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1 Περί του προγράµµατος

1.1 Τι κάνει το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τον προϋπολογισµό των έργων µε βάση τα τιµολόγια του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και δηµιουργεί τα απαιτούµενα τεύχη δηµοπράτησης σε κείµενο Word. Τα
τεύχη δηµοπράτησης που υποστηρίζονται είναι:

Προϋπολογισµός µελέτης
Προϋπολογισµός προσφοράς
Τιµολόγιο µελέτης
Τιµολόγιο προσφοράς
Τεχνική περιγραφή
Οικονοµική προσφορά
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
∆ιακήρυξη (τύπου Α, Β ή Γ)
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ)
Πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας ασφάλτου

Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται τα ακόλουθα τιµολόγια έργων: Υ∆Ρ, ΟΙΚ, Ο∆Ο,
ΦΡΑ, ΠΡΣ και ΛΙΜ. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει δικά του άρθρα ή να εισάγει
τιµές σε άρθρα που δεν έχουν για να καλύψει κάθε δυνατή περίπτωση.

Τα τιµολόγια που υπάρχουν στο πρόγραµµα είναι τα ακόλουθα:

26/4/2010, 11/1/2010
1/9/2009, 27/5/2009, 4/5/2009, 10/4/2009
17/8/2007
18/4/2005
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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
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για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com

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...
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 .m42.
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\AuctionIssues

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

m42 (Μελέτη τευχών δηµοπράτησης): ∆ιαβάζονται αρχεία της έκδοσης 2012 και
2013 του προγράµµατος.
m142 (Μελέτη τευχών δηµοπράτησης): ∆ιαβάζονται αρχεία των εκδόσεων 2011,
2010 και 2009 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 m42 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 Εξοδος

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.
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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
Γενικά δεδοµένα
∆εδοµένα διακήρυξης
Τεχνικές προδιαγραφές
Προσθήκη κατηγορίας
Προσθήκη άρθρου
Ιδιότητες εγγραφής
∆ιαγραφή Εγγραφής
Επιλογές
o Γενικές προτιµήσεις

o Κελιά πίνακα

o Μπάρα εργασίας

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.
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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.
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.
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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 Γενικά δεδοµένα

Εισάγονται γενικά δεδοµένα σχετικά µε τον φορέα του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη
του.

Για την επιλογή των γενικών δεδοµένων:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού Γενικά ∆εδοµένα.

Καρτέλα Γενικά

Εισάγονται γενικά δεδοµένα στα αντίστοιχα πεδία.

Καρτέλα Προϋπολογισµός
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Στην καρτέλα αυτή, επιλέγεται το τιµολόγιο που θα χρησιµοποιηθεί και
παραµετροποιείται ο προϋπολογισµός. Τα γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος και τα
απρόβλεπτα εισάγονται ως ποσοστό των εργασιών (%). 

Για τις αναθεωρήσεις, µπορείτε να εισάγετε ποσοστό, απόλυτη τιµή ή αυτόµατη τιµή
τέτοια που να στρογγυλοποιεί τον τελικό προϋπολογισµό. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΠΑ) µπορεί να είναι είτε ένα ποσοστό από αυτά που ίσχυαν παλαιότερα, είτε 16% ή
23%. 

Τέλος οι απολογιστικές δαπάνες εισάγονται ως ποσοστό (0-100%) ή ως απόλυτη τιµή
µεγαλύτερη των 100€. Μπορείτε ακόµα να εισάγετε το κόστος της ασφάλτου, πατώντας
το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες:

Επιλέγετε αν το έργο είναι στο Βορρά ή στο Νότο, την τιµή µονάδας και εισάγετε την
ποσότητα ασφάλτου σε µετρικούς τόνους. Η τιµή µονάδας µπορεί να ληφθεί από τη 
βάση δεδοµένων τιµών ασφάλτου πατώντας το πλήκτρο µε τις τρεις τελείες. Για τον
υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου εισάγεται το ποσοστό της επί του ασφαλτοµίγµατος
(συνήθως 4 ~ 5%), το µέσο πάχος της ασφαλτόστρωσης και το ειδικό βάρος της 
συµπυκνωµένης ασφάλτου που προσδιορίζεται από επιτόπου δοκίµια, ή εισάγεται η
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χαρακτηριστική µέση τιµή 2.4 T/m³. Τέλος εισάγεται η µέση τεκµαρτή έκπτωση της
εργολαβίας, αν πρόκειται για εκ των υστέρων υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου (µετά
τη δηµοπρασία).

