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1 Εισαγωγή στο ACE ERP PM

  Καλώς ήλθατε στο ACE ERP PM! 

Το ACE ERP PM (Project Management) είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα, που καλύπτει πλήρως
τον σχεδιασµό, οργάνωση, κοστολόγηση  και παρακολούθηση δηµόσιων και ιδιωτικών έργων.
Απευθύνεται σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και σε όλους τους ∆ηµόσιους
οργανισµούς που διαθέτουν Τεχνική υπηρεσία. ∆ίνει µια ολοκληρωµένη λύση στο κύκλωµα
οργάνωσης και διαχείρισης των έργων, συνδέοντας αποτελεσµατικά τις κοστολογικές,
κατασκευαστικές και οικονοµικές δραστηριότητες.

  Το ACE ERP PM είναι τµήµα του ολοκληρωµένου συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων ACE ERP που καλύπτει όλες τις ανάγκες οικονοµικής και κοστολογικής διαχείρισης της
σύγχρονης εταιρείας ανεξάρτητα από το µέγεθος της.  Το ACE ERP PM µπορεί οποιαδήποτε στιγµή
να συµπληρωθεί µε άλλα υποσυστήµατα του ERP ανάλογα µε τις ανάγκες και τη εξέλιξη της
επιχείρησης σας. Τα modules του ACE ERP περιλαµβάνουν πλήρη και λειτουργικά υποσυστήµατα
Λογιστηρίου, Αποθήκης, Μηχανηµάτων, Συµβολαίων, Service και CRM.

Το ACE ERP έχει αναπτυχθεί από την ACE – Hellas, την εταιρεία πληροφορικής µε τη µεγαλύτερη
εµπειρία στο τοµέα της διαχείρισης τεχνικών έργων στην Ελλάδα.

 Αν είστε νέος χρήστης και θέλετε να µάθετε πως να εργάζεστε γρήγορα και αποδοτικά,
ενηµερωθείτε πρώτα για το περιβάλλον εργασίας του ACE ERP!

 Αν είστε χρήστης του συστήµατος διαχείρισης δηµοσίων έργων eCM (Εργολήπτης,
Προκοστολόγηση, Επιµετρησεις, ΣΑΥ-ΦΑΥ) που αντικαταστάθηκε από το ACE ERP PM,  δείτε πως
µπορείτε να µεταφέρετε τα δεδοµένα σας στο νέο περιβάλλον.

 Αν είστε χρήστης του EuroΑργος και του IKAPack που αντικαταστάθηκαν από το ACE ERP PM,
δείτε πως µπορείτε να µεταφέρετε τα δεδοµένα σας στο νέο περιβάλλον.
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2 ∆ουλεύοντας µε το ACE ERP

Ως ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων το ACE ERP διαθέτει ένα
πρότυπο περιβάλλον χρήστη µε χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις οθόνες και λειτουργίες.
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε το πρόγραµµα να είναι απλό και ισχυρό και
κυρίως να επιτρέπουν να προσαρµόζετε πλήρως το  χώρο εργασίας στις δικές σας ανάγκες και
προτιµήσεις.

Τα βασικά τµήµατα του περιβάλλοντος του ACE ERP είναι η Κορδέλα εντολών, το Μενού
Περιήγησης και οι Σελίδες εργασίας όπου µπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα δεδοµένα σας
σε πεδία διαφόρων τύπων.

2.1 Είσοδος στο πρόγραµµα

Κατά την εκκίνηση του ACE ERP PM εµφανίζεται η εικόνα της εφαρµογής για όσο χρόνο το
πρόγραµµα εκτελεί τις εργασίες εκκίνησης και ελέγχων. Αµέσως µετά εµφανίζεται το πλαίσιο
διαλόγου Είσοδος όπου πρέπει να δώσετε τα στοιχεία χρήστη µε τα οποία θέλετε να εισέλθετε στο
ACE ERP PM καθώς και την γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας.

Αφού πληκτρολογήσετε το Ονοµα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης πατήστε Είσοδος για να
εισέλθετε στο πρόγραµµα.

 Οι αρχικές τιµές των στοιχείων χρήστη είναι  Ονοµα Χρήστη: 1 και Κωδικός Πρόσβασης:1. Με τα
στοιχεία αυτά εισέρχεστε στο πρόγραµµα ως ∆ιαχειριστής µε πλήρη δικαιώµατα και για το λόγο
αυτό συνιστάται η αλλαγή του Κωδικού πρόσβασης.

  Η βάση δεδοµένων στην οποία θα συνδεθείτε αναγράφεται στο κάτω αριστερό τµήµα του
πλαισίου. Με το κουµπί Ρυθµίσεις µπορείτε να αλλάξετε αυτή τη βάση καθώς και άλλες
προεπιλογές του προγράµµατος ανοίγοντας το πλαίσιο των ρυθµίσεων.

2.2 Κορδέλα εντολών

Η Κορδέλα εντολών είναι η εφαρµογή του γνωστού πρότυπου σετ εντολών της Microsoft στο
περιβάλλον του ACE ERP.  Βρίσκεται πάντοτε στο πάνω τµήµα του παράθυρου και περιέχει κουµπιά
εντολών και λειτουργιών οµαδοποιηµένα ανά κατηγορία.
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Αρχική:  Εντολές που χρησιµοποιούνται συχνότερα στο πρόγραµµα.
∆ιαδικασίες και Εκτυπώσεις:  Ειδικές εντολές ενεργειών και εκτυπώσεων διαφορετικές ανά Σελίδα
εργασίας.
Σχετικά  Εγγραφα:  ∆ιαχείριση επισυναπτόµενων εγγράφων.
Βοηθητικά:   ∆ιάφορες εντολές για βοηθητικές λειτουργίες.
Παραµετροποιήσεις:  ∆ιαχείριση της εξατοµίκευσης της µορφής του προγράµµατος από κάθε
χρήστη.

 Το πρώτο βήµα για την εύκολη χρήση του ACE ERP είναι η εφαρµογή τριών απλών κανόνων:
· Το σύνολο των εντολών και λειτουργιών του ACE ERP βρίσκεται πάνω στην Κορδέλα. ∆εν

χρειάζεται να ψάχνετε σε γραµµές εργαλείων διεσπαρµένες σε διάφορα παράθυρα.
· Ολες οι εντολές της κορδέλας έχουν επίδραση στη λίστα ή καρτέλα που βλέπετε κάθε στιγµή. Αν

µια εντολή ή λειτουργία δεν ισχύει, το κουµπί θα είναι απενεργοποιηµένο.
· Οταν υπάρχουν λίστες µέσα σε µία καρτέλα, τότε για τις εντολές της κάθε λίστας χρησιµοποιείτε

τα κουµπιά του Πλοηγού που βρίσκεται στο κάτω αριστερό τµήµα της.

2.2.1 Αρχική

Η οµάδα αυτή της Κορδέλας περιλαµβάνει τις πιο συνηθισµένες εντολές του προγράµµατος:

· Νέα εγγραφή:   ∆ηµιουργία µιας νέας εγγραφής, όπως για παράδειγµα ένα νέο έργο. Συνήθως
εµφανίζεται µια νέα καρτέλα χωρίς στοιχεία αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν η δηµιουργία
είναι σύνθετη, εµφανίζεται ειδικός οδηγός που σας καθοδηγεί στη δηµιουργία της εγγραφής
βήµα προς βήµα.

· ∆ιαγραφή:   ∆ιαγραφή της τρέχουσας καρτέλας ή γραµµής λίστας µετά από επιβεβαίωση.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαγραφή δεν είναι δυνατή όπως, για παράδειγµα η διαγραφή
ενός έργου που είναι συσχετισµένο ήδη µε παραστατικά.

· Αποθήκευση:   Αποθήκευση όλων των αλλαγών που έγιναν στην τρέχουσα Σελίδα εργασίας  από
την τελευταία αποθήκευση. Η αποθήκευση µιας Σελίδας περιλαµβάνει όλες τις αλλαγές που
έγιναν στα πεδία και στις λίστες που τυχόν περιέχει. Η αποθήκευση είναι µόνιµη και δεν
αναιρείται.

· Αντιγραφή:   ∆ηµιουργία µιας εγγραφής η οποία είναι αντίγραφο της τρέχουσας καρτέλας ή
γραµµής λίστας.

· Ανανέωση:   Εµφάνιση στην οθόνη όλων των αλλαγών της τρέχουσας Σελίδας εργασίας, ακόµη
και εκείνων που έχουν γίνει από άλλους χρήστες που εργάζονται ταυτόχρονα στο πρόγραµµα.

· Αποθήκευση Παραµετροποίησης:   Αποθήκευση των αλλαγών που έγιναν στη µορφή όλων των
στοιχείων (πεδία, λίστες κλπ) της τρέχουσας Σελίδας εργασίας. Η παραµετροποίηση είναι
εξατοµικευµένη και µε δυνατότητα πολλαπλών µορφών ανά καρτέλα ή λίστα.

· Εξαγωγή:   Εξαγωγή της τρέχουσας λίστας σε µία από διάφορες µορφές, όπως xml, xlsx, pdf κλπ.
την οποία επιλέγετε από το µενού του κουµπιού.
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· Εισαγωγή:   Μαζική εισαγωγή δεδοµένων από αρχεία τύπου excel.  Εµφανίζεται λίστα µε όλα τα
πεδία της τρέχουσας εγγραφής. Αφού διαµορφώσετε τη λίστα ώστε οι στήλες της να
αντιστοιχούν στις στήλες του αρχείου εισαγωγής, πατήστε το κουµπί Εισαγωγή του Πλοηγού της
λίστας για να επιλέξετε το αρχείο εισαγωγής.

· Εκτύπωση:   Επιλογή εκτυπωτή και εκτύπωση της τρέχουσας λίστας.

· Προεπισκόπηση:   Εµφάνιση της τρέχουσας λίστας σε ειδικό παράθυρο όπου µπορείτε να
διαµορφώσετε τη µορφή της σελίδας και να προσθέσετε τίτλο και άλλα στοιχεία πριν τη
εκτυπώσετε. Η προεπισκόπηση καρτέλας περιλαµβάνει όλες τις λίστες που περιέχει.

· Αποστολή email:   Αποστολή  email σε χρήστες και οµάδες χρηστών.

· Ηµερολόγιο:   Εµφάνιση ηµερολογίου παρόµοιου µε το Microsoft Outlook όπου µπορείτε να
προγραµµατίσετε και να παρακολουθήσετε συναντήσεις και συσκέψεις.

· Βοήθεια:   Εµφανίζεται αυτό το αρχείο βοήθειας.

· Εξοδος:   Εξοδος από την εφαρµογή µετά από επιβεβαίωση για µη αποθηκευµένα δεδοµένα.

2.2.2 ∆ιαδικασίες

Η οµάδα αυτή της Κορδέλας περιλαµβάνει τρείς ενότητες µε ειδικές εντολές ενεργειών και

διαφορετικές ανά Σελίδα εργασίας.

· Πρόσθετα πεδία:   ∆ίνει την δυνατότητα προσθήκης και διαχείρισης πρόσθετων πεδίων
στην τρέχουσα καρτέλα.

· ∆ιαδικασίες:   Στην ενότητα αυτή εµφανίζονται ειδικές εντολές που έχουν σχέση κάθε φορά µε
την τρέχουσα καρτέλα. Οταν, για παράδειγµα, είναι ανοιχτό ένα παραστατικό εµφανίζονται
εντολές για την ακύρωση του, τη σύνδεση µε άλλα παραστατικά κλπ.

·  Εµµεσες οθόνες:   Στην ενότητα αυτή εµφανίζονται κουµπιά εντολών µε τα οποία µπορείτε να
ανοίξετε άλλες καρτέλες και λίστες σχετικές µε την τρέχουσα καρτέλα. Οταν, για παράδειγµα,
είναι ανοιχτή η καρτέλα ενός έργου µπορείτε να ανοίξετε τη λίστα των παραστατικών του.

2.2.3 Εκτυπώσεις

Σε αυτή την οµάδα της Κορδέλας εµφανίζονται εντολές µε τις οποίες µπορείτε να δείτε σε
προεπισκόπηση και να εκτυπώσετε έντυπα και αναφορές σχετικές µε την τρέχουσα καρτέλα. Οταν,
για παράδειγµα, είναι ανοιχτό ένα παραστατικό εµφανίζονται εντολές για την εκτύπωση του. Οταν
δεν υπάρχουν σχετικές εκτυπώσεις η οµάδα αυτή δεν εµφανίζεται στην Κορδέλα.
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2.2.4 Σχετικά έγγραφα

Αυτή η οµάδα της Κορδέλας διαθέτει κουµπιά εντολών µε τα οποία µπορείτε να επισυνάψετε
έγγραφα άλλων εφαρµογών όπως κείµενα, σχέδια κλπ. που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις του
υπολογιστή σας ή του δικτύου.  Μπορείτε κατόπιν να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε αυτά τα
έγγραφα εφόσον είναι διαθέσιµη η κατάλληλη εφαρµογή.  Κάθε καρτέλα διαθέτει τα δικά της
επισυναπτόµενα έγγραφα, τα οποία, προαιρετικά, µπορείτε επιπλέον να αποθηκεύσετε και στη
βάση δεδοµένων.

2.2.5 Βοηθητικά

Αυτή η οµάδα της Κορδέλας περιλαµβάνει διάφορες εντολές για βοηθητικές λειτουργίες του

προγράµµατος.

· Θέµατα:   Η γενική εµφάνιση της εφαρµογής είναι εξατοµικευµένη ανά χρήστη. Στην ενότητα
αυτή µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιµα θέµατα για να προσαρµόσετε την γενική
εµφάνιση στις δικές σας προτιµήσεις.

· Βοηθητικά:   Στην ενότητα αυτή µπορείτε να ανοίξετε την αριθµοµηχανή των Windows ή το
προεπιλεγµένο πρόγραµµα περιήγησης, για παράδειγµα  Internet Explorer.

· Συντοµεύσεις:   Στην καρτέλα που εµφανίζεται µπορείτε να τροποποιήσετε τις συντοµεύσεις του
πληκτρολογίου για τις περισσότερες λειτουργίες του προγράµµατος σύµφωνα µε τις προτιµήσεις
σας.

· Αλλαγή χρήστη:   Εµφανίζεται το παράθυρο εισόδου στο πρόγραµµα (login) στο οποίο µπορείτε
να αλλάξετε τα στοιχεία εισόδου σας όπως τον χρήστη ή τη βάση δεδοµένων.

· Αλλαγή συνθηµατικού:   Μπορείτε να αλλάξετε το συνθηµατικό (password) µε το οποίο
εισέρχεστε στο πρόγραµµα.

· Σχετικά:   Εµφανίζεται παράθυρο που περιέχει όλες τις πληροφορίες για την τρέχουσα
εγκατάσταση του προγράµµατος και τα ενεργοποιηµένα υποσυστήµατα. Από το παράθυρο αυτό
κάνετε την ενεργοποίηση της εφαρµογής την πρώτη φορά που την χρησιµοποιείτε καθώς και
όταν προµηθεύεστε επιπλέον υποσυστήµατα.

2.2.6 Παραµετροποιήσεις

Αυτή η οµάδα της Κορδέλας περιλαµβάνει εντολές για τη διαχείριση της παραµετροποίησης των
λιστών και οθονών του προγράµµατος. Στο δεξί τµήµα της οµάδας εµφανίζονται οι αποθηκευµένες
παραµετροποιήσεις, αν υπάρχουν. Με κόκκινο σηµείο εµφανίζεται η προεπιλεγµένη, αυτή δηλαδή
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που θα χρησιµοποιηθεί σε κάθε νέο άνοιγµα της οθόνης.

Οι τρείς πρώτες εντολές αφορούν στη παραµετροποίηση της τρέχουσας οθόνης:
· Επεξεργασία: Ανοίγει παράθυρο όπουυ µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε τις

αποθηκευµένες παραµετροποιήσεις της τρέχουσας οθόνης. Μπορείτε ακόµη να εξάγετε και να
εισάγετε τις αποθηκευµένες παραµετροποιήσεις της οθόνης σε και από εξωτερικά αρχεία xml.

