώ.
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Για τη διαχείριση της ενιαίας τιµής αφετηρίας:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται ο Προϋπολογισµός.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Ενιαία Τιµή Αφετηρίας (Ε.Τ.Α.).
3. Γίνεται διαχείριση των τιµών αφετηρίας µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και
Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Σηµειώνεται ότι η εγγραφή µε αστερίσκο θα είναι η εξ' ορισµού επιλεγµένη σε κάθε
νέα µελέτη.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.3.3 Συντελεστές ζώνης

Ο Συντελεστής Ζώνης (ΣΖ) είναι απαραίτητος για το συµβατικό προϋπολογισµό όλων
των κτιριακών έργων. Η τιµή µονάδας των επιφανειών των έργων (κτίριο, κατάστηµα,
γραφείο, κλπ) πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή ζώνης. Σύµφωνα µε την υπουργική
απόφαση 81304/89:

"Ο συντελεστής επιρροής της ζώνης στην οποία βρίσκεται η κατοικία σύµφωνα µε τους
σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Οικονοµικών ορίζεται ανάλογα µε τη σχέση των τιµών
εκκίνησης ζωνών (ΤΖ) και αφετηρίας (ΤΑ) ανά περιφερειακό διαµέρισµα όπως ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 ως εξής: 

β1 ΤΖ =ή< 1,20
(ΤΑ)

0.75

β2 1,20(ΤΑ) ΤΖ  =ή< 1,60 0.90
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< (ΤΑ)
β3 1,60(ΤΑ)

<
ΤΖ =ή< 2,00

(ΤΑ)
1.00

β4 2,00(ΤΑ)
<

ΤΖ 1.10

 
Στις περιοχές στις οποίες δεν έχει καθιερωθεί το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού
της αξίας των ακινήτων ισχύει ο συντελεστής (β1). "

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συντελεστής ζώνης ισούται πάντα µε τη µονάδα στην περίπτωση
προϋπολογισµού για αµοιβές. Αντίθετα η τιµή που λαµβάνεται από τον παραπάνω
πίνακα χρησιµοποιείται για την περίπτωση προϋπολογισµού µε βάση τον οποίο θα
προκύψουν οι εισφορές του ιδιοκτήτη του έργου.

Για τη διαχείριση των συντελεστών ζώνης:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται ο Προϋπολογισµός.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Ζώνης.
3. Επιλέγεται ένα από τα β1, β2, β3 ή β4. Ανάλογα µε την επιλογή, η τιµή του
συντελεστή ζώνης θα χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα στην περίπτωση που δεν δοθεί
Τιµή Ζώνης Εκκίνησης στις γενικές παραµέτρους του προϋπολογισµού.
4. Περιγράφεται ο πάνω πίνακας εισάγοντας τα όριά του στη φόρµα των συντελεστών
ζώνης.
5. Εισάγεται ο διορθωτικός συντελεστής τιµής αφετηρίας, ο οποίος εξ' ορισµού
ισούται µε 0.60. Με τον αριθµό αυτό διαιρούνται οι τιµές αφετηρίας  προτού συγκριθούν
µε την Τιµή Ζώνης.
6. Εισάγεται η τιµή του συντελεστή ζώνης για το ΤΕΕ, η οποία είναι εξ' ορισµού ίση
µε τη µονάδα.
7. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
8. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.
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4.3.4 Συντελεστές επιρροής χώρων

Ανάλογα µε το εµβαδόν της κατοικίας, ο συντελεστής ζώνης έχει διαφορετική τιµή.
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 81304/89:

"Ο συντελεστής επιρροής της επιφανείας των κατοικιών είναι: 

α1 Επιφάνεια =ή< 40Μ2 1.05

α2 40Μ2 < Επιφάνεια  =ή< 150Μ
2

1.00

α3 150Μ2

<
Επιφάνεια =ή< 200Μ2 1.05

α4 200Μ2

<
Επιφάνεια =ή< 300Μ2 1.10

α5 300Μ2

<
Επιφάνεια 1.15

- Για κτίρια αποκλειστικά µιας ή το πολύ δύο κατοικιών ή προσθήκης µιας ανεξάρτητης
κατοικίας εις αυτά µε επιφάνεια κάθε µιας από αυτές µικρότερη από 120Μ2 ο
συντελεστής επιρροής επιφανείας είναι 0,60. 

Ο συντελεστής 0,50 της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού για τους υπόγειους
βοηθητικούς χώρους τους ελεύθερους χώρους PILOTIS και τους ηµιϋπαίθριους χώρους
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις αυτές επί της τιµής µονάδας των κατοικιών. 

Στις περιπτώσεις κτιρίων µε περισσότερες από µιας κατοικίες, για τις οποίες ισχύουν
διαφορετικοί συντελεστές επιρροής επιφανείας, για τους κοινόχρηστους χώρους
κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας εφαρµόζεται στην τιµή αφετηρίας ο µέσος
όρος των συντελεστών επιφανείας των κατοικιών του κτιρίου."