Εάν επιθυµείτε στα άρθρα του τιµολογίου που δεν περιλαµβάνεται το κόστος των
µεταφορών, τη χρήση ενιαίου κόστους για αυτές, τότε ενεργοποιείται η επιλογή χρήση
ενιαίας προσαύξησης για όλα τα άρθρα µε µεταφορές και εισάγονται τα
απαραίτητα δεδοµένα για τον υπολογισµό τους.

Τέλος επιλέγεται η τιµή των τιµολογίων ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού της
δαπάνης των εργασιών τους, καθώς οι τιµές µονάδας µεταβάλλονται για διαφορετικούς
προϋπολογισµούς δαπάνης εργασιών.

Καρτέλα Τιµολόγιο

Πατώντας το πλήκτρο "..." επιλέγεται το αντίστοιχο αρχείο πρότυπου κειµένου. Επιλέγετε
το είδος του έργου, το οποίο επηρεάζει τους αρχικούς γενικούς όρους. Για τον ορισµό
των γενικών όρων, κάντε κλικ στο πλήκτρο µε τις τρεις τελείες:
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Πιέζοντας το πλήκτρο Αρχικές, εισάγονται οι αρχικοί γενικοί όροι ανάλογα µε τον τύπο
του έργου που έχει επιλεγεί, ακριβώς όπως εµφανίζονται στα εγκεκριµένα τιµολόγια του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Με τα πλήκτρα Προσθήκη, ∆ιαγραφή και Αλλαγή µπορείτε να προσθέσετε
ένα νέο γενικό όρο, να διαγράψετε τον επιλεγµένο ή να τον αλλάξετε. Επίσης, οι όροι
που τελικά θα εµφανιστούν στο εκτυπωµένο κείµενο θα πρέπει να είναι επιλεγµένοι.

Καρτέλα Πρότυπα

Πατώντας το πλήκτρο "..." επιλέγεται το αρχείο πρότυπου κειµένου για τα τεύχη της
Τεχνικής Περιγραφής, της ΓΣΥ και της ΕΣΥ. Στο πεδίο της ποινικής ρήτρας, εισάγεται η
περιγραφή της ποινικής ρήτρας που θα µπει στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στην
περίπτωση που ο ανάδοχος καταστεί εκπρόθεσµος (π.χ. 15€ ανά µέτρο µήκους
αγωγού).

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

3.6 ∆εδοµένα διακήρυξης

Εισάγονται δεδοµένα σχετικά µε την διακήρυξη.

Για την εισαγωγή των δεδοµένων της διακήρυξης:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται το µενού ∆εδοµένα διακήρυξης.

Καρτέλα Γενικά

Πατώντας το πλήκτρο "..." επιλέγεται το αντίστοιχο αρχείο πρότυπου κειµένου.
Συνίσταται να µην αλλάξετε τις εξ' ορισµού τιµές.

Καρτέλα ∆ηµοπρασία
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Εισάγονται τα δεδοµένα στα αντίστοιχα πεδία.

Καρτέλα Έργο

Εισάγονται τα δεδοµένα στα αντίστοιχα πεδία. 

Καρτέλα Τύπος Γ

Εισάγονται τα δεδοµένα που αφορούν στην διακήρυξη τύπου Γ στα αντίστοιχα πεδία. 