· Προσθήκη: ∆ηµιουργεί µια νέα αποθηκευµένη παραµετροποίηση. Πατήστε αυτό το κουµπί, όταν
έχετε κάνει αλλαγές στη παραµετροποίηση της τρέχουσας οθόνης και θέλετε να τις κρατήσετε,
χωρίς όµως να επηρεάσετε την τρέχουσα παραµετροποίηση.

· Αποθήκευση: Αποθηκεύει τις αλλαγές στη τρέχουσα παραµετροποίηση.

Οι επόµενες εντολές αφορούν στο σύνολο των παραµετροποιήσεων της εφαρµογής
· Εξαγωγή παραµετροποιήσεων εφαρµογής: Εξάγει όλες τις παραµετροποιήσεις τη εφαρµογής σε

εξωτερικό αρχείο xml.
· Εισαγωγή παραµετροποιήσεων εφαρµογής: Εισάγει από εξωτερικό αρχείο, που εσείς επιλέγετε,

όλες τις παραµετροποιήσεις της εφαρµογής.

 Αν εισάγετε εξωτερικό αρχείο παραµετροποιήσεων, τότε όλες οι αποθηκευµένες
παραµετροποιήσεις διαγράφονται και αντικαθιστούνται από τις εισαγόµενες. Συνεπώς αν έχετε
κάνει αλλαγές στις οθόνες αυτές θα χαθούν. Για το λόγο αυτό συνιστάται, πριν την εισαγωγή, να
κάνετε εξαγωγή των τρεχουσών παραµετροποιήσεων της εφαρµογής σε ένα αντίγραφο
ασφαλείας.

 Οι παραµετροποιήσεις αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων µαζί µε τα δεδοµένα.

2.3 Μενού περιήγησης

Το Μενού περιήγησης βρίσκεται στο αριστερό τµήµα του παράθυρου της εφαρµογής και παρέχει
εύκολη πρόσβαση σε όλες τις οθόνες, εκτυπώσεις και εργασίες του προγράµµατος. Το Μενού
περιήγησης χωρίζεται σε Ενότητες που είτε αντιστοιχούν στα υποσυστήµατα του ACE ERP όπως για
παράδειγµα Εργα, Εργαζόµενοι κλπ. είτε συγκεντρώνουν οµοειδείς οθόνες και εργασίες όπως
Παραστατικά, Εκτυπώσεις και Βιβλιοθήκη.

Με κλικ πάνω σε κάθε Ενότητα εµφανίζεται δενδροειδές µενού που περιλαµβάνει  όλες τις σχετικές
οθόνες, εκτυπώσεις και εργασίες οργανωµένες σε φακέλους. Με κλικ πάνω σε κάθε κόµβο του
δένδρου ανοίγει η αντίστοιχη Σελίδα εργασίας ή, αν είναι ήδη ανοιχτή, εµφανίζεται µπροστά από
τις άλλες.
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Στο κάτω τµήµα του Μενού περιήγησης υπάρχουν ετικέτες που δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης
του µενού ή εναλλακτικών προβολών του.
· Προβολή αναζήτησης:  Για να βρείτε εύκολα όλες τις επιλογές του µενού που είναι σχετικές µε

ένα θέµα, πχ έργα, πληκτρολογείστε µερικά γράµµατα στο πεδίο κάτω από τις  ετικέτες. Οι
επιλογές που ταιριάζουν εµφανίζονται στην προβολή αναζήτησης.

· Αγαπηµένα:  Για να συγκεντρώσετε τις επιλογές που χρησιµοποιείτε συχνότερα, κάνετε δεξί κλικ
σε οποιαδήποτε επιλογή και επιλέξτε Προσθήκη στα αγαπηµένα. Οι επιλογές αυτές θα
εµφανίζονται εφεξής µόνιµα στην προβολή Αγαπηµένα.

·  ∆έντρο έργων:  Αυτή η προβολή εµφανίζεται µόλις ανοίξετε για πρώτη φορά την καρτέλα ενός
έργου και εµφανίζει σε δενδροειδή µορφή όλες τις επιλογές που είναι σχετικές µε το έργο όπως
τα γενικά στοιχεία, ο προϋπολογισµός κλπ. Κάθε έργο, του οποίου ανοίγετε την καρτέλα
προστίθεται στο δένδρο. Για να ανοίξετε µία οθόνη από το δένδρο του έργου κάνετε διπλό κλικ
πάνω στην σχετική επιλογή.

2.4 Πεδία δεδοµένων

Η εισαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων στο ACE ERP γίνεται σε πεδία διαφόρων ειδών,
ανάλογα µε τον τύπο των στοιχείων (κείµενο, αριθµοί, ηµεροµηνίες κλπ).
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Οι διάφοροι τύποι πεδίων χρησιµοποιούνται τόσο στις Καρτέλες όσο και στις Λίστες και
διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:
· Πεδία καταχώρησης
· Πεδία επιλογής

· Ειδικά πεδία

2.4.1 Πεδία καταχώρησης

Στα πεδία καταχώρησης καταχωρείτε κείµενο, αριθµούς και ηµεροµηνίες:

· Κείµενο:   Για αλφαριθµητικά δεδοµένα µε µέγιστο αριθµό χαρακτήρων όπως, για παράδειγµα,
τίτλους, διευθύνσεις κλπ.

· Υπόµνηµα:  Για αλφαριθµητικά δεδοµένα χωρίς περιορισµό στον αριθµό των χαρακτήρων όπως,
για παράδειγµα, παρατηρήσεις και σχόλια.

· Αριθµός:  Για αριθµητικά δεδοµένα µε ή χωρίς µορφοποίηση, ανάλογα µε το είδος της
µεταβλητής όπως, για παράδειγµα, ποσά που έχουν µορφοποίηση δύο δεκαδικών.  Σε πολλά από
αυτά τα πεδία µπορείτε, µε κλικ στο βέλος στα δεξιά του πεδίου, να εµφανίσετε αριθµοµηχανή
για την εκτέλεση πράξεων.

· Ηµεροµηνία:  Για ηµεροµηνιακά δεδοµένα µε δυνατότητα καταχώρησης είτε µε πληκτρολόγηση
της ηµεροµηνίας, είτε µε επιλογή από εύχρηστο ηµερολόγιο.

· Κουτί Ελέγχου:  Για επιλογές του τύπου Ναι / Οχι όπως, για παράδειγµα Ανενεργό Εργο. Κάνετε
κλικ πάνω στο κουτί για να αλλάξετε την κατάσταση από  ενεργοποιηµένο σε απενεργοποιηµένο
και το αντίθετο.
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2.4.2 Παραµετροποιήσεις

Αυτή η οµάδα της Κορδέλας περιλαµβάνει εντολές για την αποθήκευση, την επιλογή και την
επεξεργασία των παραµετροποιήσεων. Μια Παραµετροποίηση ορίζεται ως το σετ όλων των
ρυθµίσεων της µορφής µια συγκεκριµένης Καρτέλας ή Λίστας ή γενικά µιας Σελίδας εργασίας
οποιασδήποτε µορφής.

 Κάθε χρήστης διαθέτει τις δικές του παραµετροποιήσεις και µπορεί να δηµιουργήσει και να
αποθηκεύσει πολλές παραµετροποιήσεις ανά Σελίδα. Στη λίστα των παραστατικών αγορών µπορεί,
για παράδειγµα, να αποθηκεύσει µια παραµετροποίηση όπου η λίστα έχει µερικές µόνο στήλες µε
τα βασικά στοιχεία του παραστατικού και µία άλλη όπου η λίστα έχει όλες τις στήλες. Μπορεί,
κατόπιν, να εναλλάσσει τις µορφές αυτές ανάλογα µε την περίπτωση.  Οι παραµετροποιήσεις
εξάγονται από και εισάγονται στο πρόγραµµα µε τη µορφή αρχείων *. xml.

· Προσθήκη παραµετροποίησης:   Εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο πληκτρολογείτε την περιγραφή
της νέας παραµετροποίησης και επιλέγετε αν είναι προεπιλεγµένη, αν δηλαδή είναι η πρώτη που
εµφανίζεται στο άνοιγµα της Σελίδας. Από τη στιγµή της δηµιουργίας, το κουµπί Αποθήκευση
παραµετροποίησης στην οµάδα Αρχική της Κορδέλας, αποθηκεύει κάθε αλλαγή στη νέα
παραµετροποίηση. Οταν η Σελίδα κλείσει και ανοίξει πάλι, εµφανίζονται όλες οι αποθηκευµένες
παραµετροποιήσεις και µπορείτε να επιλέξετε την αλλαγή της εµφάνισης της Σελίδας µε ένα κλικ.

· Επεξεργασία παραµετροποιήσεων:   Εµφανίζεται πλαίσιο µε λίστα των αποθηκευµένων
παραµετροποιήσεων της συγκεκριµένης Σελίδας. Μπορείτε να διαγράψετε µια
παραµετροποίηση, να την εξάγετε ή να εισάγετε µια νέα από εξωτερικό αρχείο *.xml.

· Εισαγωγή / Εξαγωγή παραµετροποιήσεων εφαρµογής:   Με τις εντολές αυτές µπορείτε να
εξάγετε και να εισάγετε όλες τις παραµετροποιήσεις όλων των σελίδων του προγράµµατος. Αυτή
η διαδικασία εξαγωγής και εισαγωγής είναι συνηθισµένη στην περίπτωση ενός νέου χρήστη που
εισάγει το αρχείο παραµετροποίησης που έχει εξάγει ένα παλιότερος και κατόπιν κάνει τις δικές
του προσαρµογές.

2.4.3 Πεδία επιλογής

Στα πεδία επιλογής δεν πληκτρολογείτε την τιµή αλλά την επιλέγετε από µία αναπτυσσόµενη λίστα
η οποία εµφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στο αριστερό τµήµα του πεδίου:

· Κλειστή επιλογή:  Επιλογή από ένα µία λίστα που εµφανίζει σταθερό αριθµό επιλογών όπως, για
παράδειγµα Ιδιωτικό / ∆ηµόσιο για το είδος ενός έργου.

· Ανοικτή επιλογή:  Επιλογή από µια δυναµική λίστα η οποία εµφανίζει όλες ή µέρος των
εγγραφών ενός άλλου πίνακα όπως, για παράδειγµα, η επιλογή της πόλης ενός προµηθευτή, η
επιλογή της εταιρείας που κατασκευάζει ένα έργο κλπ.  Τα πεδία αυτού του τύπου  διαθέτουν,
στο δεξί τους τµήµα, κουµπιά για την εµφάνιση της λίστας επιλογής και τη δηµιουργία νέας
εγγραφής σε αυτή τη λίστα.

Η λίστα επιλογής έχει µία ή περισσότερες στήλες, ανάλογα µε τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για τη σωστή επιλογή.  ∆ιαθέτει επίσης γραµµή φίλτρων και περιοχή αναζήτησης.
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Αν θέλετε να αφήσετε το πεδίο επιλογής χωρίς τιµή κάνετε κλικ στο κουµπί Καθαρισµός.  Αν η
επιλογή που θέλετε, για παράδειγµα µια πόλη, δεν υπάρχει στη λίστα κάνετε κλικ στο κουµπί
Προσθήκη νέας οπότε ανοίγει καρτέλα στην οποία συµπληρώνετε τα στοιχεία της νέας πόλης. Με
την αποθήκευση η νέα πόλη προστίθεται στη λίστα και µπορείτε πλέον να την επιλέξετε για το
τρέχον πεδίο.

2.4.4 Ειδικά πεδία

Τα ειδικά πεδία είναι είτε πεδία καταχώρησης µε κάποια επιπλέον ιδιότητα είτε πεδία που
εκτελούν ειδικές λειτουργίες:

· Υπερσύνδεση:   Η µορφή αυτών των πεδίων εξαρτάται από τις ρυθµίσεις του συστήµατος αλλά
συνήθως είναι σε µπλε χρώµα και υπογραµµισµένα. Οταν ο δείκτης βρίσκεται πάνω από µια
υπερσύνδεση αλλάζει µορφή, συνήθως σε χέρι, και µε κλικ στο πεδίο εκτελείται µια ενέργεια. Οι
πιο συνηθισµένες ενέργειες είναι το άνοιγµα µιας ιστοσελίδας και η εµφάνιση αναλυτικών
εγγραφών όταν το πεδίο είναι συγκεντρωτικό ποσό.

· Υποχρεωτικά πεδία:   Αν αυτά τα πεδία δεν είναι συµπληρωµένα µε κάποια έγκυρη τιµή,  τότε
δεν επιτρέπεται η καταχώρηση της εγγραφής. Τα υποχρεωτικά πεδία διακρίνονται από τα άλλα
επειδή έχουν γαλάζιο χρώµα.

· Υπολογιζόµενα πεδία:   Ορισµένα πεδία παίρνουν τιµή από το πρόγραµµα και σε αυτά δεν είναι
δυνατή η καταχώρηση. Τα υπολογιζόµενα πεδία στις λίστες έχουν χρώµα πορτοκαλί ενώ στις
καρτέλες ίδιο µε το φόντο.

Ειδική περίπτωση υπολογιζόµενων πεδίων είναι τα συγκεντρωτικά ποσά που έχουν τη µορφή
υπερσύνδεσης όπως, για παράδειγµα, η χρέωση, η πίστωση και το υπόλοιπο στην καρτέλα ενός
προµηθευτή. Με κλικ σε ένα τέτοιο πεδίο ανοίγει νέα Σελίδα όπου εµφανίζονται σε λίστα όλες οι
εγγραφές παραστατικών από τα οποία προκύπτουν τα συγκεντρωτικά ποσά.

2.5 Σελίδες εργασίας

Οι Σελίδες εργασίας καταλαµβάνουν το κύριο µέρος του παράθυρου της εφαρµογής, όπου

µπορείτε να δείτε, να προσθέσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε τα δεδοµένα σας. Οι
Σελίδες εργασίας µπορεί να έχουν τη µορφή Καρτέλας, Λίστας, Εκτύπωσης, Γραφήµατος ή
οποιαδήποτε άλλη µορφή είναι κατάλληλη για την προβολή και επεξεργασία των δεδοµένων.
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Οι Σελίδες ανοίγουν η µία δίπλα στην άλλη όταν κάνετε µια επιλογή από το Μενού περιήγησης ή
ανοίγετε µια καρτέλα για επεξεργασία και παραµένουν ανοιχτές ώσπου να τις κλείσετε µε κλικ στο
σηµείο [x] της ετικέτας τους. Αν στα στοιχεία µιας Σελίδας έχουν γίνει αλλαγές τότε πριν το κλείσιµο
εµφανίζεται µήνυµα για την αποθήκευση τους.

Κάθε Σελίδα διαθέτει, στο πάνω τµήµα της, ετικέτα που δείχνει τα περιεχόµενα και τη λειτουργία
της. Για παράδειγµα η λίστα των προµηθευτών έχει ετικέτα «Καρτέλες προµηθευτών», ενώ η
καρτέλα ενός συγκεκριµένου προµηθευτή ονοµάζεται «Επεξεργασία Προµηθευτής».

Κάθε νέα Σελίδα που ανοίγει γίνεται τρέχουσα, δηλαδή εµφανίζει τα περιεχόµενα της ενώ από τις
υπόλοιπες φαίνονται µόνο οι ετικέτες. Με κλικ σε µια ετικέτα αλλάζετε την τρέχουσα Σελίδα. Οταν
οι ανοιχτές σελίδες είναι πολλές τότε εµφανίζονται βέλη κύλισης µε τα οποία τις µετακινείτε για να
εντοπίσετε τη Σελίδα που θέλετε.

Οι εντολές της οµάδας Αρχική της Κορδέλας όπως για παράδειγµα Αποθήκευση, ∆ιαγραφή,
Αποθήκευση Παραµετροποίησης, Εξαγωγή, Εκτύπωση κλπ. αναφέρονται πάντοτε στα περιεχόµενα
της τρέχουσας Σελίδας είτε αυτή έχει τη µορφή καρτέλας ή λίστας ή άλλη.