Για τη διαχείριση των συντελεστών επιρροής χώρων:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται ο Προϋπολογισµός.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Επιρροής Χώρων.
3. Περιγράφεται ο πάνω πίνακας εισάγοντας τα όριά του στη φόρµα των συντελεστών
ζώνης.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
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διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.3.5 Συντελεστές χώρων

Οι συντελεστές χώρων περιγράφουν τις κατηγορίες των διαφορετικών έργων και το πώς
υπολογίζεται ο προϋπολογισµός για κάθε µία εξ΄αυτών. Κάθε χώρος έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

1. Α/Α: η αρίθµηση του χώρου
2. Περιγραφή χώρου: ένα αλφαριθµητικό κείµενο που περιγράφει τον κάθε χώρο.
3. Σ.Ε.: Ο ειδικός συντελεστής του χώρου, µε βάση τον οποίο υπολογίζεται ο
προϋπολογισµός του.
4. Σ.Ζ.: Αν τεθεί ίσο µε ΝΑΙ, τότε γίνεται πολλαπλασιασµός του Σ.Ε. µε το συντελεστή
ζώνης.
5. Σ.Ε.Ε.: Αν τεθεί ίσο µε ΝΑΙ, τότε ανάλογα µε την επιφάνεια του χώρου γίνεται
πολλαπλασιασµός του Σ.Ε. µε το συντελεστή επιρροής χώρου.
6. Χρήση: Η επιλογή αυτή λαµβάνει τιµές από 1 έως 11 ανάλογα µε τη χρήση του
χώρου. Χρησιµοποιείται για τους πίνακες του ΙΚΑ.
7. Είδος: Η επιλογή αυτή λαµβάνει τιµές από 1 έως 7 ανάλογα µε το είδος του χώρου.
Χρησιµοποιείται για τους πίνακες του ΙΚΑ.
8. Κατηγορία ΤΕΕ: Η επιλογή αυτή λαµβάνει τιµές από 1 έως 56 ανάλογα µε την
κατηγορία σύµφωνα µε τη διακριτοποίηση του ΤΕΕ στην οποία εµπίπτει. 

Για τη διαχείριση των συντελεστών χώρων:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται ο Προϋπολογισµός.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Χώρων.
3. Γίνεται διαχείριση των συντελεστών χώρων µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή
και Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο αριστερό κάτω µέρος της φόρµας.
6. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο δεξιό κάτω µέρος της φόρµας.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.4 Συντελεστές λ

Γενικά στον υπολογισµό των αµοιβών χρησιµοποιούνται δυο συντελεστές λ στα δηµόσια
έργα, ο πρώτος αφορά το χρόνο σύνταξης της µελέτης και ο δεύτερος το χρόνο
έγκρισης. Αυτό συµβαίνει καθώς οι δυο αυτοί χρόνοι πολλές φορές απέχουν αρκετά
µεταξύ τους. Στα ιδιωτικά έργα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβληµα, καθώς θεωρείται ότι οι
δυο συντελεστές λάµδα ταυτίζονται. Η επιλογή των συντελεστών λ γίνεται στη φόρµα
των γενικών δεδοµένων των αµοιβών. Οι τιµές των συντελεστών πρέπει να δίδονται µε
ακρίβεια 5 δεκαδικών ψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το online σύστηµα του ΤΕΕ υποστηρίζει µόνο τις τελευταίες έγκυρες τιµές
του συντελεστή λ. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν παλαιότερες τιµές, το αρχείο
απορρίπτεται.

Για τη διαχείριση των τιµών συντελεστών λ:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Συντελεστές λ.
2. Γίνεται διαχείριση των τιµών αφετηρίας µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και
Αλλαγή. Κάθε συντελεστής λ έχει εκτός από την τιµή του πληροφορίες για το έτος
ανακοίνωσής του από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το τρίµηνο (Α, Β, Γ ή ∆).
3. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
4. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
5. Σηµειώνεται ότι η εγγραφή µε αστερίσκο θα είναι η εξ' ορισµού επιλεγµένη σε κάθε
νέα µελέτη.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.5 Παράµετροι φορολογικών

Οι συντελεστές και οι παράµετροι αυτοί δεν αλλάζουν γενικά. Ότι χρειάζεται συνήθως ο
χρήστης στο 99% των περιπτώσεων βρίσκεται στη φόρµα των γενικών δεδοµένων των
προϋπολογισµών. 

Εξάλλου πολλές από τις παραµέτρους αυτές αλλάζουν στην προαναφερόµενη φόρµα.
Για παράδειγµα, ο ΦΠΑ που επιλέγεται στη φόρµα των παραµέτρων φορολογικών είναι
η εξ' ορισµού τιµή που θα χρησιµοποιείται σε κάθε νέα µελέτη. Για την κάθε µελέτη
όµως, ο ΦΠΑ επιλέγεται από τη φόρµα των γενικών δεδοµένων των προϋπολογισµών.

Για τη διαχείριση των παραµέτρων φορολογικών:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Παράµετροι Φορολογικών.
2. Εισάγονται ή επιλέγονται οι κατάλληλες τιµές καθώς επίσης και ποιος πληρώνει την
κάθε χρέωση (Ιδιοκτήτης/Μηχανικός/Ν/Α). Αν σε κάποια παράµετρο τεθεί Ν/Α, τότε
αυτή εξαιρείται από την ανάλυση φορολογικών.
3. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
4. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Στο 99%
των περιπτώσεων δεν θα απαιτηθεί να πειράξετε τις τιµές αυτές.

4.6 Έργα δηµοσίου

4.6.1 Παράµετροι δηµοσίων έργων

Οι παράµετροι δηµοσίων έργων χρησιµοποιούνται µόνο όταν έχει επιλεγεί Μελέτη
∆ηµοσίου µε ή χωρίς έκπτωση στη φόρµα των γενικών δεδοµένων των
προϋπολογισµών.