Καρτέλα Εγγυήσεις



Τεύχη ∆ηµοπράτησης26

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

Εισάγονται τα δεδοµένα στα αντίστοιχα πεδία.

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

3.7 Τεχνικές προδιαγραφές

Για να δηµιουργήσετε το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, είναι απαραίτητο να έχετε
γρήγορη σύνδεση στο Internet και να επιλέξετε τις τεχνικές προδιαγραφές του
Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ) που θέλετε να συµπεριληφθούν στο τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών.

Για την επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών:

1. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
2. Επιλέγεται η κύρια κατηγορία, η δευτερεύουσα και η τριτεύουσα από τη λίστα.
3. Πατώντας το πλήκτρο >>, η επιλεγµένη προδιαγραφή από τη λίστα προστίθεται στη
δεξιά λίστα µε τις προδιαγραφές που θα συµπεριληφθούν στο τελικό τεύχος.
4. Με τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω αλλάζει η θέση της προδιαγραφής στο τεύχος.
5. Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή αφαιρείται από τη δεξιά λίστα η επιλεγµένη προδιαγραφή.
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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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ιαθέσιµες είναι µόνο όσες τεχνικές προδιαγραφές έχουν δηµοσιευτεί στο
site του ΙΟΚ. Από το site αυτό, το πρόγραµµα θα κατεβάσει τις προδιαγραφές και θα τις
συνθέσει ώστε να παράξει ένα ενιαίο τεύχος σε µορφή PDF.

3.8 Προσθήκη κατηγορίας

Προστίθεται µια νέα κατηγορία άρθρων στην τρέχουσα µελέτη. ∆εν υπάρχει περιορισµός
ως προς τον αριθµό των κατηγοριών που µπορούν να προστεθούν στη µελέτη.

Για να προστεθεί µια νέα κατηγορία:

1. Επιλέγεται από το µενού ∆εδοµένα η επιλογή Προσθήκη κατηγορίας.
2. Εισάγεται ο τίτλος της κατηγορίας.
3. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.9 Προσθήκη άρθρου

Προστίθεται ένα νέο άρθρο στην τρέχουσα µελέτη. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς
τον αριθµό των άρθρων που µπορούν να προστεθούν στη µελέτη.

Για να προστεθεί ένα νέο άρθρο στην τρέχουσα κατηγορία:

1. Επιλέγεται µια υφιστάµενη κατηγορία ή υποκατηγορία ή άρθρο.
2. Επιλέγεται από το µενού ∆εδοµένα η επιλογή Προσθήκη άρθρου.
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3. Επιλέγεται το άρθρο, µε βάση το πεδίο ή τις κατηγορίες, στην καρτέλα Επιλογή.
4. Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει αναζήτηση των άρθρων στην καρτέλα Αναζήτηση:

5. Αναζητήστε τα άρθρα µε βάση κάποια λέξη, την οποία συµπληρώνετε στο πεδίο
Εύρεση. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε βάση κάποιον
συγκεκριµένο Τύπο ή Φίλτρο.
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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3.10 Ιδιότητες εγγραφής

Ανάλογα µε το είδος της επιλεγµένης εγγραφής, αλλάζουν οι ιδιότητές της.

Στην περίπτωση που η επιλεγµένη εγγραφή είναι κατηγορία άρθρων, εµφανίζεται η
φόρµα αλλαγής τίτλου:

Στην περίπτωση που η επιλεγµένη εγγραφή είναι κάποιο άρθρο, εµφανίζεται η φόρµα
επιλογής άρθρου:

Για την αλλαγή των ιδιοτήτων της τρέχουσας εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή της οποίας τα δεδοµένα θα αλλάξουν.
2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται Ιδιότητες εγγραφής.
3. Γίνονται οι αλλαγές.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

3.11 ∆ιαγραφή εγγραφής

∆ιαγράφεται η τρέχουσα εγγραφή. Αν αυτή είναι κατηγορία άρθρων, διαγράφονται
επίσης όλα τα άρθρα που αυτή περιλαµβάνει.