2.6 Καρτέλες

Οι Καρτέλες χρησιµοποιούνται, σχεδόν πάντοτε, για εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων. Κάθε
καρτέλα περιλαµβάνει τα στοιχεία µιας οντότητας για παράδειγµα ενός Εργου, ενός Προµηθευτή ή
µας Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης.  Τα µέρη από τα οποία µπορεί να αποτελείται µια καρτέλα
είναι:
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· Πεδία δεδοµένων:  διαφόρων µορφών και λειτουργιών (κειµένου, αριθµών, ηµεροµηνίας,
επιλογής από άλλο πίνακα κλπ), διατεταγµένα µε ένα λογικό και εύληπτο τρόπο για την εισαγωγή
και επεξεργασία των δεδοµένων.

· Περιοχές: της καρτέλας που περιλαµβάνουν πεδία που αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο πχ
Στοιχεία επικοινωνίας. Οι περιοχές διακρίνονται από την επικεφαλίδα τους και µερικές φορές
διαθέτουν πλαίσιο.

·  Λίστες: όπου τα πεδία είναι οργανωµένα σε µορφή πίνακα όπως για παράδειγµα η λίστα των
υποκαταστηµάτων στην καρτέλα ενός προµηθευτή.

· Υποσελίδες: για την καλύτερη οργάνωση των δεδοµένων όταν αυτά είναι πολλά. Για παράδειγµα
η καρτέλα ενός προµηθευτή αποτελείται από τις Υποσελίδες «Γενικά», «Τιµολόγηση»,
Υποκαταστήµατα», «Σχόλια».

 Οι εντολές Αποθήκευση, ∆ιαγραφή, Αντιγραφή και Αποθήκευση Παραµετροποίησης της
Κορδέλας εντολών αναφέρονται στο σύνολο των δεδοµένων της τρέχουσας καρτέλας ανεξάρτητα
από το αν βρίσκονται σε περιοχές, λίστες ή υποσελίδες.

2.7 Λίστες

Οι Λίστες είναι πινακοποιηµένες διατάξεις πεδίων που εµφανίζουν όλες τις εγγραφές µιας
οντότητας όπως, για παράδειγµα, όλους τους προµηθευτές, ή ένα υποσύνολο τους όπως τα
παραστατικά ενός συγκεκριµένου έργου. Με διπλό κλικ πάνω σε µία εγγραφή (γραµµή) της λίστας
ανοίγει πάντοτε η αντίστοιχη Kαρτέλα.

Οι λίστες χρησιµοποιούνται είτε µόνο για αναζήτηση και επιλογή εγγραφών, είτε επιπλέον για
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εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να ανοίξετε την αντίστοιχη
καρτέλα για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της εγγραφής. Στη δεύτερη περίπτωση µπορείτε να
επεξεργαστείτε τα στοιχεία πάνω στη γραµµή της λίστας, χωρίς να αποκλείεται και το άνοιγµα της
καρτέλας.

Ολες οι λίστες διαθέτουν γραµµή επικεφαλίδων και στα αριστερά τους µια στήλη επιλογής όλης
της εγγραφής. Ανάλογα µε την παραµετροποίηση τους µπορεί επίσης να διαθέτουν:

· Γραµµή φίλτρων:  Βρίσκεται κάτω από τις επικεφαλίδες και χρησιµοποιείται για την αναζήτηση
και το φιλτράρισµα των εγγραφών µε βάση πολλαπλά κριτήρια ανά πεδίο. Οταν υπάρχουν
ενεργά φίλτρα τότε, κάτω από τη γραµµή συνόλων, εµφανίζεται και άλλη γραµµή για την
αναγραφή και επεξεργασία τους.

· Γραµµή συνόλων:  Βρίσκεται κάτω από τις εγγραφές και χρησιµοποιείται για την εµφάνιση
συγκεντρωτικών στοιχείων της λίστας όπως αθροίσµατα, µέγιστα κλπ. ανά πεδίο. Για τον
υπολογισµό του λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε τρέχουσες εγγραφές της λίστας.

· Περιοχή οµαδοποίησης:  Βρίσκεται πάνω από τις επικεφαλίδες και χρησιµοποιείται για την
οµαδοποίηση των εγγραφών της λίστας κατά ένα ή περισσότερα πεδία. Οταν η οµαδοποίηση
είναι ενεργή τότε η λίστα παίρνει δενδροειδή µορφή και κάθε οµάδα αποκτά δική της γραµµή
συνόλων.

· Περιοχή αναζήτησης:  Βρίσκεται πάνω από τη περιοχή οµαδοποίησης και χρησιµοποιείται για
την αναζήτηση εγγραφών που περιέχουν ένα συγκεκριµένο τµήµα κειµένου σε οποιοδήποτε
πεδίο τους.

· Στήλη πολλαπλής επιλογής εγγραφών:  Βρίσκεται αριστερά από όλες τις στήλες και
χρησιµοποιείται για την επιλογή µιας ή περισσότερων εγγραφών σε περιπτώσεις ειδικών
λειτουργιών που πρέπει να εφαρµοστούν σε αυτές.
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Ολες, επίσης,  οι λίστες διαθέτουν Πλοηγό, µια δική τους δηλαδή γραµµή εντολών που βρίσκεται
πάντοτε στο κάτω τµήµα της λίστας.

Οι Λίστες είναι πλήρως παραµετροποιήσιµες. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να διαµορφώσετε
πλήρως τόσο τη µορφή όσο και τα περιεχόµενα µιας λίστας και να αποθηκεύσετε αυτές τις
ρυθµίσεις οι οποίες θα είναι διαθέσιµες µόνο σε σας και όχι στους άλλους χρήστες. Το σύνολο των
ρυθµίσεων της παραµετροποίησης µιας λίστας βρίσκεται στις εντολές του Μενού
Παραµετροποίησης που εµφανίζεται µε δεξί κλικ πάνω στη γραµµή επικεφαλίδων.

Με τη χρήση αυτών των εντολών µπορείτε να κάνετε:

· Ταξινόµηση και οµαδοποίηση των δεδοµένων
·  Αναζήτηση και φιλτράρισµα των εγγραφών
·  Ρυθµίσεις στη µορφή των στηλών
·  ∆ιάφορες ρυθµίσεις στη µορφή της λίστας

2.7.1 Ταξινόµηση και οµαδοποίηση

Από το Μενού παραµετροποίησης µια λίστας µπορείτε να κάνετε:

· Ταξινόµηση δεδοµένων:  Με τις επιλογές Αύξουσα / Φθίνουσα ταξινόµηση µπορείτε να
ταξινοµείτε την λίστα όποτε θέλετε και µε βάση οποιαδήποτε στήλη. Η ταξινόµηση γίνεται όµως
και πιο απλά, µε ένα απλό κλικ στην αντίστοιχη επικεφαλίδα. Με τον Καθαρισµό Ταξινόµησης, οι
εγγραφές ταξινοµούνται κατά την σειρά που έχουν δηµιουργηθεί.
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· Οµαδοποίηση δεδοµένων:  Με την επιλογή Οµαδοποίηση Κατά Αυτή τη Στήλη, ή σύροντας την
επικεφαλίδα στην Περιοχή οµαδοποίησης η λίστα οµαδοποιείται µε βάση την αντίστοιχη στήλη.
Επαναλαµβάνοντας αυτή τη διαδικασία και µε άλλες στήλες µπορείτε να επιτύχετε πολλαπλή
οµαδοποίηση σε όποιο βάθος θέλετε. Η επιλογή Show/Hide Group By Box λειτουργεί σαν
διακόπτης εµφάνισης – απόκρυψης της Περιοχής οµαδοποίησης.

2.7.2 Αναζήτηση και φιλτράρισµα

Πολλές φορές υπάρχει ανάγκη για τον περιορισµό των εγγραφών που εµφανίζονται σε µία λίστα
έτσι ώστε να βρεθεί µια συγκεκριµένη εγγραφή όπως, για παράδειγµα, ένας προµηθευτής ή να
εµφανιστούν οι εγγραφές που συµφωνούν µε ένα κριτήριο όπως, για παράδειγµα, οι προµηθευτές
µιας πόλης.  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, απλοί και περισσότερο σύνθετοι,  µε τους οποίους
µπορείτε να φιλτράρετε τα δεδοµένα µιας λίστας:
·  Ο πιο απλός τρόπος είναι να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε την τιµή του πεδίου που θέλετε

στην γραµµή φίλτρων. Μπορείτε να συµπληρώσετε κριτήρια σε περισσότερα από ένα πεδίο
ταυτόχρονα. ∆εν χρειάζεται να πατήσετε κανένα κουµπί επειδή το φιλτράρισµα των δεδοµένων
γίνεται ταυτόχρονα µε την πληκτρολόγηση. Αν, στην αρχή του κειµένου που πληκτρολογείτε,
υπάρχει ο ειδικός χαρακτήρας  '%', τότε η αναζήτηση γίνεται σε οποιοδήποτε τµήµα του κειµένου
αυτού του πεδίου. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εµφανίσετε τη γραµµή φίλτρων µε τη επιλογή
Εµφάνιση / Απόκρυψη γραµµής φίλτρων.

· Γρήγορος και απλός τρόπος είναι επίσης η επιλογή ενός υποσυνόλου των εγγραφών από τις

επιλογές της λίστας που εµφανίζεται µε κλικ στο σηµείο   της επικεφαλίδας κάθε στήλης. Οι
επιλογές της λίστας εξαρτώνται από τον τύπο και το εύρος των δεδοµένων. Αν επιλέξετε
(Προσαρµοσµένο) εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο µπορείτε να συντάξετε ένα πιο σύνθετο
φίλτρο.

· Ο πιο σύνθετος και ισχυρός τρόπος είναι η σύνταξη σύνθετου φίλτρου στον Επεξεργαστή
Φίλτρου που εµφανίζεται µε κλικ στην οµώνυµη επιλογή του Μενού Παραµετροποίησης. Στον
επεξεργαστή αυτό µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τελεστές (Και, ή, Οχι) µε τους οποίους να
συσχετίσετε κριτήρια που περιλαµβάνουν οποιοδήποτε από τα πεδία της λίστας. Για βοήθεια στη
χρήση του επεξεργαστή αφήστε το ποντίκι πάνω από τα σηµεία σύνταξης οπότε εµφανίζονται
σχετικές οδηγίες.

Σε όλες τις περιπτώσεις το τρέχον φίλτρο εµφανίζεται στη γραµµή αναγραφής φίλτρων ανάµεσα
στη γραµµή συνόλων και τον Πλοηγό. ∆ίπλα στο φίλτρο υπάρχει κουτί ελέγχου και βέλος επιλογής
µε τα οποία µπορείτε να επιλέξετε άλλο φίλτρο ή να τα ακυρώσετε όλα. Στην ίδια γραµµή επίσης
υπάρχει κουµπί µε το οποίο ανοίγει ο Επεξεργαστής φίλτρου αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο
τρέχον φίλτρο.



ACE ERP24

Copyright ACE-Hellas SA

 Αν θέλετε να αναζητήσετε γρήγορα εγγραφές που περιέχουν ένα συγκεκριµένο τµήµα κειµένου
σε οποιοδήποτε πεδίο τους, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την περιοχή  αναζήτησης που
εµφανίζεται µε την επιλογή Show / Hide Find Panel του Μενού Παραµετροποίησης. Σε αυτή την
περίπτωση απλώς πληκτρολογήστε µερικά γράµµατα και πατήστε το κουµπί Εύρεση. Θα
εµφανιστούν όλες οι εγγραφές όπου αυτά τα γράµµατα υπάρχουν σε οποιοδήποτε τµήµα
οποιουδήποτε πεδίου.

2.7.3 Ρυθµίσεις στηλών

Η ρύθµιση της εµφάνισης των στηλών της λίστας γίνεται είτε σύροντας µε το ποντίκι είτε µε
επιλογές από το Μενού παραµετροποίησης:

· Εµφάνιση – απόκρυψη στηλών:  Η απόκρυψη µας στήλης γίνεται µε τη µετακίνηση της
επικεφαλίδας της µακριά από τη γραµµή επικεφαλίδων ώσπου να εµφανιστεί το σηµείο Χ, οπότε
αφήνοντας το ποντίκι η στήλη αφαιρείται από τη λίστα. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε
Απόκρυψη στήλης από το Μενού παραµετροποίησης.
Για να εµφανίσετε µια στήλη κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογέας στηλών οπότε εµφανίζεται το
πλαίσιο Προσαρµογή µε µία λίστα όλων των πεδίων  που είναι διαθέσιµα αλλά δεν βρίσκονται
επί του παρόντος στις στήλες της λίστας. Σύρετε το πεδίο που θέλετε να εµφανιστεί σε µία θέση
της γραµµής επικεφαλίδων και αφήστε το όταν εµφανιστούν τα βέλη που δείχνουν που θα
τοποθετηθεί η στήλη.  Στο µενού παραµετροποίησης, υπάρχει επίσης δυνατότητα για Εµφάνιση
όλων των στηλών και Απόκρυψη όλων των στηλών

· Ρύθµιση θέσης και πλάτους στηλών:  Μπορείτε να αλλάξετε τη θέσης µιας στήλης σύροντας την
επικεφαλίδα της και τοποθετώντας την σε άλλο σηµείο της γραµµής επικεφαλίδων. Η αλλαγή
πλάτους γίνεται σύροντας µε το ποντίκι τις διαχωριστικές γραµµές µεταξύ των επικεφαλίδων των
στηλών προς τα αριστερά ή δεξιά.
Με τις επιλογές Best Fit και Best Fit (όλες οι στήλες) τα πλάτη των στηλών ρυθµίζονται αυτόµατα
ώστε να δίνουν µια, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εικόνα των δεδοµένων. Με την επιλογή
Ενεργοποίηση αυτόµατου υπολογισµού πλάτους τα πλάτη των στηλών προσαρµόζονται πάντοτε
αυτόµατα ώστε να καταλαµβάνουν όλο το πλάτος της λίστας. Αν θέλετε τα πλάτη των στηλών να
παραµένουν πάντα σταθερά όπως τα ρυθµίσατε εσείς, επιλέξτε Κατάργηση αυτόµατου
υπολογισµού πλάτους.
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2.7.4 ∆ιάφορες ρυθµίσεις

Με τις επιλογές του Μενού παραµετροποίησης µπορείτε επίσης να εµφανίσετε συγκεντρωτικά
ποσά, να επιλέξετε πολλές γραµµές ταυτόχρονα, να ρυθµίσετε το ύψος των επικεφαλίδων, ακόµη
και να θέσετε κριτήρια για την εµφάνιση µεµονωµένων γραµµών και στηλών:

· Γραµµή συνόλων:  Στη γραµµή αυτή µπορείτε να εµφανίσετε συγκεντρωτικά στοιχεία των
αριθµητικών στηλών. Με δεξί κλικ στη γραµµή συνόλων, κάτω από µια στήλη αριθµητικού
πεδίου, εµφανίζεται µενού από όπου µπορείτε να επιλέξετε µία από τις ακόλουθες συναρτήσεις:
Σύνολο (άθροισµα), Ελάχιστο, Μέγιστο, Αριθµός (πλήθος) και Μέσος όρος.  Αν θέλετε να
καταργήσετε την εµφάνιση ενός συνόλου επιλέξτε Κανένα.  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
Απόκρυψη της γραµµής συνόλων από το µενού παραµετροποίησης.

· Υπολογισµός Ύψους Επικεφαλίδων:  Το αρχικό ύψος της γραµµής επικεφαλίδων είναι ίδιο µε το
ύψος κάθε γραµµής εγγραφής. Αν οι περιγραφή ενός πεδίου είναι µεγαλύτερη από το πλάτος της
στήλης πρέπει να κρατήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επικεφαλίδα για να
εµφανιστεί η πλήρης περιγραφή. Μπορείτε όµως να επιλέξετε Υπολογισµός ύψους
επικεφαλίδων από το µενού παραµετροποίησης , οπότε το ύψος της γραµµής επικεφαλίδων
προσαρµόζεται αυτόµατα ώστε όλες οι περιγραφές των στηλών να είναι πάντοτε ορατές. Η
αυτόµατη προσαρµογή είναι µόνιµη και δεν αναστρέφεται.