Για τη διαχείριση των παραµέτρων δηµοσίων έργων:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται τα Έργα ∆ηµοσίου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι ∆ηµοσίων Έργων.
3. Εισάγονται  οι κατάλληλες τιµές.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.6.2 Έκπτωση υπέρ δηµοσίου

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η έκπτωση υπέρ του δηµοσίου εκφράζεται ως
ποσοστό επί της αµοιβής, το οποίο κλιµακώνεται από 5% έως 15% ανάλογα µε το
συνολικό ποσό της αµοιβής. Η έκπτωση αυτή εφαρµόζεται µόνο όταν έχει επιλεγεί
Μελέτη ∆ηµοσίου µε έκπτωση στη φόρµα των γενικών δεδοµένων των προϋπολογισµών.

Για τη διαχείριση του τρόπου υπολογισµού της έκπτωσης υπέρ του δηµοσίου:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται τα Έργα ∆ηµοσίου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Έκπτωση Υπέρ ∆ηµοσίου.
3. Περιγράφεται ο τρόπος υπολογισµού των εκπτώσεων υπέρ του δηµοσίου.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.6.3 Ποσοστά σταδίων µελετών

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η συνολική αµοιβή για αρχιτεκτονικά, στατικά και
Η/Μ επιµερίζεται µε χρήση συγκεκριµένων ποσοστών σε στάδια: Προκαταρκτική µελέτη,
προµελέτη, οριστική και εφαρµογής. Για παράδειγµα αν σε στατικά ανατεθεί µόνο
προµελέτη και η ολική αµοιβή (όλων των σταδίων) είναι 10000 ευρώ, τότε η αµοιβή της
προµελέτης είναι 25% x 10000 = 2500 ευρώ.

Για τη διαχείριση του τρόπου επιµερισµού αµοιβών σε στάδια:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται τα Έργα ∆ηµοσίου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Ποσοστά Σταδίων Μελετών.
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3. Εισάγονται τα ποσοστά επιµερισµού της αµοιβής σε κάθε στάδιο µελέτης.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.6.4 Τεύχη δηµοπράτησης

Στη φόρµα αυτή περιγράφεται ο τρόπος υπολογισµού της αµοιβής σύνταξης κάθε ενός
από τα τεύχη δηµοπράτησης. Επίσης µπορούν να εξαιρεθούν ορισµένα από τα τεύχη
δηµοπράτησης κατά τον υπολογισµό των αµοιβών τους.

Για την περιγραφή του κόστους κάθε τεύχους δηµοπράτησης:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται τα Έργα ∆ηµοσίου.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
3. Επιλέγεται για κάθε τεύχος αν θα υπολογιστεί αµοιβή για τη σύνταξή του.
4. Για κάθε τεύχος εισάγεται το ποσοστό µε το οποίο αν πολλαπλασιαστεί η συνολική
αµοιβή σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης, θα προκύψει η αµοιβή του. Το άθροισµα
όλων των ενεργών τευχών δηµοπράτησης πρέπει να ισούται µε 100%.
5. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
6. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.7 Εργασίες

4.7.1 Ειδικές εργασίες

Οι ειδικές εργασίες περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η αµοιβή για κάθε
διαφορετική εργασία. Τα πεδία που θα πρέπει να συµπληρωθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Κωδικός: ένα αριθµητικό πεδίο που αντιστοιχεί σε µία και µοναδική εργασία.
2. Περιγραφή εργασίας: ένα αλφαριθµητικό κείµενο που περιγράφει την κάθε ειδική
εργασία.
3. Τύπος: Επιλέγεται αν πρόκειται για µελέτη, επίβλεψη ή άλλο.
4. Μέθοδος: Ο τρόπος υπολογισµού της αµοιβής.
Μέθοδος 1: Με χρήση συντελεστών κ και µ.
Μέθοδος 2: Με βάση τιµή µονάδας και πλήθος µονάδων.
Μέθοδος 3: Με ποσοστό επί του προϋπολογισµού.
5. Οδοιπορικά: Επιλέγεται αν για τη συγκεκριµένη εργασία οι µηχανικοί επιτρέπεται να
λαµβάνουν εκτός έδρας.
6. Συµβατικό ποσοστό δαπάνης: Το ποσοστό % της δαπάνης που θα χρησιµοποιηθεί
για την κοστολόγηση της εργασίας αν για αυτή έχει επιλεγεί η Μέθοδος 1.
7. Κατηγορίες: Ο αριθµός των κατηγοριών για τις οποίες έχουν εισαχθεί συντελεστές
κ,µ. Τιµή 0 αναφέρεται σε τιµές των κ,µ που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες.
8. Προσαυξήσεις: Ο αριθµός των προσαυξήσεων που µπορεί να πάρει µια εργασία.

Για τη διαχείριση των συντελεστών χώρων:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Εργασίες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Ειδικές Εργασίες.
3. Γίνεται διαχείριση των συντελεστών χώρων µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή
και Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο αριστερό κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά και δεν
θα γίνονται δεκτά από το ΤΕΕ.

4.7.2 Αναλυτικό τιµολόγιο

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στον αναλυτικό προϋπολογισµό ενός έργου
εισάγονται και διαχειρίζονται από τη βάση δεδοµένων του αναλυτικού τιµολογίου. Κάθε
εργασία έχει συνήθως δυο κωδικούς, ο ένας είναι ο κωδικός ΑΤΟΕ και ο άλλος ο
κωδικός ΙΚΑ. Υπάρχουν βέβαια µερικές εργασίες που έχουν ένα εκ των δυο κωδικών.