Για την διαγραφή της τρέχουσας εγγραφής:

1. Επιλέγεται η εγγραφή προς διαγραφή.
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2. Από το µενού ∆εδοµένα επιλέγεται ∆ιαγραφή εγγραφής.
3. Ζητείται επιβεβαίωση της διαγραφής.
4. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει πραγµατοποιείται η διαγραφή.

3.12 Επιλογές

3.12.1 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

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.
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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

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.
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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
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.

3.12.2 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 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.
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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.

3.12.3 Μπάρα εργασίας

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

Για την παραµετροποίηση της µπάρας εργασίας:

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 Βιβλιοθήκη

4.1 Μενού βιβλιοθήκη

Στο µενού Βιβλιοθήκη γίνεται η διαχείριση των άρθρων που συντάσσει ο χρήστης. Οι
επιλογές που είναι διαθέσιµες στο χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορίες χρήστη
Άρθρα χρήστη

4.2 Κατηγορίες χρήστη

Γίνεται η διαχείριση των κατηγοριών των άρθρων που συντάσσονται από τον χρήση.

Για την διαχείριση των κατηγοριών των άρθρων που συντάσσονται από τον χρήστη:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη γίνεται κλικ στο µενού Κατηγορίες χρήστη.

2. Επιλέξτε Προσθήκη για την εισαγωγή νέας κατηγορίας. Θα εµφανιστεί η φόρµα
εισαγωγής τίτλου και αρίθµησης:

3. Επιλέξτε ∆ιαγραφή για την διαγραφή µιας κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο
διαγράφονται και τα άρθρα που ανήκουν σε αυτήν.
4. Επιλέξτε Αλλαγή για να αλλάξετε την ονοµασία ή/και την αρίθµηση της κατηγορίας.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.3 Άρθρα χρήστη

Γίνεται η διαχείριση των άρθρων που συντάσσονται από τον χρήση.

Για την διαχείριση των άρθρων που συντάσσονται από τον χρήστη:
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1. Από το µενού Βιβλιοθήκη γίνεται κλικ στο µενού Άρθρα χρήστη.

2. Επιλέξτε Προσθήκη για την εισαγωγή νέου άρθρου στην επιλεγµένη κατηγορία. Θα
εµφανιστεί η φόρµα σύνταξης άρθρου:

Εισάγετε τα δεδοµένα στα αντίστοιχα πεδία. Επιλέξτε Αντιγραφή αν θέλετε να
αντιγράψετε τα δεδοµένα από ένα υπάρχον άρθρο και να τα τροποποιήσετε.

3. Επιλέξτε ∆ιαγραφή για να διαγράψετε κάποιο υπάρχον άρθρο.
4. Επιλέξτε Αλλαγή για να τροποποιήσετε κάποιο υπάρχον άρθρο.
5. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
του πλήκτρου Άκυρο, όλες οι αλλαγές αγνοούνται.

4.4 Τιµές ασφάλτου

Για τον υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου, λαµβάνονται υπόψη οι εγκύκλιοι του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.∆.Ε. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 11/20-6-2008 µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17α/06/76/
ΦΝ437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. άρθρο Β παράγραφος 6:

"Τροποποιούνται τα άρθρα των ασφαλτικών εργασιών, από τα οποία αφαιρείται η αξία
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της ασφάλτου, η οποία θα πληρώνεται ιδιαίτερα. Για τον υπολογισµό της τιµής της
ασφάλτου θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος. Στους προϋπολογισµούς των έργων η
δαπάνη της  ασφάλτου θα περιλαµβάνεται ως απολογιστική  εργασία, µε την ένδειξη
'δαπάνη ασφάλτου' και δεν θα υπόκειται σε έκπτωση."