· Πολλαπλή επιλογή:   Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται στήλη στη αρχή της λίστας µε ένα κουτί
ελέγχου για κάθε εγγραφή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές ή και όλες
µαζί. Η δυνατότητα αυτή χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργιών που πρέπει να
εφαρµοστούν στις επιλεγµένες εγγραφές.

· Συνθήκες µορφοποίησης γραµµών / στηλών:  Εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο µπορείτε να
προσαρµόσετε την εµφάνιση στηλών, γραµµών και µεµονωµένων πεδίων µε βάση ειδικά
κριτήρια όπως, για παράδειγµα, να εµφανίζονται µε κόκκινο χρώµα τα αρνητικά ποσά σε ένα
αριθµητικό πεδίο. Η χρήση του πλαισίου αυτού είναι σύνθετη συνιστάται µόνο σε
προχωρηµένους χρήστες.

2.7.5 Πλοηγός λίστας

Τα κουµπιά εντολών του Πλοηγού εκτελούν συνήθως λειτουργίες ανάλογες µε αυτές των κουµπιών
εντολών της Κορδέλας.

· Μετακίνηση στις εγγραφές:  Με τα κουµπιά αυτά µετακινείστε στην προηγούµενη, επόµενη,
πρώτη και τελευταία εγγραφή (γραµµή) της λίστας.

· Νέα εγγραφή:  ∆ηµιουργεί µια νέα εγγραφή στη λίστα και ανοίγει την αντίστοιχη καρτέλα για
συµπλήρωση των στοιχείων. Αν στη λίστα επιτρέπεται η επί τόπου επεξεργασία, αυτή η εντολή
δεν είναι απαραίτητη, εφόσον µπορείτε απλώς να συµπληρώσετε στοιχεία σε µια κενή γραµµή.

· ∆ιαγραφή, Επεξεργασία, Αντιγραφή:  Είναι εντολές ανάλογες µε αυτές της Κορδέλας και έχουν
επίδραση πάνω στην τρέχουσα εγγραφή. Οι ίδιες εντολές υπάρχουν επίσης σε µενού που
εµφανίζεται µε δεξί κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή στη περιοχή του πλοηγού.

· Εισαγωγή, Εξαγωγή:  Είναι εντολές ανάλογες µε αυτές της Κορδέλας και αναφέρονται σε
ολόκληρη τη λίστα. Εξάγονται πάντοτε οι τρέχουσες εγγραφές µε βάση τα ισχύοντα φίλτρα.
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· Μετακίνηση εγγραφών:  Τα βέλη µετακινούν την τρέχουσα εγγραφή πάνω ή κάτω.
Χρησιµοποιούνται σε ορισµένες λίστες µόνο, όταν είναι ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα
ταξινόµησης µε αυθαίρετα κριτήρια.

2.8 ∆ένδρα

Τα ∆ένδρα είναι µια µορφή των Σελίδων εργασίας που χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή και
επεξεργασία στοιχείων που διαθέτουν δενδροειδή δοµή όπως, για παράδειγµα ο προϋπολογισµός
ενός έργου. Για καλύτερη προβολή και διευκόλυνση στην επεξεργασία οι σελίδες εργασίας µε
δένδρα χωρίζονται σε δύο περιοχές:

· Την περιοχή διάρθρωσης που περιέχει τη διάρθρωση του δένδρου και διαθέτει ειδική γραµµή
εντολών για την εύκολη σύνταξη και επεξεργασία της.

· Την περιοχή δεδοµένων που εµφανίζει τα περιεχόµενα του εκάστοτε επιλεγµένου κόµβου
(κλαδιού) του δένδρου όπως, για παράδειγµα στην περίπτωση του προϋπολογισµού, τις εργασίες
του επιλεγµένου γκρουπ.

2.8.1 Περιοχή διάρθρωσης

Στην περιοχή διάρθρωσης εµφανίζεται ο προϋπολογισµός ως δενδροειδής λίστα µε τρείς στήλες.
Οι στήλες Κωδικός και Περιγραφή είναι πεδία κειµένου ενώ το Είδος εργασιών επιλέγετε από µια
αναπτυσσόµενη λίστα.
Η σύνταξη του δένδρου του προϋπολογισµού γίνεται µε τη χρήση των κουµπιών της γραµµής
εντολών που βρίσκεται πάνω από το δένδρο:
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· Προσθήκη γκρουπ:   Εµφανίζεται µενού από όπου µπορείτε να επιλέξετε τη δηµιουργία ενός
κόµβου στο ίδιο επίπεδο µε τον τρέχοντα στο τέλος του δένδρου ή πριν από αυτόν. Μπορείτε
επίσης να δηµιουργήσετε ένα νέο κλάδο του τρέχοντος κόµβου.

· Αντιγραφή και επικόλληση:   Με τις εντολές αυτές µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο
του τρέχοντος κόµβου στο τέλος του δένδρου. Ο νέος κόµβος έχει τα ίδια στοιχεία και
περιλαµβάνει όλους του τυχόν υποκλάδους και εργασίες µε τον αρχικό.

· Μετακίνηση πάνω και κάτω:   Με τα κουµπιά αυτά µετακινείτε καθέτως τον τρέχοντα κόµβο
µαζί µε τους τυχόν υποκλάδους του.

· Μετακίνηση σε άλλο επίπεδο:  Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να αλλάξετε τη διάρθρωση του
δένδρου, αλλάζοντας το επίπεδο του τρέχοντος κόµβου αριστερά ή δεξιά. Η µετακίνηση αυτή
περιλαµβάνει και τους τυχόν υποκλάδους του.

· ∆ιαγραφή:  Με το κουµπί αυτό διαγράφεται ο τρέχον κόµβος µαζί µε τους τυχόν υποκλάδους και
τις εργασίες που περιέχει. Η διαγραφή είναι µόνιµη και δεν αναιρείται. Πριν τη διαγραφή
εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης.

· Πλήρης ανάπτυξη και σύµπτυξη:   Με κουµπιά αυτά αλλάζετε την εµφάνιση του δένδρου ώστε
να φαίνονται όλοι οι κλάδοι του ή µόνο του ανώτατου επιπέδου.

 Η διάρθρωση του δένδρου υπακούει στον κανόνα ότι ένα γκρουπ του προϋπολογισµού δεν
µπορεί να περιέχει ταυτόχρονα και άλλα γκρουπ και εργασίες. Αν κάνετε κλικ σε µια εντολή (πχ
µετακίνηση επιπέδου) που παραβιάζει αυτό τον κανόνα, εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα και
η ενέργεια δεν εφαρµόζεται.

2.8.2 Περιοχή δεδοµένων

Η περιοχή δεδοµένων είναι µια κανονική λίστα όπου γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων των
εργασιών του εκάστοτε επιλεγµένου γκρουπ στο δένδρο του προϋπολογισµού.  Στις στήλες της
λίστας πληκτρολογείτε τον Κωδικό και την Περιγραφή κάθε εργασίας, επιλέγετε τη Μονάδα
µέτρησης και συµπληρώνετε την Ποσότητα και τη Τιµή της εργασίας οπότε υπολογίζεται από το
πρόγραµµα το συνολικό Ποσό.

 Μπορείτε να ρυθµίστε την εµφάνιση της λίστας, να φιλτράρετε δεδοµένα και γενικά να την
παραµετροποιήσετε όπως και κάθε άλλη λίστα µε τη χρήση του Μενού παραµετροποίησης.

 Για τη εισαγωγή, διαγραφή  και περιήγηση στις εγγραφές χρησιµοποιείτε τον Πλοηγό στο κάτω
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µέρος της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ για να επιλέξετε από το µενού που εµφανίζεται.

 Μπορείτε να αναζητήσετε µια εργασία σε οποιοδήποτε γκρουπ του προϋπολογισµού (και όχι
µόνο στην τρέχουσα οµάδα εργασιών) µε τη χρήση των πεδίων και κουµπιών της ειδικής περιοχής
αναζήτησης πάνω από τη λίστα.  Η αναζήτηση σταµατά στην πρώτη ανεύρεση του κωδικού ή
περιγραφής που έχετε εισάγει και κατόπιν µε τα βέλη µπορείτε να δείτε και τις άλλες εργασίες
όπου εµφανίζεται.

2.9 Αλλες σελίδες εργασίας

Αλλες Σελίδες εργασίας είναι οι Εκτυπώσεις και οι Αναλύσεις που χρησιµοποιούνται για την
προβολή στοιχείων και πληροφοριών.

2.9.1 Εκτυπώσεις

Οι Εκτυπώσεις είναι µια µορφή των Σελίδων εργασίας που χρησιµοποιούνται για την
προεπισκόπηση εκτυπώσεων, αναφορών και εντύπων. Η περιοχή της προεπισκόπησης διαθέτει
γραµµές κύλισης και γραµµή εντολών µε τη χρήση των οποίων µπορείτε να κάνετε:

· Εκτύπωση της αναφοράς ή εντύπου σε επιλεγµένο εκτυπωτή και ρύθµιση των ιδιοτήτων της
σελίδας του όπως προσανατολισµό, περιθώρια κλπ.

·  Αποθήκευση (εξαγωγή) της εκτύπωσης σε αρχεία διαφόρων µορφών όπως *.xls, *.doc, *.pdf,
*.xml και πολλά άλλα.

·  Μετακίνηση στις σελίδες της εκτύπωσης και αναζήτηση κειµένου µέσα σε αυτή.
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2.9.2 Αναλύσεις

Οι Αναλύσεις είναι πολύµορφες  και δυναµικές Σελίδες εργασίας που χρησιµοποιούνται για τη
άντληση πληροφοριών από τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στη βάση δεδοµένων.
·  Είναι πολύµορφες επειδή µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που θέλετε µε διάφορους τρόπους,

ταξινόµηση, οµαδοποίηση, φιλτράρισµα ακόµη και σε γράφηµα.
· Είναι δυναµικές επειδή µπορείτε να δηµιουργήστε, και αν θέλετε αν αποθηκεύσετε,  σε ελάχιστο

χρόνο και µε πολύ εύκολο τρόπο δικές σας παραλλαγές αναλύσεων.

Μια τυπική σελίδα Ανάλυσης αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα:
·  Περιοχή φίλτρων και παραµέτρων όπου επιλέγετε τα βασικά κριτήρια και περιορισµούς της

ανάλυσης όπως, για παράδειγµα το χρονικό διάστηµα, καθώς επίσης και διάφορες παραµέτρους
όπως, για παράδειγµα, αν θέλετε την εµφάνιση συγκεντρωτικών ποσών.

· Περιοχή διαθέσιµων πεδίων όπου εµφανίζονται σε πλαίσιο όλα τα πεδία µε τα οποία µπορείτε
να δηµιουργήσετε την ανάλυση σας. Μπορείτε να προσθέτετε και να αφαιρείτε πεδία από αυτή
την περιοχή µε σύρσιµο από και προς το πλαίσιο της λίστας πεδίων όπως ακριβώς τις
επικεφαλίδες µια λίστας. Με δεξί κλικ στην περιοχή αυτή εµφανίζεται µενού µε εντολές για την
εµφάνιση της λίστας  πεδίων και του πλαισίου σύνταξης φίλτρων.

· Περιοχή δεδοµένων όπου εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σε πινακοποιηµένη
µορφή. Για να δηµιουργήσετε µια ανάλυση σύρετε στην αρχή ένα πεδίο  που θέλετε να
εµφανίζεται στις γραµµές (πχ το πεδίο Περιγραφή προµηθευτή), από την περιοχή πεδίων στο
σηµείο που υποδεικνύεται πάνω από τη λίστα των αποτελεσµάτων. Κατόπιν σύρετε το πεδίο που
θέλετε να εµφανίζεται µέσα στη λίστα των αποτελεσµάτων (πχ το Υπόλοιπο προµηθευτή) στο
σηµείο που υποδεικνύετε µέσα στη λίστα. Οι θέσεις όπου µπορείτε να αφήσετε τα πεδία
υποδεικνύονται µε βέλη καθώς τα σύρετε.

Αφού τοποθετήσετε τα πεδία πατήστε το κουµπί Ανανέωση και τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στη
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λίστα. Αν κάνετε επιπλέον αλλαγές ή προσθήκες πεδίων η λίστα ανανεώνεται αυτόµατα µε τα νέα
αποτελέσµατα.

 Για την εύκολη δηµιουργία αναλύσεων είναι χρήσιµοι οι παρακάτω βασικοί κανόνες, οι οποίοι
βεβαίως δεν είναι περιοριστικοί αλλά ενδεικτικοί:

· Στη θέση των πεδίων σειρών τοποθετούµε συνήθως τους κωδικούς και περιγραφές των
καρτελών (έργα, προµηθευτές, παραστατικά κλπ). Αν τοποθετήσουµε περισσότερα από ένα
πεδία τότε γίνεται οµαδοποίηση από αριστερά προς τα δεξιά (πχ οµάδες προµηθευτών,
προµηθευτές).

· Στη θέση των πεδίων δεδοµένων τοποθετούµε συνήθως τα αριθµητικά πεδία τις τιµές των
οποίων θέλουµε να δούµε στη λίστα (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπα κλπ). Με τις τιµές αυτών των
πεδίων υπολογίζονται τα συγκεντρωτικά σύνολα.

· Στη θέση των πεδίων στηλών τοποθετούµε συνήθως τα πεδία µε τα οποία θέλουµε να
αναλύσουµε τα αριθµητικά δεδοµένα όπως οι χρονικές περίοδοι. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε
να δούµε, για παράδειγµα, τα υπόλοιπα ενός προµηθευτή ανά µήνα και συνολικά.

 Εκτός από τα αριθµητικά δεδοµένα στη λίστα, τα αποτελέσµατα στις αναλύσεις µπορείτε να
δείτε και υπό µορφή γραφήµατος το οποίο µπορείτε να εµφανίσετε σύροντας το διαχωριστικό που
βρίσκεται στο κάτω τµήµα της σελίδας.



Κεφάλαιο

III
Έργα
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3 Έργα

To ACE ERP PM καλύπτει, µέσα από ένα ενιαίο µοντέλο, όλες τις πλευρές της διαχείρισης έργων
κάθε είδους και µεγέθους.  ∆ιαθέτει υποσυστήµατα για τη σύνταξη της µελέτης, την
παρακολούθηση της εκτέλεσης, την κοστολόγηση, τις επιµετρήσεις και την οικονοµική διαχείριση.
Ολες οι λειτουργίες και διαδικασίες του ERP µπορούν να συσχετιστούν µε κάποιο έργο.

Οι καρτέλες και οι άλλες επιλογές που είναι σχετικές µε τα έργα βρίσκονται στην ενότητα Εργα του
µενού περιήγησης.

· Η επιλογή Καρτέλες έργων εµφανίζει τη λίστα µε τα έργα που έχετε δηµιουργήσει.

· Με το άνοιγµα του έργου µπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα Γενικά στοιχεία του έργου
που είναι διαθέσιµα σε όλα τα υποσυστήµατα.

· Στην επιλογή Συντελεστές έργων µπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία όλων των
εµπλεκοµένων στις διαδικασίες των έργων.

· Στην επιλογή Τύποι έργων καταχωρείτε στοιχεία για την οµαδοποίηση των έργων.

  Με το άνοιγµα της καρτέλας κάθε έργου, εµφανίζεται το ∆ένδρο εργασιών που περιλαµβάνει
όλες τις επιλογές και λειτουργίες που είναι σχετικές µε το συγκεκριµένο έργο.

3.1 Καρτέλες έργων

Στη λίστα Καρτέλες έργου εµφανίζονται τα έργα που έχετε δηµιουργήσει. Σκοπός της λίστας είναι
να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του έργου που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες
εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

 Αφού παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.

· Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον έργο ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω στη στήλη
επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία  από το µενού που εµφανίζεται.