Με τον κωδικό ΙΚΑ σε κάθε εργασία εισάγεται ο συντελεστής ηµεροµισθίων ανά µονάδα
µέτρησης, ενώ µε τον κωδικό ΑΤΟΕ εισάγεται το κόστος της εργασίας ανά µονάδα
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µέτρησης. Για διευκόλυνση του χρήστη, οι εργασίες του αναλυτικού τιµολογίου είναι
οµαδοποιηµένες σε κατηγορίες.

Για τη διαχείριση των εργασιών του αναλυτικού τιµολογίου:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Εργασίες.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται το Αναλυτικό Τιµολόγιο.
3. Γίνεται η διαχείριση των εργασιών όπως περιγράφεται παρακάτω.
4. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
5. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο δεξιό κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.7.2.1 Κατηγορίες

Το αναλυτικό τιµολόγιο µπορεί να περιέχει µία ή περισσότερες κατηγορίες. Συνήθως η
κάθε κατηγορία περιέχει συναφείς εργασίες, π.χ. η κατηγορία των επικαλύψεων
περιλαµβάνει εργασίες σχετικές µε επιχρίσµατα.

Για την προσθήκη µίας κατηγορίας:

1. Από το µενού ∆εδοµένα της φόρµας διαχείρισης αναλυτικού τιµολογίου επιλέγεται
η Προσθήκη Κατηγορίας.
2. Εισάγεται ο τίτλος της κατηγορίας ως αλφαριθµητικό πεδίο.
3. Προαιρετικά εισάγεται ο κωδικός ΑΤΟΕ.
4. Προαιρετικά εισάγεται ο κωδικός ΙΚΑ.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για τη διαγραφή µίας υφιστάµενης κατηγορίας:

1. Επιλέγεται η κατηγορία από τη λίστα.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Κατηγορίας.
3. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
4. Η κατηγορία διαγράφεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η κατηγορία έχει ενσωµατωµένες εργασίες, οι εργασίες αυτές θα
διαγραφούν µαζί µε την κατηγορία.

Για να αλλάξουν τα στοιχεία µιας υφιστάµενης κατηγορίας:

1. Επιλέγεται η κατηγορία από τη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.7.2.2 Εργασίες

Κάθε κατηγορία του αναλυτικού τιµολογίου µπορεί να περιέχει µία ή περισσότερες
εργασίες. 

Για την προσθήκη µίας εργασίας:

1. Γίνεται κλικ στην κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί η νέα εργασία.
2. Από το µενού ∆εδοµένα της φόρµας διαχείρισης αναλυτικού τιµολογίου επιλέγεται
η Προσθήκη Εργασίας.
3. Εισάγεται ο τίτλος της εργασίας ως αλφαριθµητικό πεδίο.
4. Προαιρετικά εισάγεται ο κωδικός ΑΤΟΕ.
5. Προαιρετικά εισάγεται ο κωδικός ΙΚΑ.
6. Επιλέγεται από τη λίστα ή πληκτρολογείται η µονάδα µέτρησης της εργασίας.
7. Εισάγεται η τιµή µονάδος ΑΤΟΕ της εργασίας σε ευρώ.
8. Εισάγεται ο συντελεστής ηµεροµισθίων της εργασίας για το ΙΚΑ.
9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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Για τη διαγραφή µίας υφιστάµενης εργασίας:

1. Επιλέγεται η κατηγορία από την αριστερή λίστα.
2. Επιλέγεται η εργασία από τη δεξιά λίστα.
3. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται η ∆ιαγραφή Εργασίας.
4. Ο χρήστης ερωτάται αν επιθυµεί να διαγραφεί το επιλεγµένο στοιχείο, µόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή από τις προτιµήσεις του προγράµµατος.
5. Η εργασία διαγράφεται.

Για να αλλάξουν τα στοιχεία µιας υφιστάµενης εργασίας:

1. Επιλέγεται η εργασία από τη λίστα.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή.
3. Γίνονται οι επιθυµητές αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.7.2.3 Εισαγωγή

Η εισαγωγή δεδοµένων αναλυτικού τιµολογίου προσθέτει µαζικά κατηγορίες και τα
άρθρα τους. Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να έχετε διάφορα σετ τιµών τα οποία να τα
φορτώνετε κατά βούληση ανάλογα µε την περίπτωση.

Αρχείο ΑΤΟΕ

Αρχεία ΑΤΕΟ υποστηρίζουν τα προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής. Εάν έχετε δεδοµένα
αναλυτικού τιµολογίου σε αρχείο ΑΤΟΕ, τότε µπορείτε εύκολα να το εισάγεται στη βάση
δεδοµένων:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο µενού Αρχείο και στη συνέχεια στο
µενού Εισαγωγή.
2. Γίνεται κλικ στο µενού Από Αρχείο TechnoLogismiki ATOE.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο Τιµολογίου" µε επέκταση .atoe.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το επιλεγµένο αρχείο.
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Αρχείο TXT

Αρχεία TXT υποστηρίζουν µερικά προγράµµατα της αγοράς, αλλά µπορεί να φτιαχτούν
και από το χρήστη. Εάν έχετε δεδοµένα µηχανικών σε αρχείο TXT, τότε µπορείτε εύκολα
να το εισάγεται στη βάση δεδοµένων:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο µενού Αρχείο και στη συνέχεια στο
µενού Εισαγωγή.
2. Γίνεται κλικ στο µενού Από Αρχείο Κειµένου ΑΤΟΕ.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που θα φορτωθεί.
4. Επιλέγεται ο τύπος του αρχείο από το πεδίο "Files of type". Η εξ' ορισµού επιλογή
είναι αρχεία τύπου "Αρχείο Τιµολογίου" µε επέκταση .txt.
5. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου, αυτό επιλέγεται.
6. Πατώντας το πλήκτρο Open φορτώνεται το επιλεγµένο αρχείο.