Ακολούθησε η εγκύκλιος 21/2-10-2008 µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17α/11/116/ΦΝ437
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σύµφωνα µε την οποία:

"Σε συνέχεια της υπ' αριθµού 11 / 20-6-2008 εγκυκλίου µας, αναφορικά µε την
Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας και ειδικότερα της
παραγράφου Β. 6 αυτής, σάς πληροφορούµε τα ακόλουθα σχετικά µε τον υπολογισµό
της τιµής της ασφάλτου.
1. Η τιµή της ασφάλτου θα λαµβάνεται από το ηµερήσιο δελτίο του Υπουργείου
Ανάπτυξης - Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου - Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου -
∆ιεύθυνση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων, τµήµα β', τηλ. 210 38 43
343   κατά   την   ηµέρα  της   ενσωµάτωσης   του ασφαλτοσκυροδέµατος στο έργο. Η
τιµή αυτή θα προσαυξάνεται µε τους αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις,
όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών.  
2. Ο προσδιορισµός της ποσότητας της ασφάλτου ασφαλτικής στρώσης θα προκύπτει
από τα ποσοστά της ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εγκεκριµένη από
την υπηρεσία µελέτη σύνθεσης, και από το  πάχος της ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό
ορίζεται συµβατικά.
Τα ποσοστά της ασφάλτου και το πάχος της ασφαλτικής στρώσης θα επαληθεύονται από
τον ποιοτικό έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. 
Τυχόν αποκλίσεις του ποσοστού  ασφάλτου και του πάχους στρώσης πέραν των ορίων
που καθορίζονται στις συµβατικές µελέτες, δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό
της ποσότητας της ασφάλτου διότι πρέπει να αντιµετωπισθούν σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη, το νόµο 1418/84 και το π.δ. 609/85. Η
προκύπτουσα ποσότητα της ασφάλτου θα προσαυξάνεται κατά 1% για τις απώλειες
κατά τη διακίνηση και την ενσωµάτωσή της στο έργο.
3. Η τελικά προκύπτουσα αξία της ασφάλτου, θα προσαυξάνεται επίσης µε το ποσοστό
για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (ΓΕ και ΟΕ) 18% ή 28%, επί του οποίου θα
εφαρµόζεται η έκπτωση της εργολαβίας, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του π.δ. 609/85
(µέση τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας).
4. Όλα τα ανωτέρω θα περιλαµβάνονται σε ένα πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας της
ασφάλτου, από το οποίο θα µεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση.
Υπενθυµίζουµε ότι η δαπάνη µεταφοράς  της ασφάλτου από τα διυλιστήρια στον τόπο
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο άρθρο ασφαλτικής
στρώσης του ενιαίου τιµολογίου που επισηµαίνεται µε αστερίσκο και θα πρέπει να
υπολογίζεται στην τιµή του άρθρου, όπως επίσης  και η δαπάνη µεταφοράς
ασφαλτοµίγµατος από τη µονάδα παραγωγής στον τόπο ενσωµάτωσης.
5. Υπενθυµίζουµε επίσης προηγούµενη εγκύκλιό µας (αριθµός 33/2004) σχετικά µε τις
τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες του έργου (νησιωτικές περιοχές κ.λ.π.), όπου θα πρέπει να
γίνεται η σχετική πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετη αποζηµίωση.
6. Τέλος µε αφορµή ερωτήµατα τα οποία µας τίθενται µετά τη δηµοσίευση της εγκυκλίου
11/20-6-2008 και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών παραθέτουµε κατωτέρω ενδεικτικό
πίνακα προϋπολογισµού έργου, όπου συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της ασφάλτου
(απολογιστικά) µόνο στη στήλη: δαπάνη οµάδας ως συνολική δαπάνη."