· Η διαγραφή ενός έργου δεν επιτρέπεται στο ACE ERP. Μπορείτε όµως , να απενεργοποιήσετε
ένα έργο, έτσι ώστε να µην εµφανίζεται σε κανένα σηµείο του προγράµµατος.

· Για να δηµιουργήσετε ένα νέο έργο πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της
λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.

 Αν θέλετε να οργανώσετε τα έργα σας σε φακέλους µε δενδροειδή µορφή αντί να εµφανίζονται
όλα σε µια λίστα, χρησιµοποιείστε την οθόνη ∆ένδρο έργων. Οι λειτουργίες διαχείρισης των έργων
είναι ίδιες και στις δύο οθόνες, η διαφορά βρίσκεται στην εµφάνιση και στον τρόπο αναζήτησης.
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3.2 ∆ένδρο έργων

Στην οθόνη ∆ένδρο έργων µπορείτε να δηµιουργείτε φακέλους έργων σε δενδροειδή µορφή χωρίς
περιορισµό στα επίπεδα και στη θέση τους. Μπορείτε κατόπιν να µετακινείτε µε σύρσιµο και
απόθεση (drag and drop) ένα έργο από τον ένα φάκελο στον άλλο. Το δένδρο των έργων είναι κοινό
για όλους τους χρήστες και προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης των έργων για ταχύτερη
ανεύρεση και καλύτερη εποπτεία. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο περιοχές:

· Περιοχή φακέλων: Με τα κουµπιά της γραµµής εντολών πάνω από το δένδρο µπορείτε να
δηµιουργείτε, διαγράφετε και αλλάζετε θέση στους φακέλους που περιέχουν τα έργα σας. Ο
ριζικός φάκελος «Έργα» είναι σταθερός και δεν µπορεί να διαγραφεί ή αλλάξει θέση ή όνοµα.

· Περιοχή έργων: Είναι µια λίστα που περιλαµβάνει τα έργα που περιέχει ο τρέχων φάκελος και
έτσι διαθέτει γραµµή φίλτρων και µενού παραµετροποίησης όπως ακριβώς και η οθόνη µε τη
λίστα των έργων. Μπορείτε να ανοίξετε ένα έργο για επεξεργασία µε διπλό κλικ στη στήλη
επιλογής, να απενεργοποιήσετε το τρέχον έργο και να δηµιουργήσετε νέο όπως ακριβώς και στην
οθόνη Καρτέλες έργων.

Επιπλέον δυνατότητες και λειτουργίες του δένδρου των έργων:
· Μετακίνηση έργου σε φάκελο: Για να µετακινήσετε ένα έργο από ένα φάκελο σε άλλο απλώς

σύρετε τη γραµµή του στον φάκελο που θέλετε και αφήστε το ποντίκι (drag and drop).
· Αναζήτηση έργου σε όλους τους φακέλους: Για να αναζητήσετε ένα έργο που δεν γνωρίζετε σε

ποιο φάκελο βρίσκεται, πληκτρολογήστε τµήµα του κωδικού ή/και της περιγραφής στα δύο
πεδία Αναζήτηση έργου πάνω από τη λίστα και πατήστε ENTER. Το πρώτο έργο που θα συµφωνεί
µε τα κριτήρια αναζήτησης θα εµφανιστεί στη λίστα και ο συνολικός αριθµός τους αναγράφεται
δίπλα στο κουµπί αναζήτησης. Με τα βέλη µπορείτε να µετακινηθείτε στα υπόλοιπα έργα που
ανευρέθηκαν.

   Τα νέα έργα που δηµιουργούνται ή εισάγονται από εξωτερικό αρχείο τοποθετούνται, από
προεπιλογή, στο ριζικό φάκελο «Έργα».

3.3 ∆ένδρο εργασιών έργου

Το ∆ένδρο των έργων είναι µια προβολή του µενού περιήγησης που εµφανίζεται µόλις ανοίξετε για
πρώτη φορά την καρτέλα ενός έργου. Εµφανίζει σε δενδροειδή µορφή όλες τις επιλογές που είναι
σχετικές µε το έργο, ανάλογα µε τα υποσυστήµατα του ACE ERP που διαθέτετε. Για παράδειγµα, οι
επιλογές Γενικά στοιχεία (καρτέλα έργου)  και Προϋπολογισµός κατασκευής εµφανίζονται πάντοτε
ενώ οι επιλογές Προϋπολογισµός µελέτης και Κοστολόγηση εµφανίζονται όταν διαθέτετε το
υποσύστηµα µελετών και κοστολόγησης.

Κάθε έργο, του οποίου ανοίγετε την καρτέλα προστίθεται στο δένδρο. Για να ανοίξετε µία οθόνη
από το δένδρο του έργου κάνετε διπλό κλικ πάνω στην σχετική επιλογή.  Οι σελίδες εργασίας που
ανοίγουν µε τον τρόπο αυτό περιλαµβάνουν στην ετικέτα τους, εκτός από την περιγραφή, και τον
κωδικό του έργου µέσα σε αγκύλες [].

Με τα κουµπιά της γραµµής εργαλείων πάνω από το δένδρο µπορείτε να αναπτύξετε ή να
συµπτύξετε τα κλαδιά του δένδρου. Με κλικ στο κουµπί Κλείσιµο αφαιρείται από το δένδρο το
τµήµα του τρέχοντος έργου και κλείνουν όλες οι ανοιχτές καρτέλες του.
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3.4 Συντελεστές έργων

Συντελεστές έργων χαρακτηρίζονται  τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται σε όλα τα
στάδια µελέτης, υλοποίησης και παρακολούθησης όπως, για παράδειγµα ο κύριος του έργου, ο
µελετητής, ο ανάδοχος κλπ.  Το ACE ERP δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας ενός µητρώου αυτών
των συντελεστών µε την καταχώρηση των σταθερών τους στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό κερδίζετε
χρόνο διότι η καταχώρηση γίνεται µόνο µία φορά και επιπλέον αποφεύγονται τα λάθη επειδή σε
κάθε έργο απλώς επιλέγετε τους συντελεστές που εµπλέκονται αντί να πληκτρολογείτε τα στοιχεία
τους.

Στη λίστα Συντελεστές έργων εµφανίζονται οι συντελεστές που έχετε ήδη καταχωρήσει στο µητρώο.
Ισχύουν όλες οι δυνατότητες παραµετροποίησης της λίστας καθώς και οι γνωστές εντολές
δηµιουργίας, διαγραφής και επεξεργασίας των εγγραφών.

Η καρτέλα των συντελεστών περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

· Επώνυµο ή Επωνυµία: Συµπληρώστε το επώνυµο του συντελεστή αν είναι φυσικό πρόσωπο ή
την επωνυµία της εταιρείας ή του οργανισµού, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

· Κωδικός: Πληκτρολογήστε ένα κωδικό λίγων χαρακτήρων.

· Κατηγορία: Επιλέξτε την κατηγορία του συντελεστή, αν δηλαδή θα χαρακτηριστεί ως κύριος του
έργου, µελετητής, ανάδοχος κλπ.

 Τα παραπάνω πεδία είναι υποχρεωτικά για την καταχώρηση του έργου, και επιπλέον ο
Κωδικός πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε έργο.

· Φυσικό / Νοµικό πρόσωπο:  Επιλέξτε αν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Ανάλογα µε
την επιλογή σας συµπληρώστε τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία όπως όνοµα πατρός, είτε
επιλέξτε τον τύπο της εταιρείας ή οργανισµού.

· ΑΦΜ,  ∆ΟΥ,  Α∆Τ,  ΑΜΕ, Α.Μ. ΤΕΕ, Α.Μ. ΤΣΜΕ∆Ε,  Στοιχεία άδειας: Πληκτρολογήστε,
προαιρετικά, όσα από αυτά τα στοιχεία έχουν εφαρµογή ανάλογα µε την κατηγορία του
συντελεστή.

· Στοιχεία επικοινωνίας: Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας
όπως οδός, πόλη, τηλέφωνο κλπ.

 Τα στοιχεία των Συντελεστών έργων χρησιµοποιούνται κυρίως στην οικονοµική διαχείριση των
έργων όπως, για παράδειγµα, σε ορισµένες εκτυπώσεις και στη σύνταξη της ΑΠ∆.
Για τη διαχείριση των δηµοσίων έργων υπάρχουν ειδικές οθόνες όπου καταχωρείτε τα στοιχεία
συγκεκριµένων προσώπων, οργάνων και επιτροπών που χρησιµοποιούνται στις ειδικές εκτυπώσεις
(λογαριασµοί, ΑΠΕ κλπ) των δηµοσίων έργων.



Κεφάλαιο

IV
∆ηµόσια έργα
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4 ∆ηµόσια έργα

Το AceERP PM δίνει την δυνατότητα ενιαίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης ενός δηµοσίου έργου
από τη σύνταξη της µελέτης µέχρι την τελική παραλαβή. Όλες οι βασικές επιλογές εµφανίζονται ως
κλάδοι στο δένδρο του έργου όπου επιλέγετε όποια επιθυµείτε µε διπλό κλικ. Οι σελίδες εργασίας
που ανοίγουν µε τον τρόπο αυτό περιλαµβάνουν στην ετικέτα τους, εκτός από την περιγραφή, και
τον κωδικό του έργου µέσα σε αγκύλες []. Με τα κουµπιά της γραµµής εργαλείων πάνω από το
δένδρο µπορείτε να αναπτύξετε ή να συµπτύξετε τα κλαδιά του δένδρου. Με κλικ στο κουµπί
Κλείσιµο αφαιρείται από το δένδρο το τµήµα του τρέχοντος έργου και κλείνουν όλες οι ανοιχτές
καρτέλες του.

Οι βασικές επιλογές (κλάδοι) του δένδρου κάθε έργου είναι:
· Στοιχεία έργου: Ανοίγει την καρτέλα του έργου που περιλαµβάνει πολλές υποσελίδες και λίστες

για όλα τα απαραίτητα δεδοµένα του έργου.
· Εκτυπώσεις έργου: Ανοίγει ειδική σελίδα όπου είναι συγκεντρωµένες όλες οι εκτυπώσεις του

έργου σε δενδροειδή µορφή.
· Μελέτη: Περιλαµβάνει επιλογές για τη σύνταξη του προϋπολογισµού µελέτης και τις

προδιαγραφές.
· Κατασκευή: Περιλαµβάνει επιλογές για την πορεία υλοποίησης του έργου όπως λογαριασµοί,

ΑΠΕ κλπ.
· Κοστολόγηση: Περιλαµβάνει επιλογές για τη διαχείριση των αναλύσεων και στοιχείων κόστους

που έχουν ενσωµατωθεί στη µελέτη ή/και στα ΠΚΜΝΕ του έργου.
· ΣΑΥ-ΦΑΥ: Περιλαµβάνει επιλογές για την σύνταξη και διαχείριση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ.
· ∆ιάφορες Βοηθητικές εργασίες είναι επίσης διαθέσιµες.

  Οι επιλογές του δένδρου των έργων προσαρµόζονται ανάλογα µε τα ενεργά υποσυστήµατα του
Ace ERP. Αν για παράδειγµα διαθέτετε µόνο το υποσύστηµα της Μελέτης, τότε οι κλάδοι
Κατασκευή και ΣΑΥ-ΦΑΥ δεν εµφανίζονται.

4.1 Στοιχεία έργου

Με την επιλογή αυτή ανοίγει η καρτέλα του έργου που περιλαµβάνει τρείς βασικές ενότητες σε
αντίστοιχες υποσελίδες. Κάθε υποσελίδα περιλαµβάνει πεδία, λίστες και άλλες υποσελίδες.

· Γενικά στοιχεία: Για τα γενικά στοιχεία του έργου που είναι διαθέσιµα σε όλα τα υποσυστήµατα.
· Μελέτη: Για τα στοιχεία του έργου που έχουν σχέση µε τη σύνταξη της µελέτης και των τευχών

δηµοπράτησης.
· Κατασκευή: Για τα στοιχεία για τα στοιχεία του έργου που έχουν σχέση µε την πορεία

υλοποίησης του έργου.

 Οι υποσελίδες της καρτέλας προσαρµόζονται ανάλογα µε τα ενεργά υποσυστήµατα του Ace
ERP. Αν για παράδειγµα διαθέτετε µόνο το υποσύστηµα της Μελέτης, τότε η υποσελίδα Κατασκευή
δεν εµφανίζεται.

4.1.1 Γενικά στοιχεία

Στη σελίδα Γενικά της καρτέλας του έργου καταχωρείτε τα βασικά στοιχεία που είναι διαθέσιµα σε
όλα τα υποσυστήµατα του ACE ERP.
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· Περιγραφή, Κωδικός:  Συµπληρώστε ένα κωδικό λίγων χαρακτήρων και µια συνοπτική
περιγραφή του έργου.

· Εταιρεία: Επιλέξτε την εταιρεία ή τον οργανισµό που είναι υπεύθυνος για τη µελέτη, κατασκευή
ή παρακολούθηση του έργου.

· Τύπος Εργου: Επιλέξτε ένα από τους τύπους των έργων που έχετε καταχωρήσει για την
οµαδοποίηση των έργων σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας.

· Ανενεργό:  Αν το έργο έχει ολοκληρωθεί µπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το κουτί ελέγχου.

  Τα έργα που είναι σηµειωµένα ως ανενεργά δεν συµπεριφέρονται διαφορετικά από τα άλλα,
είναι όµως εύκολο να φιλτράρονται στις λίστες επιλογής. Αν θέλετε να κλείσετε το έργο ώστε να
µην εµφανίζεται στις λίστες επιλογής µπορείτε να το απενεργοποιήσετε σε ειδική οθόνη.

· Στοιχεία επικοινωνίας: Συµπληρώστε ή επιλέξτε τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας του
έργου όπως οδός, πόλη, τηλέφωνο κλπ.

· Είδος υποέργου, Είδος:  Στο πεδίο Είδος επιλέξτε αν το έργο είναι ιδιωτικό ή δηµόσιο. Αν
επιλέξετε ιδιωτικό, τότε το Είδος υποέργου δεν έχει σηµασία οπότε επιλέξτε Ανευ. Αν το έργο
είναι δηµόσιο, τότε πρέπει να επιλέξετε µια από τις υπόλοιπες επιλογές του υποέργου δηλαδή
Μελέτη, Τεχνικό κλπ.

   Το είδος του έργου (ιδιωτικό ή δηµόσιο) έχει σηµασία για το είδος του προϋπολογισµού
κατασκευής που θα δηµιουργηθεί αυτόµατα από το πρόγραµµα µε την καταχώρηση του νέου
έργου.  Αν επιλέξτε Ιδιωτικό, τότε ο προϋπολογισµός είναι πλήρως επεξεργάσιµος από τον
χρήστη. Αν επιλέξετε ∆ηµόσιο, τότε το πρόγραµµα δηµιουργεί µια έτοιµη διάρθρωση κατάλληλη
για την επεξεργασία των δηµοσίων έργων µε οµάδες απλών εργασιών, απολογιστικών, υλικών
επί τόπου, συµπληρωµατικές συµβάσεις κλπ.

  Το είδος του προϋπολογισµού κατασκευής δεν µπορεί να αλλάξει µετά τη δηµιουργία του
έργου. Μπορείτε όµως να αλλάξετε την παραπάνω προεπιλογή στην οθόνη Βιβλιοθήκη / Έργα /
Γενικοί πίνακες και επιλογές / Προεπιλογές έργων.

· Ηµεροµηνία έναρξης, διακοπής: Είναι καθαρά πληροφοριακά στοιχεία και δεν χρησιµοποιούνται
στους υπολογισµούς και τις εκτυπώσεις.

· Επικεφαλίδες γκρουπ
Στη λίστα ∆ιαδικασίες / Έµµεσες οθόνες / Επικεφαλίδες γκρουπ µπορείτε να δώσετε τους τίτλους
των επιπέδων διαχωρισµού των εργασιών πχ Κεφάλαιο, Κατηγορία, Οµάδα κλπ. Οι τίτλοι αυτοί
θα εµφανίζονται σε όλες τις εκτυπώσεις όπου υπάρχουν άρθρα δηλαδή στους προϋπολογισµούς
µελέτης και κατασκευής, στους λογαριασµούς, αναθεωρήσεις κλπ. ∆εν είναι υποχρεωτικό να
ορίσετε επικεφαλίδες γκρουπ.