4.7.2.4 Εξαγωγή

Εξάγεται το αναλυτικό τιµολόγιο σε εξωτερικό αρχείο µορφής ATOE που µπορεί να
διαβαστεί από προγράµµατα της ΤεχνοΛογισµικής. Έτσι µπορεί να γίνει δηµιουργία
αντιγράφων ασφαλείας ή µεταφορά των δεδοµένων σε άλλο µέσο αποθήκευσης.

Για να εξαχθεί η βάση δεδοµένων σε εξωτερικό αρχείο:

1. Στη φόρµα της διαχείρισης γίνεται κλικ στο µενού Αρχείο και στη συνέχεια στο
µενού Εξαγωγή.
2. Γίνεται κλικ στο µενού Σε Αρχείο TechnoLogismiki ATOE.
3. Επιλέγεται ο κατάλογος που θα περιέχει την µελέτη µετά την εγγραφή της.
4. Πληκτρολογείται το όνοµα του αρχείου στο πεδίο "File name:".
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Save η µελέτη εγγράφεται στον επιλεγµένο κατάλογο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο µε το ίδιο όνοµα θα γίνει η ερώτηση εάν είναι
επιθυµητή η διαγραφή του υφιστάµενου αρχείου και η αντικατάστασή του µε το τρέχον.
Απαντώντας ΝΑΙ, το υφιστάµενο αρχείο θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί µε το
τρέχον αρχείο. Απαντώντας ΟΧΙ δεν θα γίνει καµία αλλαγή και ∆ΕΝ θα εγγραφεί το
αρχείο στο δίσκο.

4.7.2.5 Καθαρισµός βάσης

∆ιαγράφονται όλα τα δεδοµένα της βάσης αναλυτικού τιµολογίου, ήτοι όλες οι
κατηγορίες και όλα τα άρθρα.

Για τη διαγραφή της βάσης δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται ο Καθαρισµός Βάσης.
2. Όλα τα δεδοµένα διαγράφονται.

Για την επαναφορά των αρχικών τιµών της βάσης δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Αρχικές Τιµές.
2. Όλα τα δεδοµένα επαναφέρονται στις αρχικές (εξ' ορισµού) τιµές τους.

4.8 Αµοιβές

4.8.1 Συντελεστές αµοιβών

Οι συντελεστές αµοιβών είναι εν γένει προκαθορισµένοι από τη νοµοθεσία. Ωστόσο
υπάρχουν µερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι επιθυµητή η διαφοροποίηση των εξ'
ορισµού τιµών των παραµέτρων αυτών. Στο 99% των περιπτώσεων πάντως δεν θα
απαιτηθεί να αλλάξουν οι τιµές των συντελεστών αµοιβών.

Για τη διαχείριση των συντελεστών αµοιβών:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Αµοιβές.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Αµοιβών.
3. Εισάγονται ή επιλέγονται οι κατάλληλες τιµές.
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4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.8.2 Προσαυξήσεις εκτός έδρας

Περιγράφεται ο τρόπος υπολογισµού των προσαυξήσεων των αµοιβών των µηχανικών
για εκτός έδρας έργα. Οι τιµές αυτές προέρχονται από την κείµενη νοµοθεσία και
συνίσταται να µην αλλάξουν.

Για τη διαχείριση των δεδοµένων υπολογισµού προσαυξήσεων για εκτός έδρας έργα:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Αµοιβές.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Προσαυξήσεις Εκτός Έδρας.
3. Εισάγονται ή επιλέγονται οι κατάλληλες τιµές.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο αριστερό κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Αµοιβές Αδειών92

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.8.3 Πολλαπλή εφαρµογή

Περιγράφεται ο τρόπος υπολογισµού των προσαυξήσεων των αµοιβών των µηχανικών
για πολλαπλή εφαρµογή της µελέτης. Γενικά οι παράµετροι αυτές δεν θα πρέπει να
αλλάζουν από το χρήστη. Σε περιπτώσεις όµως ιδιωτικών έργων, µπορεί να χρειαστεί να
αλλάξει ο τρόπος προσδιορισµού της αύξησης της αµοιβής για πολλαπλή εφαρµογή.

Για τη διαχείριση των δεδοµένων υπολογισµού προσαυξήσεων για πολλαπλή εφαρµογή:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται οι Αµοιβές.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγεται η Πολλαπλή Εφαρµογή.
3. Εισάγονται ή επιλέγονται οι κατάλληλες τιµές.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο αριστερό κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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4.9 ΙΚΑ

4.9.1 Ηµεροµίσθια

Κατά τον υπολογισµό των εισφορών και των ασφαλιστικών δαπανών εργοδότη και
ασφαλισµένου είναι απαραίτητη η χρήση της τρέχουσας τιµής ηµεροµισθίου εργάτη που
συνήθως δηµοσιεύεται κάθε χρόνο από το ΙΚΑ.

Για τη διαχείριση των τιµών ηµεροµισθίων:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΙΚΑ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Ηµεροµίσθια.
3. Γίνεται διαχείριση των τιµών αφετηρίας µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και
Αλλαγή. Κάθε εγγραφή έχει πληροφορίες για το έτος ισχύος της.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Σηµειώνεται ότι η εγγραφή µε αστερίσκο θα είναι η εξ' ορισµού επιλεγµένη σε κάθε
νέα µελέτη.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.9.2 Συντελεστές πίνακα 1

Αλλάζουν οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται στον πίνακα 1 του ΙΚΑ.