Με τη λειτουργία του προγράµµατος, µπορεί ο µελετητής / κύριος του έργου να
λαµβάνει τις εκάστοτε ισχύουσες τιµές της τιµής της ασφάλτου από τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου, να τις αποθηκεύει σε βάση δεδοµένων και να τις ανακαλεί όποτε
του χρειάζονται.
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Για τη διαχείριση των τιµών ασφάλτου:

1. Από το µενού Βιβλιοθήκη επιλέγονται οι Τιµές Ασφάλτου.
2. Με το πλήκτρο Προσθήκη προστίθεται µια νέα τιµή στη βάση δεδοµένων.
3. Πατώντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή ο χρήστης θα ερωτηθεί για επιβεβαίωση της
διαγραφής, µόνο εάν έχει επιλεγεί η επιβεβαίωση των διαγραφών από την καρτέλα των 
γενικών προτιµήσεων. Εάν απαντηθεί ΟΧΙ τότε δεν γίνεται η διαγραφή της τιµής
ασφάλτου.
4. Με το πλήκτρο Αλλαγή, αλλάζουν τα στοιχεία της επιλεγµένης στον πίνακα
εγγραφής.
5. Πατώντας το πλήκτρο Σηµερινή, το πρόγραµµα δηµιουργεί την τελευταία εγγραφή
που ισχύει ηµερολογιακά (ήτοι την πιο πρόσφατη). Απαιτείται σύνδεση µε το Internet
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
6. Με το πάτηµα του πλήκτρου Εντάξει οι αλλαγές αποθηκεύονται ενώ µε το πάτηµα
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 και παράγονται τα κείµενα. Οι
επιλογές που είναι διαθέσιµες στο χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Εκτέλεση υπολογισµών
Προϋπολογισµός µελέτης
Προϋπολογισµός προσφοράς
Τιµολόγιο µελέτης
Τιµολόγιο προσφοράς
Τεύχη διακήρυξης

Τύπου Α
Τύπου Β
Τύπου Γ

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνικές προδιαγραφές
Οικονοµική προσφορά
Πρωτόκολλο αξίας ασφάλτου

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 Προϋπολογισµός µελέτης

∆ηµιουργείται το τεύχος του Προϋπολογισµού Μελέτης. Το τεύχος προετοιµάζεται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.

Για την δηµιουργία του Προϋπολογισµού Μελέτης:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Προϋπολογισµός Μελέτης.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.
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5.4 Προϋπολογισµός προσφοράς

∆ηµιουργείται το τεύχος του Προϋπολογισµού Προσφοράς. Το τεύχος προετοιµάζεται µε
την βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003
ή 2007.

Για την δηµιουργία του Προϋπολογισµού Προσφοράς:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Προϋπολογισµός
Προσφοράς.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.5 Τιµολόγιο µελέτης

∆ηµιουργείται το τεύχος του Τιµολογίου Μελέτης. Το τεύχος προετοιµάζεται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.

Για την δηµιουργία του Τιµολογίου Μελέτης:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τιµολόγιο Μελέτης.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.6 Τιµολόγιο προσφοράς

∆ηµιουργείται το τεύχος του Τιµολογίου Προσφοράς. Το τεύχος προετοιµάζεται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.

Για την δηµιουργία του Τιµολογίου Προσφοράς:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τιµολόγιο Προσφοράς.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.7 Τεχνική περιγραφή

∆ηµιουργείται το τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. Το τεύχος προετοιµάζεται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.
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Για την δηµιουργία της Τεχνικής Περιγραφής:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τεχνική Περιγραφή.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.8 Τεύχη διακήρυξης

5.8.1 Τύπου Α

∆ηµιουργούνται τα Τεύχη ∆ιακήρυξης Τύπου Α. Τα τεύχη προετοιµάζονται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.

Για την δηµιουργία των Τευχών ∆ιακήρυξης Τύπου Α:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τεύχη ∆ιακήρυξης > Τύπου
Α.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένα και µορφοποιηµένα τα τεύχη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.8.2 Τύπου Β

∆ηµιουργούνται τα Τεύχη ∆ιακήρυξης Τύπου Β. Τα τεύχη προετοιµάζονται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.