 Τα πεδία Κωδικός, Περιγραφή, Είδος και Είδος υποέργου είναι υποχρεωτικά για την
καταχώρηση του έργου. Επιπλέον ο Κωδικός πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε έργο. Αν δώσετε
κωδικό ίδιο µε έργο που ήδη υπάρχει, εµφανίζεται µήνυµα και η καταχώρηση δεν είναι δυνατή.

4.1.1.1 Λοιπά στοιχεία

Στην υποσελίδα αυτή καταχωρείτε περιγραφές που χρησιµοποιούνται από τις εκτυπώσεις όπως για
παράδειγµα τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που υλοποιεί το έργο, τα στοιχεία του αναδόχου κλπ.

   Στις περιοχές Ανάδοχος και Ο δήµαρχος µπορείτε να αλλάξετε ακόµη και το λεκτικό κάτω από
το οποίο εµφανίζονται στις εκτυπώσεις τα συγκεκριµένα στοιχεία. Για παράδειγµα αντί «Ο
δήµαρχος» µπορείτε να πληκτρολογήσετε «Ο Γενικός Γραµµατέας»
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   Στην περιοχή Ονοµασίες πεδίων µπορείτε να αλλάξετε το λεκτικό µε το οποίο εµφανίζονται
στην οθόνη και στις εκτυπώσεις ορισµένα ειδικά πεδία των προϋπολογισµών όπως για παράδειγµα
το Κόστος µελέτης.

4.1.1.2 Υπογραφές

Στην υποσελίδα αυτή καταχωρείτε τα στοιχεία των µελετητών, των επιβλεπόντων κλπ. Τα στοιχεία
αυτά χρησιµοποιούνται στις θέσεις υπογραφών στους προϋπολογισµούς, λογαριασµούς και άλλα
έγγραφα που εκδίδονται από το πρόγραµµα.

 Για µεγαλύτερη ευελιξία στις εκτυπώσεις, οι τίτλοι Επιβλέποντες, Ανάδοχος κλπ δεν είναι
αµετάβλητοι αλλά είναι και αυτοί πεδία στα οποία µπορείτε να πληκτρολογήσετε το ακριβές
κείµενο που θέλετε να εµφανίζεται στις εκτυπώσεις. Για παράδειγµα αντί "Οι επιβλέποντες" µπορεί
να θέλετε να εκτυπώνεται η φράση: "Οι επιβλέποντες µηχανικοί".

4.1.1.3 Ασφαλτος

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε, αν θέλετε, να τροποποιήσετε τις προεπιλεγµένες τιµές των
παραµέτρων υπολογισµού της αξίας ασφάλτου από τις ασφαλτικές εργασίες του έργου. Αυτές οι
παράµετροι χρησιµοποιούνται από την γενική εκτύπωση υπολογισµού της αξίας ασφάλτου µε
βάση τις ποσότητες, κατ' επιλογή, της µελέτης, του προϋπολογισµού, ενός ΑΠΕ ή ενός ΠΠΑΕ.

Για τον υπολογισµό της δαπάνης χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές υπολογισµού:
· Συντελεστής Συµπύκνωσης: 1 Μ3 ασφαλτοµίγµατος, µετρούµενον επ' αυτοκίνητου ή εις σωρούς,

δίδει 0,704 Μ3 συµπεπυκνωµένου υλικού.
ΦΕΚ 538Β/1994, Περιγραφικό τιµολόγιο Οδοποιίας (ΝΟ∆Ο), Α. Εισαγωγή, Παρ. 6 : Συµβατικοί
συντελεσταί συµπυκνώσεως.
· Ειδικό βάρος (ton/m3): Ασφαλτόµιγµα, επ' αυτοκίνητου ή εις σωρούς 1,70 ton/m3.

ΦΕΚ 538Β/1994, Περιγραφικό τιµολόγιο Οδοποιίας (ΝΟ∆Ο), Α. Εισαγωγή, Παρ. 5 : Συµβατικά
φαινόµενα και ειδικά βάρη αυτών .

· Φαινόµενο ειδικό βάρος  είναι το ειδικό βάρος συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος και υπάρχει
στη µελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος.
Υπολογισµός Βάρους ασφαλτοµίγµατος : Β = [ Όγκος ] x [ Ειδικό βάρος ] / [ Συντ. Συµπ/σης ]

· Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος ασφαλτοµίγµατος. Εξαρτάται από το είδος της ασφάλτου.
Σύµφωνα µε ΠΤΠ 265 ορίζεται από 4 έως 6%.
Υπολογισµός Βάρους ασφάλτου: Α = [Βάρος ασφαλτοµίγµατος] x  [Ποσοστό ασφάλτου]

· Απώλειες, Εµπορικό κέρδος. Ορίζονται στις εγκυκλίους 21/02- 10-2008 και 11/27-4- 2009
αντίστοιχα.

· Ηµεροµηνία τιµής ασφάλτου. Η τιµή της ασφάλτου καθορίζεται από το ηµερήσιο δελτίο του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Ο υπολογισµός της δαπάνης ασφάλτου έχει νόηµα όταν στον προϋπολογισµό του έργου
υπάρχει µία τουλάχιστον ασφαλτική εργασία µε συµπληρωµένη την ποσότητα της. Τα άρθρα που
αναφέρονται σε ασφαλτικές εργασίες µπορείτε να δείτε στο σχετικό πίνακα του θέµατος
Νοµοθεσία για τον υπολογισµό της Ασφάλτου.
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4.1.1.4 Πρόσθετες δαπάνες

Στη λίστα Πρόσθετες δαπάνες  της σελίδας Αλλα στοιχεία µπορείτε να προσθέσετε και να
επεξεργαστείτε τους τύπους υπολογισµού πρόσθετων δαπανών που προστίθενται στο κόστος των
άρθρων της µελέτης του τρέχοντος έργου.

Το πιο συνηθισµένο είδος πρόσθετης δαπάνης είναι οι ∆απάνες µεταφοράς που συνοδεύουν
πολλά άρθρα ΝΕΤ.  Στη λίστα αυτή επιλέγετε γενικούς τύπους δαπανών µεταφοράς από τη
βιβλιοθήκη και το πρόγραµµα τους αντιγράφει στο έργο. Κατόπιν πρέπει να επεξεργαστείτε τον
τύπο υπολογισµού κάθε δαπάνης µεταφοράς ώστε να τον προσαρµόσετε στις συνθήκες του
συγκεκριµένου έργου.

Οι δαπάνες µεταφοράς της λίστας αυτής χρησιµοποιούνται από τις εργασίες του προϋπολογισµού
στις οποίες είναι απαραίτητο να προστεθεί δαπάνη µεταφοράς.

4.1.1.5 Περιγραφές εκτυπώσεων

Οι Περιγραφές εκτυπώσεων είναι µορφοποιηµένα κείµενα που χρησιµοποιούνται στις εκτυπώσεις
των έργων. Το ACE ERP PΜ διαθέτει µια έτοιµη βιβλιοθήκη περιγραφών η οποία εµπλουτίζεται
συνεχώς.  Πολλές από τις Περιγραφές εκτυπώσεων της βιβλιοθήκης διαθέτουν έτοιµα κείµενα που
έχουν συνταχθεί από την ACE Hellas και καλύπτουν τις συνηθέστερες περιπτώσεις όπως για
παράδειγµα το τιµολόγιο µελέτης που χρησιµοποιείται στις εκτυπώσεις των τευχών δηµοπράτησης.
Κάθε έργο όµως διαθέτει τις δικές του περιγραφές τις οποίες µπορείτε να προσαρµόσετε όπως
ταιριάζει στο συγκεκριµένο έργο.

Με κλικ στην υποσελίδα Περιγραφές της καρτέλας του έργου εµφανίζεται η λίστα των κειµένων -
περιγραφών του έργου που διαθέτει τις εξής στήλες:

· Κωδικός: Είναι µοναδικός κωδικός που χρησιµοποιείται εσωτερικά από τις εκτυπώσεις του
προγράµµατος.

· Περιγραφή: Περιγράφεται η εκτύπωση (ή εκτυπώσεις) όπου χρησιµοποιείται αυτό το κείµενο.
· Χρήση στις εκτυπώσεις: Αν αυτό το κουτί ελέγχου είναι απενεργοποιηµένο, τότε η εκτύπωση

εκτυπώνεται όπως έχει σχεδιαστεί από την ACE Hellas. ∆ηλαδή χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα
(πχ. τίτλος έργου, ονόµατα επιβλεπόντων κλπ) που έχετε καταχωρήσει, µε προεπιλεγµένες
λεζάντες και µορφοποίηση. Όταν το κουτί ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο, τότε τα δεδοµένα του
προγράµµατος αγνοούνται και εκτυπώνεται το αντίστοιχο κείµενο όπως ακριβώς το έχετε
συντάξει και µορφοποιήσει.

· Έκδοση: Ορισµένα κείµενα διατίθενται σε πολλαπλή έκδοση όπως π.χ. το τιµολόγιο µελέτης. Στο
πεδίο αυτό επιλέγετε ποια έκδοση θέλετε να εκτυπωθεί.

· Πλάτος: Πληροφοριακό πεδίο για τη θέση και το πλάτος του κειµένου που πρόκειται να
εκτυπωθεί.

Στην περιοχή κάτω από τη λίστα υπάρχει επεξεργαστής κειµένου όπου µπορείτε να εισάγετε, να
τροποποιήστε και να µορφοποιήσετε το κείµενο που θέλετε να εµφανίζεται στις εκτυπώσεις του
συγκεκριµένου έργου. Ο επεξεργαστής διαθέτει κουµπιά εντολών που προσφέρουν όλες τις
δυνατότητες µορφοποίησης του κειµένου. Με δεξί κλικ πάνω σε µια γραµµή εντολών µπορείτε να
προσθέσετε και άλλες γραµµές εντολών για περισσότερες δυνατότητες επεξεργασίας. Μπορείτε
ακόµη να αποθηκεύσετε το κείµενο σε εξωτερικό αρχείο ή και να εισάγετε ένα έτοιµο
µορφοποιηµένο από έγγραφο του MS Word ή άλλου επεξεργαστή κειµένου.

  Με τη δηµιουργία ενός έργου, τα κείµενα των εκτυπώσεων της βιβλιοθήκης αντιγράφονται στο
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νέο έργο και µπορείτε να τα επεξεργαστείτε ανεξάρτητα από τα αρχικά κείµενα της βιβλιοθήκης. Αν
κάνετε µεταβολές στα κείµενα της βιβλιοθήκης και θέλετε να αντικαταστήσετε όλα τα κείµενα ενός
υπάρχοντος έργου µε τα νέα της βιβλιοθήκης κάνετε κλικ στο κουµπί Αρχικοποίηση κειµένων
εκτυπώσεων στις ∆ιαδικασίες της καρτέλας του έργου.

 Στον πίνακα των περιγραφών του έργου εµφανίζονται µόνο αυτές που έχουν εφαρµογή στα
υποσυστήµατα του ACE ERP PΜ που έχετε προµηθευτεί.

4.1.2 Μελέτη

Μετά τη σύνταξη του προϋπολογισµού είναι απαραίτητος ο υπολογισµός της µελέτης ώστε να
υπολογιστούν οι τιµές των άρθρων, τα σύνολα ανά γκρουπ και όλα τα άλλα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την εκτύπωση των τευχών δηµοπράτησης.
Ο υπολογισµός γίνεται στη σελίδα Μελέτη της καρτέλας του έργου που αποτελείται από τις
υποσελίδες:

Υπολογισµοί
Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να επιλέξετε διάφορες παραµέτρους µε τις οποίες θα γίνουν οι
υπολογισµοί όπως η τιµαριθµική και η ηµεροµηνία έκδοσης της µελέτης.  Αφού ρυθµίσετε τις
παραµέτρους κάνετε κλικ στο κουµπί Τελευταίος υπολογισµός στις. Εµφανίζεται παράθυρο
προόδου και αφού τελειώσουν οι υπολογισµοί συµπληρώνονται:
· Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα στην περιοχή δίπλα στις παραµέτρους.
· Ο πίνακας των εκδόσεων των άρθρων ανά πρόθεµα που χρησιµοποιήθηκαν µε βάση την

ηµεροµηνία έκδοσης της µελέτης.

 Αν, κατά τον υπολογισµό, βρέθηκαν σφάλµατα είτε στην ανάλυση άρθρων είτε στη σύνταξη του
προϋπολογισµού, αυτά αναγράφονται σε ειδική καρτέλα που εµφανίζεται δίπλα στις ισχύουσες
εκδόσεις τιµολογίων.   Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός είναι ηµιτελής και τα αποτελέσµατα
των υπολογισµών µπορεί να µην είναι σωστά. Με τη βοήθεια της καρτέλας Σφάλµατα υπολογισµών
µπορείτε να εντοπίσετε τα προβλήµατα της µελέτης και να τα διορθώσετε.  Κατόπιν
επαναλαµβάνετε τον υπολογισµό µέχρι να µην εµφανίζεται πλέον η καρτέλα των σφαλµάτων.

Αλλα στοιχεία
Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να συµπληρώσετε γενικά σχόλια για τη µελέτη, καθώς και να
επιλέξετε το ΚΕΠΕΚ που θα χρησιµοποιηθεί στις εκτυπώσεις του ΣΑΥ-ΦΑΥ.

4.1.2.1 Παράµετροι υπολογισµού

Οι παράµετροι υπολογισµού είναι στοιχεία και επιλογές που επηρεάζουν την επιλογή των άρθρων
που θα χρησιµοποιηθούν στους υπολογισµούς, την επιλογή των τιµών των υλικών και τον τρόπο
που θα εκτελεστούν οι υπολογισµοί. Οι παράµετροι λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των
υπολογισµών, η αλλαγή όµως ορισµένων έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση ενηµέρωση των άρθρων
και στοιχείων κόστους που έχουν ενσωµατωθεί στο έργο:

Τιµαριθµική µελέτης:
Επιλέξτε από το πεδίο αυτό την τιµαριθµική από την οποία θα ληφθούν οι τιµές των υλικών των
άρθρων της µελέτης.  Στην λίστα εµφανίζονται οι τιµαριθµικές της βιβλιοθήκης καθώς και αυτές
που έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο έργο.  Αν επιλέξετε µία τιµαριθµική από τη βιβλιοθήκη που δεν
υπάρχει στο έργο, εµφανίζεται παράθυρο προόδου και όλες οι τιµές των υλικών των άρθρων της
µελέτης αντιγράφονται στο έργο.  Αν επιλέξετε µια τιµαριθµική που υπάρχει ήδη στο έργο, απλώς
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αλλάζει η τιµή της τιµαριθµικής στο πεδίο.

 Σε έργα µε πολλές εργασίες, και ειδικά όταν τα άρθρα έχουν ανάλυση µε πολλά υλικά και
βοηθητικά άρθρα σε µεγάλο βάθος, η παραπάνω διαδικασία µπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

 Η τιµαριθµική της µελέτης επηρεάζει, προφανώς, τα άρθρα µε ανάλυση που δεν έχουν σταθερή
τιµή. Τα άρθρα µε σταθερή τιµή (ΝΕΤ, ΦΕΚ 1556Β/18-10-04), έστω και αν έχουν ανάλυση δεν
επηρεάζονται από την αλλαγή της τιµαριθµικής.

  Η αρχική τιµή της τιµαριθµικής µελέτης σε ένα νέο  έργο που δηµιουργείτε, είναι η πιο
πρόσφατη τιµαριθµική, µε βάση τον κωδικό της, που βρίσκει το πρόγραµµα στη βιβλιοθήκη.