Για τη διαχείριση των συντελεστών του πίνακα 1:
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1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΙΚΑ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Πίνακα 1.
3. Εισάγονται οι νέοι συντελεστές του πίνακα.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την πρώτη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε τη δεύτερη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.9.3 Συντελεστές κατανοµής ηµεροµισθίων

Αλλάζουν οι συντελεστές κατανοµής ηµεροµισθίων που χρησιµοποιούνται στον πίνακα
1β του ΙΚΑ.

Για τη διαχείριση των συντελεστών του πίνακα 1β:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΙΚΑ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Κατανοµής
Ηµεροµισθίων.
3. Εισάγονται οι νέοι συντελεστές του πίνακα.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την πρώτη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε τη δεύτερη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.9.4 Συντελεστές πίνακα 2

Αλλάζουν οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται στον πίνακα 2 του ΙΚΑ.

Για τη διαχείριση των συντελεστών του πίνακα 2:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΙΚΑ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Πίνακα 2.
3. Εισάγονται οι νέοι συντελεστές του πίνακα.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την πρώτη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε τη δεύτερη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
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δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.9.5 Παράµετροι ΙΚΑ

Οι παράµετροι του ΙΚΑ αναφέρονται σε διάφορους συντελεστές και διεργασίες που
ακολουθούνται προκειµένου να υπολογιστούν οι εισφορές του εργοδότη και του
εργαζοµένου. Οι τιµές αυτές δεν θα πρέπει να αλλάζουν από το χρήστη, εκτός από την
επιλογή του αριθµού των πινάκων που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό του
συνολικού αριθµού ηµεροµισθίων.

Για τη διαχείριση των τιµών παραµέτρων ΙΚΑ:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΙΚΑ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι ΙΚΑ.
3. Εισάγονται ή επιλέγονται οι κατάλληλες τιµές.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.10 ΕΚΚΟ

4.10.1 Μέσες τιµές ζώνης

Κατά τον υπολογισµό των πινάκων του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών, θα
πρέπει να δοθεί η µέση τιµή ζώνης. Αυτή εξαρτάται από το περιφερειακό διαµέρισµα στο
οποίο υπάγεται το έργο.

Για τη διαχείριση των µέσων τιµών ζώνης:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΕΚΚΟ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Μέσες Τιµές Ζώνης.
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3. Γίνεται διαχείριση των τιµών αφετηρίας µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και
Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Σηµειώνεται ότι η εγγραφή µε αστερίσκο θα είναι η εξ' ορισµού επιλεγµένη σε κάθε
νέα µελέτη.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.10.2 Κόστη εκκίνησης

Αλλάζουν τα αρχικά κόστη εκκίνησης που χρησιµοποιούνται αναλόγως του έργου στον
αρχικό πίνακα του ΕΚΚΟ.

Για να γίνει διαχείριση για τα αρχικά κόστη εκκίνησης:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΕΚΚΟ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται τα Αρχικά Κόστη Εκκίνησης.
3. Εισάγονται τα νέα κόστη για κάθε είδος έργου.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την πρώτη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε τη δεύτερη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Αµοιβές Αδειών98

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.10.3 Συντελεστές αναγωγής

Αλλάζουν οι συντελεστές αναγωγής για κάθε είδος έργου που χρησιµοποιούνται στους
πίνακες του ΕΚΚΟ.

Για τη διαχείριση των συντελεστών αναγωγής:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΕΚΚΟ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Συντελεστές Αναγωγής.
3. Εισάγονται οι νέοι συντελεστές του πίνακα.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την πρώτη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε τη δεύτερη επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνίσταται να µην αλλάξετε µε οποιοδήποτε τρόπο τις τιµές αυτές. Σε
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διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν θα είναι ορθά. Η
δυνατότητα αυτή σας παρέχεται για να µπορείτε να επεµβαίνετε στο πρόγραµµα όταν
αλλάξει η νοµοθεσία και δεν έχετε συµβόλαιο υποστήριξης για να λάβετε αυτόµατα τις
αλλαγές αυτές.

4.10.4 Αρχικοί πίνακες ποσοστών

Αλλάζουν οι συντελεστές αναγωγής για κάθε είδος έργου που χρησιµοποιούνται στους
πίνακες του ΕΚΚΟ.

Για τη διαχείριση των συντελεστών αναγωγής:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγεται το ΕΚΚΟ.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Αρχικοί Πίνακες Ποσοστών.
3. Επιλέγεται η κατηγορία του έργου.
4. Εισάγονται οι νέοι συντελεστές του πίνακα.
5. Πίσω στο βήµα 3 για επιλογή άλλης κατηγορίας έργου έως ότου συµπληρωθούν
όλες.
6. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού (και
ορθές) τιµές που ισχύουν.
7. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω αριστερά µέρος της φόρµας.
8. Εάν επιθυµείτε να ενηµερώσετε την τρέχουσα µελέτη µε τις αλλαγές που κάνατε,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω δεξιά µέρος της φόρµας.
9. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Εάν θέλετε να προσθέσετε και άλλες εργασίες, µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο 
Προσθήκη. Για να αφαιρέσετε µια εργασία, κάντε κλικ στη σειρά της και έπειτα κλικ
στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Τέλος για αλλαγή µιας υφιστάµενης εργασίας κάντε κλικ στη
σειρά της και έπειτα στο πλήκτρο Αλλαγή.
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4.11 Χιλιοστά

4.11.1 Όροφοι

Στην εφαρµογή των Χιλιοστών, η εισαγωγή των δεδοµένων γίνεται ανά όροφο. Εξ'
ορισµού το πρόγραµµα έχει 12 ορόφους, 2 ορόφους για µελλοντική χρήση και ένα
ειδικό όροφο που ονοµάζεται "οικόπεδο". Κάθε όροφος έχει τη δική του σύντµηση. Για
µεγαλύτερα κτίρια µπορείτε να προσθέσετε ορόφους, π.χ. 8ος όροφος, κ.ο.κ.