Για την δηµιουργία των Τευχών ∆ιακήρυξης Τύπου Β:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τεύχη ∆ιακήρυξης > Τύπου
Β.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένα και µορφοποιηµένα τα τεύχη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.8.3 Τύπου Γ

∆ηµιουργούνται τα Τεύχη ∆ιακήρυξης Τύπου Γ. Τα τεύχη προετοιµάζονται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.

Για την δηµιουργία των Τευχών ∆ιακήρυξης Τύπου Γ:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τεύχη ∆ιακήρυξης > Τύπου
Γ.
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2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένα και µορφοποιηµένα τα τεύχη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.9 Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

∆ηµιουργείται το τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το τεύχος
προετοιµάζεται µε την βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft©

Word® έκδοση 2003 ή 2007.

Για την δηµιουργία της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Γενική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.10 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

∆ηµιουργείται το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το τεύχος
προετοιµάζεται µε την βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft©

Word® έκδοση 2003 ή 2007.

Για την δηµιουργία της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.11 Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν επιλεγεί µε τη φόρµα επιλογής τεχνικών
προδιαγραφών, ανακτώνται από το site του ΙΟΚ. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να έχετε
γρήγορη ενεργή σύνδεση µε το Internet. Το πρόγραµµα, αφού κατεβάσει όλες τις
επιλεγµένες τεχνικές προδιαγραφές, θα τις ενώσει και θα δηµιουργήσει ένα αρχείο pdf
το οποίο και θα εµφανιστεί αυτόµατα µετά το πέρας της διαδικασίας.

Για την δηµιουργία του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Τεχνικές Προδιαγραφές.
2. Το πρόγραµµα ρωτάει αν υπάρχει σύνδεση και προειδοποιεί ότι η διαδικασία αυτή
µπορεί να διαρκέσει πολύ ώρα.
3. Αν συνεχιστεί η διαδικασία, εµφανίζεται η ακόλουθη φόρµα που πληροφορεί για την
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πρόοδο της εργασίας.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό τεύχος εµφανίζεται αυτόµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
πλήθος των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν επιλεγεί και την ταχύτητα της σύνδεσης
µε το Internet. Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το δωρεάν πρόγραµµα Adobe Acrobat
Reader. Εάν δεν το έχετε εγκατεστηµένο ή δεν είστε βέβαιοι, παρακαλούµε
εγκαταστήστε το από το DVD εγκατάστασης των προγραµµάτων.

5.12 Οικονοµική προσφορά

∆ηµιουργείται το τεύχος της Οικονοµικής Προσφοράς. Το τεύχος προετοιµάζεται µε την
βοήθεια του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου Microsoft© Word® έκδοση 2003 ή
2007.

Για την δηµιουργία της Οικονοµικής Προσφοράς:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα γίνεται κλικ στο µενού Οικονοµική Προσφορά.
2. Εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο και µορφοποιηµένο το τεύχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει αρκετή ώρα, ανάλογα µε το
µέγεθος της µελέτης και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.

5.13 Πρωτόκολλο αξίας ασφάλτου

Εάν είναι επιθυµητή η εκτύπωση φύλλου (πρωτόκολλο) υπολογισµού αξίας ασφάλτου
που χρησιµοποιήθηκε σε ένα έργο, τότε:

1. Από το µενού Αποτελέσµατα επιλέγεται το Πρωτόκολλο αξίας ασφάλτου.
2. Συµπληρώνονται τα δεδοµένα κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο Τιµές
ασφάλτου.
3. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει εµφανίζεται το Microsoft© Word® µε συµπληρωµένο
και µορφοποιηµένο το τεύχος.
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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
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 Εγχειρίδιο χρήσης

Εµφανίζεται το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
χρήσης για το πρόγραµµα.

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.
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6.4 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.

6.5 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.
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.
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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.

6.6 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.

6.7 ΤεχνοΛογισµική στο διαδίκτυο

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

6.8 Αγορά προϊόντων

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

6.9 ΤεχνοΛογισµική ΝΟΜΟΣ

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

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

6.11 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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