Ηµεροµηνία έκδοσης µελέτης
Η ηµεροµηνία αυτή παίζει µεγάλο ρόλο στην επιλογή των άρθρων που θα ενσωµατωθούν στη
µελέτη. Τα άρθρα µε σταθερή τιµή (ΝΕΤ, ΦΕΚ 1556Β/18-10-04) έχουν υποστεί πολλαπλές αλλαγές
(αναπροσαρµογές, τροποποιήσεις, διορθώσεις) από την πρώτη ηµεροµηνία εµφάνισης τους. Όλες
αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνονται µέσα στη βιβλιοθήκη του προγράµµατος ως Εκδόσεις που η
κάθε µια έχει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες µεταξύ των οποίων ισχύει. Υπάρχουν, για παράδειγµα
άρθρα (µε τον ίδιο κωδικό) που η τιµή τους, ή και η περιγραφή τους αλλάζει από έκδοση σε
έκδοση. Επίσης στις νεώτερες εκδόσεις υπάρχουν κωδικοί που έχουν διαγραφεί και έχουν
προστεθεί νέοι.
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού, το πρόγραµµα εµφανίζει για επιλογή µόνο τα άρθρα των
εκδόσεων που είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία έκδοσης.  Τα άρθρα που επιλέγετε και εντάσσετε
στον προϋπολογισµό ενσωµατώνονται στη µελέτη. Όλοι οι υπολογισµοί της µελέτης γίνονται
εφεξής µε αυτά τα άρθρα εφόσον η ηµεροµηνία έκδοσης της µελέτης δεν έχει αλλάξει. Αν αλλάξετε
την ηµεροµηνία έκδοσης, τότε το πρόγραµµα ελέγχει αν αυτό συνεπάγεται αλλαγές στις τρέχουσες
εκδόσεις και στην περίπτωση αυτή εκτελεί, αυτόµατα, επικαιροποίηση της µελέτης.

Επικαιροποίηση µελέτης
Όταν δηµιουργείτε ένα νέο έργο η αρχική τιµή της ηµεροµηνίας έκδοσης είναι η τρέχουσα
ηµεροµηνία.  Αν συντάξετε τη µελέτη αλλά για κάποιο λόγο αυτή εκδοθεί µετά από καιρό, τότε
µπορεί να είναι αναγκαία η επικαιροποίηση της µελέτης. Αν έχει αλλάξει το τρίµηνο τότε η
επικαιροποίηση αφορά µόνο στην αλλαγή των τιµών των στοιχείων κόστους και καλύπτεται µε ένα
νέο υπολογισµό της µελέτης πριν την εκτύπωση των τευχών δηµοπράτησης.  Στην περίπτωση όµως
που µεταξύ της αρχικής σύνταξης της µελέτης και της έκδοσης των τευχών δηµοπράτησης έχει
µεσολαβήσει νέα έκδοση των ΝΕΤ (ΦΕΚ 1556Β/18-10-04) από το ΥΠΟΜΕ∆Ι, τότε είναι απαραίτητη η
επικαιροποίηση των άρθρων της µελέτης διότι αυτά που είχατε επιλέξει κατά τη σύνταξη µπορεί να
έχουν αλλάξει τιµή ή περιγραφή ή να έχουν αφαιρεθεί εντελώς από τη νέα έκδοση.
Το πρόγραµµα εκτελεί αυτόµατα την επικαιροποίηση µε την αλλαγή της ηµεροµηνίας έκδοσης.
Ελέγχει αν υπάρχουν αλλαγές εκδόσεων ανάµεσα στις δύο ηµεροµηνίες και αν υπάρχουν εισάγει εκ
νέου όλα τα άρθρα από τη βιβλιοθήκη στο έργο µε βάση τον κωδικό τους.
Αν, κατά την επικαιροποίηση, προκύψουν εργασίες του προϋπολογισµού µε κωδικούς άρθρων που
έχουν καταργηθεί, τότε στις θέσεις αυτών των εργασιών στον προϋπολογισµό, καταργείται ο
κωδικός και παραµένουν τα υπόλοιπα στοιχεία των εργασιών αυτών (ΑΤ, ποσότητα κλπ).
Παράλληλα εµφανίζεται στο κάτω τµήµα της σελίδας, καρτέλα µε τα σφάλµατα της
επικαιροποίησης δηλαδή τα άρθρα που δεν βρέθηκαν. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα άρθρα
αυτά µε άλλα αντίστοιχα που υπάρχουν στη νέα έκδοση.

 Σε έργα µε πολλές εργασίες, και ειδικά όταν τα άρθρα έχουν ανάλυση µε πολλά υλικά και
βοηθητικά άρθρα σε µεγάλο βάθος, η παραπάνω διαδικασία µπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

 Η επικαιροποίηση της µελέτης αφορά µόνο τα επίσηµα άρθρα. Τα άρθρα χρήστη που έχετε
εισάγει στον προϋπολογισµό από κάποια οµάδα δεν επηρεάζονται.
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  Μπορείτε να κάνετε επικαιροποίηση µιας µελέτης χωρίς να αλλάξετε την ηµεροµηνία έκδοσης
τρέχοντας τη σχετικής διαδικασία στην οµάδα ∆ιαδικασίες της κορδέλας.

Κοστολόγηση µε τιµές κόστους
Ο υπολογισµός των άρθρων της µελέτης γίνεται µε βάση τις επίσηµες τιµές των υλικών της
επιλεγµένης τιµαριθµικής. Αν ενεργοποιήσετε, όµως, αυτό το κουτί ελέγχου οι υπολογισµοί
γίνονται µε τις τιµές κόστους των υλικών. Στην περίπτωση αυτή, αν λείπει κάποια τιµή κόστους, ο
υπολογισµός γίνεται µε βάση την αντίστοιχη εγκεκριµένη τιµή της τιµαριθµικής. Η ενεργοποίηση
του κουτιού αυτού συνιστάται µόνο στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε πραγµατική
κοστολόγηση. Κατά τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης είναι προτιµότερη η απενεργοποίηση του.  

Κοστολόγηση µε τιµές έργου
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού µπορείτε, για όσα άρθρα επιθυµείτε, να δώσετε µια
κατ΄αποκοπή τιµή η οποία θα χρησιµοποιηθεί  µόνο στη συγκεκριµένη µελέτη.  Αν αυτό το κουτί
ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο τότε, κατά τον υπολογισµό της µελέτης, στα άρθρα στα οποία έχετε
δώσει τιµή χρησιµοποιείται η τιµή που πληκτρολογήσατε. Τα υπόλοιπα άρθρα στα οποία δεν
πληκτρολογήσατε καµία τιµή έργου υπολογίζονται κανονικά.  

 Αν έχουν προκύψει σφάλµατα τότε, µετά τον υπολογισµό, εµφανίζεται καρτέλα «Σφάλµατα
υπολογισµών» µε την αναλυτική περιγραφή κάθε σφάλµατος. Με τη βοήθεια αυτής της
καταγραφής µπορείτε εύκολα να βρείτε τα άρθρα που παρουσιάζουν πρόβληµα για να διορθώσετε
την αιτία που το προκαλεί. Για να µεταβείτε άµεσα στο άρθρο που χρειάζεται διόρθωση, απλώς
κάνετε κλικ πάνω στον κωδικό του άρθρου που εµφανίζεται ως  υπερσύνδεση.

4.1.2.2 Υπολογισµός

Μετά τον Υπολογισµό της µελέτης, στη σελίδα της µελέτης εµφανίζονται τα συγκεντρωτικά
αποτελέσµατα για ένα γρήγορο έλεγχο πριν τις εκτυπώσεις. Μπορείτε να συµπληρώσετε ορισµένα
ποσά και ποσοστά που θα εµφανιστούν στο υποσέλιδο του προϋπολογισµού µετά τις εργασίες:

· Αξία εργασιών:  Είναι το ποσό που υπολογίστηκε από το πρόγραµµα από όλες τις εργασίες µε
βάση τις παραµέτρους υπολογισµού.

· Κατ' αποκοπή κονδύλι:  Αν πληκτρολογήσετε ένα ποσό στο πεδίο αυτό τότε αυτό προστίθεται
αξία εργασιών. Χρήσιµο για την περίπτωση που θέλετε να κάνετε δοκιµές.

· Γενικό ΓΕ&ΟΕ %:  Επιλέξτε το ποσοστό ΓΕ&ΟΕ% που ισχύει στο συγκεκριµένο έργο. Στο διπλανό
πεδίο υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσό.

· Απρόβλεπτη δαπάνη:  Αν επιλέξετε ποσοστό για την απρόβλεπτη δαπάνη, τότε στο διπλανό
πεδίο υπολογίζεται αυτόµατα το αντίστοιχο ποσό. Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε το ποσό των
απροβλέπτων επιλέξτε Καθαρισµός στο πεδίο επιλογής ώστε να µηδενιστεί το ποσοστό.

· Πρόβλεψη απολογιστικών, Πρόβλεψη αναθεώρησης:  Πληκτρολογήστε το ποσό για την
πρόβλεψη των απολογιστικών και την πρόβλεψη αναθεώρησης.

· Κατ' εκτίµηση κονδύλι, Κόστος µελέτης:  Είναι προαιρετικά ποσά που θα προστεθούν στην αξία
της µελέτης προ ΦΠΑ.

· ΦΠΑ %:  Επιλέξτε το ποσοστό ΦΠΑ% που ισχύει στο συγκεκριµένο έργο. Στο διπλανό πεδίο
υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσό.
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4.1.3 Κατασκευή

Στην υποσελίδα Κατασκευή καταχωρείτε όλα τα γενικά στοιχεία του έργου που έχουν σχέση µε την
υλοποίηση τους από την υπογραφή της σύµβασης ως τη τελική παραλαβή. Η σελίδα περιλαµβάνει
πεδία κειµένου, παραµέτρους, λίστες και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τους υπολογισµούς του
προϋπολογισµού, των λογαριασµών και των άλλων εντύπων που εκδίδονται από το πρόγραµµα.

· Η υποσελίδα Στοιχεία έργου περιλαµβάνει διάφορα ποσοστά και παραµέτρους υπολογισµών.
· Η λίστα Κρατήσεις υπέρ τρίτων περιλαµβάνει τις κρατήσεις που αναγράφονται στην πρώτη

σελίδα του λογαριασµού.
· Στην υποσελίδα Αρχική σύµβαση καταχωρείτε βασικά αριθµητικά στοιχεία της σύµβασης που

έχετε υπογράψει.
· Στη λίστα Τµηµατικές προθεσµίες καταχωρείτε την αρχική προθεσµία του έργου και τις τυχόν

παρατάσεις που έχουν δοθεί.
· Στη λίστα ∆ιάφορα ποσά µπορείτε να ορίσετε διάφορα επιπρόσθετα ποσά που χρησιµοποιούνται

σε ειδικές περιπτώσεις.
· Στην υποσελίδα Υπολογισµοί κάνετε τον υπολογισµό του προϋπολογισµού και βλέπετε τα

συνοπτικά αποτελέσµατα.

4.1.3.1 Στοιχεία έργου

Στην υποσελίδα Στοιχεία έργου καταχωρείτε διάφορα ποσοστά και παραµέτρους και κάνετε
βασικές επιλογές σχετικά µε το είδος του έργου και τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνονται οι
υπολογισµοί των λογαριασµών, αναθεωρήσεων κλπ.

Ηµεροµηνία δηµοπράτησης, τρίµηνο εκκίνησης αναθεώρησης
Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης. Τα πεδία του τριµήνου εκκίνησης
αναθεώρησης συµπληρώνονται αυτόµατα από το πρόγραµµα. Η ηµεροµηνία δηµοπράτησης
προσδιορίζει ποιοι συντελεστές αναθεώρησης θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των
αναθεωρήσεων του έργου.

Τρόπος δηµοπράτησης
Επιλέξτε τον τρόπο µε τον οποίο έχει δηµοπρατηθεί το έργο.
· Ενιαίο ποσοστό αν έχετε προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα γκρουπ του έργου.

Στην περίπτωση αυτή στους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη η γενική έκπτωση και µόνο.
· Επί µέρους ποσοστά αν έχετε διαφορετική έκπτωση για κάθε γκρουπ. Στην περίπτωση αυτή

λαµβάνονται υπόψη τα ποσοστά εκπτώσεων που έχετε καταχωρήσει στην καρτέλα κάθε γκρουπ.
· Συµπλήρωση τιµολογίου αν η δηµοπράτηση έχει γίνει µε το σύστηµα προσφοράς µε

συµπλήρωση τιµολογίου. Στην περίπτωση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη καµία έκπτωση.

 Σε όλους τους υπολογισµούς του προγράµµατος το ποσοστό της έκπτωσης εφαρµόζεται στην
αξία των εργασιών συν το ΓΕ&ΟΕ εκτός της περίπτωσης των απολογιστικών εργασιών όπου
εφαρµόζεται µόνο στο ποσό του ΓΕ&ΟΕ.

Έλεγχος ποσοτήτων σε
Ενεργοποιείστε τις κατηγοριών εργασιών στις οποίες θέλετε να γίνεται έλεγχος ποσοτήτων και να
περικόπτονται αυτόµατα αυτές που υπερβαίνουν τις εγκεκριµένες. Ως εγκεκριµένες θεωρούνται οι
ποσότητες της αρχικής σύµβασης ή του τελευταίου εγκεκριµένου ΑΠ, αν βέβαια υπάρχει. Αν ο
έλεγχος ποσοτήτων είναι ενεργοποιηµένος επιτρέπεται επίσης η έκδοση λογαριασµών και
αναθεωρήσεων µε 80% λόγω ύπαρξης υποβληθέντος και µη υπογεγραµµένου ΑΠ. Η προεπιλογή
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του προγράµµατος είναι να γίνεται έλεγχος στις εργασίες του προϋπολογισµού και τις
απολογιστικές εργασίες µόνο.

Παράµετροι έργου
Οι επιλογές που κάνετε στο πεδίο αυτό χρησιµοποιούνται από το πρόγραµµα ως παράµετροι στους
υπολογισµούς του προϋπολογισµού και των ΑΠΕ. Είναι χρήσιµα όταν είτε η νοµοθεσία δεν είναι
σαφής, είτε η υπηρεσία ζητά εδικούς τρόπους παρουσίασης των αποτελεσµάτων στις εκτυπώσεις.
Αν δεν είστε σίγουροι για κάποια παράµετρο είναι προτιµότερο να αφήσετε τις προεπιλεγµένες
τιµές που είναι οι συνηθέστερες.
· Αυτόµατος υπολογισµός ΦΠΑ: Ενεργοποιείστε αυτό το κουτί ελέγχου αν θέλετε να

χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του προϋπολογισµού το ποσοστό ΦΠΑ% και όχι το ποσό
ΦΠΑ που τυχόν πληκτρολογήσατε στη σελίδα Αρχική σύµβαση. Η προεπιλογή είναι το πεδίο να
είναι ενεργοποιηµένο δηλαδή να χρησιµοποιείται το ποσοστό.

· Υπολογισµός έκπτωσης απροβλέπτων: Ενεργοποιείστε αυτό το κουτί ελέγχου για την εφαρµογή
του ποσοστού της γενικής έκπτωσης στο ποσό των απροβλέπτων. Στην αντίθετη περίπτωση, που
είναι και η προεπιλογή, το πρόγραµµα θεωρεί ότι το ποσό απροβλέπτων που καταχωρείτε
εµπεριέχει ήδη την έκπτωση.

· Υπολογισµός έκπτωση αναθεώρησης: Ενεργοποιείστε αυτό το κουτί ελέγχου για την εφαρµογή
του ποσοστού της γενικής έκπτωσης στο ποσό της πρόβλεψης αναθεώρησης. Στην αντίθετη
περίπτωση, που είναι και η προεπιλογή, το πρόγραµµα θεωρεί ότι η πρόβλεψη αναθεώρησης
που καταχωρείτε εµπεριέχει ήδη την έκπτωση.