Για τη διαχείριση των ορόφων:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Όροφοι.
3. Γίνεται διαχείριση των ορόφων µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω αλλάζει η σειρά των ορόφων στη λίστα και στις
εκτυπώσεις.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη ενός νέου ορόφου:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη. Εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης ορόφου.
2. Εισάγεται η ονοµασία του ορόφου και η σύντµηση αυτού.
3. Επιλέγεται από τη λίστα ο τύπος του ορόφου.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.
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4.11.2 Παράµετροι ανά όροφο

Σε κάθε όροφο ορίζονται οι παράµετροι του ορόφου και συγκεκριµένα: ο συντελεστής
αξίας ορόφου, ο συντελεστής κοινοχρήστων ορόφου, ο συντελεστής ανελκυστήρα
ορόφου και το ύψος του ορόφου.

Το ύψος του ορόφου χρησιµοποιείται στον υπολογισµό του όγκου του κάθε
διαµερίσµατος του ορόφου. Ο συντελεστής αξίας µεγαλώνει όσο αυξάνεται ο αριθµός
του ορόφου. Ο συντελεστής ανελκυστήρα εξαρτάται από την απόσταση του ακινήτου
από το ισόγειο, ενώ το ίδιο το ισόγειο δεν έχει συντελεστή ανελκυστήρα. Τέλος ο
συντελεστής κοινοχρήστων είναι ο ίδιος για όλους τους ορόφους, εκτός και αν συντρέχει
κάποιος ιδιαίτερος λόγος.

Για τη διαχείριση των παραµέτρων ανά όροφο:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι Ανά Όροφο.
3. Γίνεται διαχείριση των παραµέτρων ορόφων µε το πλήκτρο Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την αλλαγή των παραµέτρων ανά όροφο:

1. Επιλέγεται η εγγραφή της οποίας τα στοιχεία θα αλλάξουν.
2. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή. Εµφανίζεται η φόρµα αλλαγής στοιχείων ορόφου.
3. Εισάγεται ο συντελεστής κοινοχρήστων για τον όροφο.
4. Εισάγεται ο συντελεστής αξίας του ορόφου.
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5. Εισάγεται ο συντελεστής ανελκυστήρα του ορόφου.
6. Εισάγεται το ύψος του ορόφου σε m. Τυπικό ύψος ορόφου είναι 2.7 m.
7. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.11.3 Παράµετροι ανά χώρο

Σε κάθε χώρο καθορίζεται ο τύπος του και διάφοροι συντελεστές µε τους οποίους
εκτιµάται η αξία του.

Για τη διαχείριση των παραµέτρων ανά χώρο:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκες επιλέγονται τα Χιλιοστά.
2. Από το νέο µενού που εµφανίζεται επιλέγονται οι Παράµετροι Ανά Χώρο.
3. Γίνεται διαχείριση των παραµέτρων ορόφων µε τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή
και Αλλαγή.
4. Πατώντας το πλήκτρο Αρχικές Τιµές, όλες οι εγγραφές τίθενται µε τις εξ' ορισµού
(και ορθές) τιµές που ισχύουν.
5. Εάν επιθυµείτε οι αλλαγές σας να είναι προσβάσιµες σε όλες τις νέες µελέτες,
ενεργοποιήστε την επιλογή στο κάτω µέρος της φόρµας.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

Για την προσθήκη χώρου:

1. Γίνεται κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη. Εµφανίζεται η φόρµα προσθήκης χώρου.
2. Εισάγεται η ονοµασία του χώρου.
3. Επιλέγεται ο τύπος του χώρου: διαµέρισµα, βοηθητικός χώρος ή άλλο.
4. Εισάγονται οι διάφορες τιµές των συντελεστών για τον εν λόγω χώρο.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
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του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.



Κεφάλαιο

V
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5 Αποτελέσµατα

5.1 Μενού αποτελέσµατα

Στο µενού Αποτελέσµατα εκτελούνται οι υπολογισµοί. Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες
στο χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Εκτέλεση υπολογισµών
Προϋπολογισµός µελέτης

5.2 Εκτέλεση υπολογισµών

Πραγµατοποιείται η εκτέλεση των υπολογισµών και συµπληρώνονται τα αθροίσµατα.

Για την εκτέλεση των υπολογισµών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Εκτέλεση υπολογισµών.

5.3 Αναφορά προβληµάτων

Στην περίπτωση που εντοπιστούν σφάλµατα κατά τους υπολογισµούς που προκαλούνται
από λανθασµένα δεδοµένα εισόδου, τότε αυτά καταχωρούνται στην αναφορά των
προβληµάτων.

Για την εµφάνιση της αναφοράς των προβληµάτων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Αναφορά Προβληµάτων.
2. Εµφανίζεται η φόρµα µε τα προβλήµατα των υπολογισµών.
3. Πατώντας το ESC η φόρµα κλείνει.



Κεφάλαιο

VI
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6 Βοήθεια

6.1 Μενού βοήθεια

Στο µενού Βοήθεια υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές που έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας στο χρήστη:

Περιεχόµενα
Νοµοθεσία
Εγχειρίδιο χρήσης
Παραδείγµατα επίδειξης
Συµβουλή ηµέρας
Μετατροπή µονάδων
ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο
Αγορά προϊόντων
ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ
ΤεχνοΛογισµική Live!
Περί του προγράµµατος

6.2 Περιεχόµενα

Εµφανίζεται η online βοήθεια του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση της βοήθειας:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγονται τα Περιεχόµενα.
2. Εµφανίζεται η online βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet τη βοήθεια.

6.3 Νοµοθεσία

Εµφανίζεται η πλήρης σχετικής νοµοθεσία που έχει ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα.

Για την εµφάνιση της νοµοθεσίας:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται η Νοµοθεσία.
2. Εµφανίζεται το αρχείο βοήθειας που περιέχει τη σχετική νοµοθεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η νοµοθεσία, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet το εγχειρίδιο
χρήσης.

6.4 Εγχειρίδιο χρήσης

Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.
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Για την εµφάνιση του εγχειριδίου χρήσεως:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Εγχειρίδιο Χρήσης.
2. Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί η βοήθεια, τότε δεν
την έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε από το CD ή από το Internet το εγχειρίδιο
χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται το Adobe Acrobat Reader ή ένα άλλο πρόγραµµα που να
µπορεί να διαβάσει αρχεία pdf για να εµφανιστεί το εγχειρίδιο χρήσης.

6.5 Παραδείγµατα επίδειξης

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να διαλέξετε ένα από τα διαθέσιµα παραδείγµατα
επίδειξης του προγράµµατος. Τα παραδείγµατα επίδειξης είναι βήµα-προς-βήµα
εφαρµογές που σας βοηθούν να µάθετε το πρόγραµµα γρήγορα και απλά.

Για να εµφανίσετε τα παραδείγµατα επίδειξης:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγονται τα Παραδείγµατα Επίδειξης.
2. Επιλέγεται το παράδειγµα και γίνεται κλικ στο πλήκτρο Έναρξη για να εµφανιστεί.
3. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των παραδειγµάτων επίδειξης µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων παραδειγµάτων επίδειξης.

6.6 Συµβουλή ηµέρας

Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να ανοίξετε την φόρµα των συµβουλών ηµέρας. Οι
συµβουλές ηµέρας είναι σύντοµες οδηγίες οι οποίες αφορούν την χρήση των
προγραµµάτων και µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµες στον χρήστη.

Για να εµφανίσετε τις συµβουλές ηµέρας:

1. Από το µενού Βοήθεια, επιλέγεται η Συµβουλή ηµέρας.
2. Εµφανίζεται η φόρµα των συµβουλών ηµέρας.
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3. Επιλέγεται το Μην δείξεις τη φόρµα αυτή ξανά ώστε να µην εµφανίζεται η
συµβουλή ηµέρας όταν ξεκινά το πρόγραµµα. Πατώντας τα πλήκτρα Προηγούµενη/
Επόµενη µπορείτε να µεταβείτε στην προηγούµενη/επόµενη συµβουλή. 
4. Πατώντας το πλήκτρο Esc κλείνει η φόρµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήθος και το περιεχόµενο των συµβουλών ηµέρας µεταβάλλεται
συνεχώς. Με το σύστηµα αυτόµατων αναβαθµίσεων της ΤεχνοΛογισµικής, συνίσταται η
συχνή σύνδεση µε το Internet για κατέβασµα των τελευταίων συµβουλών ηµέρας.

6.7 Μετατροπή µονάδων

Με την επιλογή αυτή, τρέχει το βοηθητικό πρόγραµµα µετατροπής µονάδων. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του προγράµµατος δίδονται µέσα από το ίδιο το
πρόγραµµα. Το εργαλείο αυτό µπορεί να είναι ανοικτό χωρίς να επηρεάζεται η
λειτουργία του κυρίως προγράµµατος.

Για την εκκίνηση του βοηθητικού εργαλείου:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται η Μετατροπή Μονάδων.
2. Το βοηθητικό εργαλείο εµφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δείτε κάποιο µήνυµα λάθους και δεν εµφανιστεί το βοηθητικό
εργαλείο, τότε δεν το έχετε εγκαταστήσει. Εγκαταστήστε το από CD ή από το Internet
και προσπαθήστε πάλι να εφαρµόσετε την παραπάνω διαδικασία.

6.8 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η κύρια ιστοσελίδα της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).



Αµοιβές Αδειών110

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

6.9 Αγορά προϊόντων

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα προϊόντων της ΤεχνοΛογισµικής στον εξ'
ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

6.10 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΝΟΜΟΣ της
ΤεχνοΛογισµικής στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

6.11 ΤεχνοΛογισµική Live!

Με την επιλογή αυτή φορτώνεται η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Live! της ΤεχνοΛογισµικής
στον εξ' ορισµού (default) φυλλοµετρητή (browser).

6.12 Περί του προγράµµατος

Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται ένα ενηµερωτικό πλαίσιο που περιέχει το όνοµα, την
έκδοση και πληροφορίες χρήσης για το πρόγραµµα.

Για να εµφανιστεί η φόρµα περί του προγράµµατος:

1. Από το µενού Βοήθεια επιλέγεται το Περί Του Προγράµµατος.
2. Εµφανίζεται η φόρµα.
3. Με κλικ οπουδήποτε στη φόρµα ή µε πάτηµα του πλήκτρου ESC κλείνει η φόρµα.
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