Παράµετροι υπολογισµών
Οι επιλογές που κάνετε στο πεδίο αυτό χρησιµοποιούνται από το πρόγραµµα ως παράµετροι στους
υπολογισµούς των λογαριασµών και αναθεωρήσεων. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις όπως και στις
παραµέτρους του έργου.
· ΓΕ & ΟΕ στα υλικά: Ενεργοποιείστε το κουτί ελέγχου αυτό, µόνον αν επιτρέπεται από την

σύµβαση να προστίθεται ΓΕ & ΟΕ σε πιστοποίηση υλικών. Η προεπιλογή του προγράµµατος είναι
ότι δεν προστίθεται ΓΕ & ΟΕ στα υλικά.

· Προκαταβολές µε ΦΠΑ: Η συνήθης πρακτική στις προκαταβολές είναι ότι δεν προστίθεται ΦΠΑ
και συνεπώς οι αποσβέσεις αφαιρούνται µετά το ΦΠΑ. Συνεπώς υπό κανονικές συνθήκες η
επιλογή αυτή πρέπει να είναι απενεργοποιηµένη όπως είναι και η προεπιλογή. Αν όµως η
υπηρεσία θεωρεί ότι στις προκαταβολές προστίθεται ΦΠΑ τότε µπορείτε να ενεργοποιήσετε την
επιλογή, οπότε οι υπολογισµοί των λογαριασµών θα συµπεριλάβουν το ΦΠΑ των προκαταβολών
και θα υπολογίζουν τις αποσβέσεις πριν την εφαρµογή του ΦΠΑ.

· Απόσβεση στο ποσό πληρωµής:  Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιηµένη, όπως είναι η
προεπιλογή, τότε η απόσβεση των προκαταβολών υπολογίζεται στην αξία εργασιών µετά την
αφαίρεση των κρατήσεων.

· Υπολογισµός ΦΠΑ πριν τις κρατήσεις: Ενεργοποιείστε την επιλογή αν θέλετε το ΦΠΑ να
υπολογίζεται στις εργασίες πριν την αφαίρεση των κρατήσεων. Η προεπιλογή είναι ότι το ΦΠΑ
υπολογίζεται µετά την αφαίρεση των κρατήσεων.

· Εµφάνιση όλων των άρθρων: Όταν είναι ενεργοποιηµένο τότε στον λογαριασµό εκτυπώνονται
όλες οι εργασίες ακόµη και αυτές που έχουν µηδενική ποσότητα στον συγκεκριµένο λογαριασµό.
Από προεπιλογή το πεδίο είναι απενεργοποιηµένο.

· Συντελεστές αναθεώρησης µικρότεροι του 1: Η επιλογή αυτή χρησιµοποιείται κατά τον
υπολογισµό της αναθεώρησης. Όταν είναι ενεργή, τότε οι συντελεστές αναθεώρησης
χρησιµοποιούνται όπως εκδίδονται από το υπουργείο ακόµη και όταν είναι µικρότεροι της
µονάδας. Όταν η επιλογή είναι ανενεργή τότε, όταν ο συντελεστής είναι µικρότερος της µονάδας
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θεωρείται ίσος µε τη µονάδα σύµφωνα µε την απόφαση 181/2003 του Τριµελούς ∆ιοικητικού
Εφετείου Ιωαννίνων.

· Χρήση επιτοκίων υπερηµερία ΕΚΤ: Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιηµένη τότε, για τον
υπολογισµό των τόκων υπερηµερίας, το πρόγραµµα χρησιµοποιεί τα επιτόκια υπερηµερίας ΕΚΤ
για συµβάσεις από 5/6/2003 και µετά σύµφωνα µε το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α'). Σε
αντίθετη περίπτωση χρησιµοποιεί τα επιτόκια των εξαµηνιαίων έντοκων γραµµατίων του
∆ηµοσίου.

· Εµφάνιση ΦΠΑ Κρατήσεων (1η σελίδα): Αν η επιλογή είναι ενεργή τότε στην πρώτη σελίδα των
λογαριασµών εκτυπώνεται το ΦΠΑ κρατήσεων. Η προεπιλογή είναι ότι το πεδίο είναι
ενεργοποιηµένο αλλά αν έχετε επιλέξει να υπολογίζεται το ΦΠΑ πριν την αφαίρεση των
κρατήσεων τότε δεν λαµβάνεται υπόψη.

Ανώτατο όριο 2ης τάξης ΜΕΕΠ
Είναι το ανώτατο όριο 2ης τάξης ΜΕΕΠ το οποίο χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του µειωτικού
συντελεστή της αναθεώρησης. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το τρέχον όριο είναι
1.500.000 €.

Ποσοστά υπερσυµβατικών
Στην περιοχή αυτή επιλέγετε τα ποσοστά για την πιστοποίηση των υπερσυµβατικών ποσοτήτων ή
των νέων εργασιών, που προτείνονται σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα υπογεγραµµένο από τον
επιβλέποντα, αλλά µη εγκεκριµένο. Τα ποσοστά µπορεί να είναι διαφορετικά για τις εργασίες και
τα υλικά. Οι συνήθεις τιµές, που προτείνονται ως προεπιλογή, είναι 100% για τις ποσότητες και
80% για τις νέες τιµές.

Απαιτούµενες εγγυήσεις
Στην περιοχή αυτή δίνετε τα στοιχεία µε βάση τα οποία το πρόγραµµα υπολογίζει τα ποσά των
απαιτούµενων εγγυητικών επιστολών σύµφωνα µε την νοµοθεσία.
·  Καλής εκτέλεσης: Επιλέξτε από το πεδίο το ποσοστό (συνήθως 5%).
· Έργο µε πρόσθετη εγγύηση: Αν το κουτί ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο τότε τα παρακάτω πεδία

είναι ενεργά και το πρόγραµµα υπολογίζει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία
εµφανίζεται στα έντυπα του λογαριασµού.

· Όριο έκπτωσης πρόσθετης εγγύηση ΚΕ: Επιλέξτε ένα από τα ποσοστά 0, 12, 15% σύµφωνα µε
την νοµοθεσία.

· Μέγιστο ποσοστό πρόσθετης εγγύησης: Επιλέξτε ένα από τα ποσοστά 22% ή 35% σύµφωνα µε
την νοµοθεσία.

• Ακρίβεια δεκαδικών πρόσθετης εγγύησης : Επιλέξτε την ακρίβεια που επιθυµείτε να γίνει ο
υπολογισµός της πρόσθετης εγγύησης.

· Υπολογισµός ποσοστού ΠΕ για ΣΣ. Επιλέξτε αν ο υπολογισµός αυτός θα γίνει µε βάση την
έκπτωση της δηµοπρασίας ή µε βάση την έκπτωση της συµπληρωµατικής σύµβασης, Για
παράδειγµα αν το σύστηµα προσφοράς ήταν µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, η µέση έκπτωση
της συµπληρωµατικής σύµβασης είναι διαφορετική από την µέση έκπτωση της δηµοπρασίας.

· Αντικατάστασης κρατήσεων εργασιών – υλικών επί τόπου - υλικών σε εγκεκριµένη αποθήκη:
Επιλέξτε από τα πεδία τα αντίστοιχα ποσοστά (συνήθως 5% - 10% - 10%).

4.1.3.2 Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Στη λίστα αυτή υπάρχουν περιγραφές και ποσοστά για τις κυριότερες από τις κρατήσεις που
αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του λογαριασµού όπως ΤΕΑ∆Υ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ. Μπορείτε να
τροποποιήσετε τις περιγραφές και τα ποσοστά, να συµπληρώστε τη λίστα µε άλλες κρατήσεις ή να
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διαγράψετε κάποιες από τις υπάρχουσες µε τα κουµπιά του οδηγού πλοήγησης κάτω από τη λίστα.
Η λίστα των κρατήσεων εκτυπώνεται στις πρώτες ή τελευταίες σελίδες του λογαριασµού ανάλογα
µε τις παραµέτρους της κάθε εκτύπωσης.

4.1.3.3 Αρχική σύµβαση

Στην υποσελίδα Αρχική σύµβαση καταχωρείτε ορισµένα βασικά αριθµητικά στοιχεία της σύµβασης
που έχετε υπογράψει.

 Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης, ∆ιάρκεια
Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε την ακριβή ηµεροµηνία υπογραφής της αρχικής σύµβασης του έργου. Η
ηµεροµηνία αυτή χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της διάρκειας του έργου καθώς και για τον
υπολογισµό των εγγυητικών των προκαταβολών. Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε τη διάρκεια
του έργου σε ηµέρες, µήνες ή έτη.

Είδος ΓΕ & ΟΕ %
Επιλέξτε αν το ΓΕ&ΟΕ είναι γενικό για όλη τη σύµβαση ή υπάρχει διαφορετικό ποσοστό σε κάθε
γκρουπ εργασιών. Στη δεύτερη περίπτωση το επόµενο πεδίο απενεργοποιείται και πρέπει να
δώσετε το ΓΕ&ΟΕ στην καρτέλα κάθε γκρουπ του προϋπολογισµού του έργου.

Γενικό ΓΕ & ΟΕ %
Επιλέξτε το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου στην περίπτωση που στο έργο ισχύει
ένα ενιαίο ποσοστό.

 Το γεγονός ότι το έργο µπορεί να περιλαµβάνει και γκρουπ, που αφορούν υλικά επί τόπου ή σε
εγκεκριµένη αποθήκη (όπου συνήθως δεν προστίθενται ΓΕ&ΟΕ), δεν επηρεάζει το ενιαίο του
ΓΕ&ΟΕ. Αν δηλαδή τα υπόλοιπα γκρουπ έχουν το ίδιο ποσοστό ΓΕ&ΟΕ., τότε µπορείτε να ορίσετε
γενικό ποσοστό.

Γενική έκπτωση % - Μέση έκπτωση %
Πληκτρολογήστε στο πεδίο αυτό το ποσοστό της γενικής έκπτωσης % όταν ο τρόπος δηµοπράτησης
είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Αν ο τρόπος δηµοπράτησης είναι µε επί µέρους ποσοστά,
ορίστε αυτά τα ποσοστά στην καρτέλα κάθε γκρουπ. Αν ο τρόπος δηµοπράτησης είναι µε
συµπλήρωση τιµολογίου δεν ορίζετε πουθενά έκπτωση. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το πεδίο
αυτό είναι απενεργοποιηµένο, αλλά ακόµη και αν έχει κάποια τιµή δεν λαµβάνεται υπόψη στους
υπολογισµούς.

 Αν ο τρόπος δηµοπράτησης είναι µε επί µέρους ποσοστά τότε το πεδίο είναι ενεργό αλλά έχει το
όνοµα Μέση έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή η τιµή του πεδίου χρησιµοποιείται αποκλειστικά και
µόνο για τον υπολογισµό του ποσοστού πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Αν το πεδίο δεν έχει
τιµή τότε δεν θα υπολογίζεται από το πρόγραµµα η πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης.

ΦΠΑ % , Ποσό ΦΠΑ
Επιλέξτε το γενικό ποσοστό ΦΠΑ% που θα χρησιµοποιηθεί τόσο στον προϋπολογισµό, όσο και
στους υπολογισµούς για την έκδοση των λογαριασµών. Στην ειδική περίπτωση που το ποσό του
ΦΠΑ που εγκρίθηκε αρχικά δεν ισούται ακριβώς µε το γινόµενο του προϋπολογισµού επί το
ποσοστό ΦΠΑ%, πληκτρολογήστε στο πεδίο Ποσό ΦΠΑ το ακριβές ποσό του ΦΠΑ που θα
χρησιµοποιηθεί στους υπολογισµούς.

 Mπορείτε να δώσετε ποσοστό ΦΠΑ% ανά γκρουπ, αλλά αυτά τα ποσοστά δεν χρησιµοποιούνται
στους υπολογισµούς. Όλες οι εκτυπώσεις (προϋπολογισµός, λογαριασµοί ,ανακεφαλαιωτικοί κλπ)
χρησιµοποιούν µόνο το γενικό ποσοστό ΦΠΑ% της αρχικής σύµβασης. Τα ποσοστά ΦΠΑ% ανά
γκρουπ προορίζονται για µελλοντική χρήση.
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 Το αν θα χρησιµοποιηθεί το ποσοστό ΦΠΑ% ή το ποσό ΦΠΑ στους υπολογισµούς του
προϋπολογισµού εξαρτάται από το αν η επιλογή Αυτόµατος υπολογισµός ΦΠΑ του πεδίου
Παράµετροι έργου είναι ενεργοποιηµένο ή όχι. Όταν χρησιµοποιείται το ποσοστό, το πεδίο Ποσό
ΦΠΑ απενεργοποιείται. Το πεδίο του ποσοστού όµως είναι πάντοτε ενεργό επειδή, όπως
αναφέρθηκε, το ποσοστό χρησιµοποιείται και στους υπολογισµούς των λογαριασµών.

Λογιστικό λάθος, Απρόβλεπτα, Πρόβλεψη αναθεώρησης, Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ
Πληκτρολογήστε τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών και της πρόβλεψης αναθεώρησης, που τυχόν
υπάρχουν στην σύµβαση, καθώς και το πιθανό λογιστικό λάθος του προϋπολογισµού.

  Το πεδίο Λογιστικό λάθος βοηθάει στην εξοµάλυνση τυχόν διαφορών και λογιστικών
σφαλµάτων, σε σχέση µε τον επίσηµο προϋπολογισµό. Καταχωρήστε την διόρθωση που
επιθυµείτε, αφού προηγουµένως έχετε καταχωρήσει όλα τα άρθρα της σύµβασης και έχετε
υπολογίσει τον προϋπολογισµό.

 Το λεκτικό του πεδίου Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ είναι µεταβαλλόµενο και µπορείτε να το ορίσετε στην
υποσελίδα Γενικά στοιχεία έργου / Λοιπά στοιχεία.

Απαιτούµενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Στην περιοχή αυτή πληκτρολογήστε το ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. για τον
υπολογισµό εγγύησης ΚΕ δηλαδή το ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογιστούν οι εγγυητικές καλής
εκτέλεσης. Με την πληκτρολόγηση υπολογίζονται αυτόµατα τα παρακάτω ποσά:
· Στο πεδίο Απαιτούµενη εγγυητική ΚΕ εµφανίζεται το ποσό που υπολογίζει το πρόγραµµα µε

βάση το ποσοστό εγγυητικών ΚΕ (5% ή το ποσοστό που καθορίζεται στη διακήρυξη).
· Στο πεδίο Πρόσθετη εγγύηση ΚΕ εµφανίζεται το ποσό που υπολογίζει το πρόγραµµα µε βάση το

ποσοστό πρόσθετης εγγύησης ΚΕ, όπως αυτό καθορίζεται στον Ν3669/2008, άρθρο 35, παρ. 2.
· Στο πεδίο Σύνολο εγγυητικών ΚΕ εµφανίζεται το άθροισµα των δύο παραπάνω πεδίων.

  Στo ποσό του προϋπολογισµού περιλαµβάνεται το κονδύλι των απροβλέπτων και δεν
περιλαµβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, Ν3669/2008, άρθρο 35, παρ. 1.

4.1.3.4 Τµηµατικές συµφωνίες

Στην λίστα αυτή µπορείτε να πληκτρολογήσετε την αρχική προθεσµία του έργου και τις τυχόν
παρατάσεις που έχουν δοθεί µε σύντοµα σχόλια για κάθε µια από αυτές. Αν ορισµένες εργασίες
έχουν διαφορετική προθεσµία εκτέλεσης ορίστε την στις λεπτοµέρειες κάθε άρθρου.

4.1.3.5 ∆ιάφορα ποσά

Στην λίστα αυτή, µπορείτε να ορίσετε διάφορα επιπρόσθετα ποσά, τα οποία δεν περιλαµβάνονται
στα γκρουπ του προϋπολογισµού ή στις νέες τιµές που προκύπτουν κατά την πορεία των εργασιών.
Τα ποσά αυτά χρησιµοποιούνται σε ειδικές µόνον περιπτώσεις, όταν ο προϋπολογισµός του έργου
δεν είναι ο συνήθης και περιλαµβάνει εκτός των γκρουπ µε τα άρθρα και άλλες δαπάνες, όπως
αµοιβές µελετών, κατ' αποκοπή τιµήµατα, κλπ.

4.1.3.6 Υπολογισµός προϋπολογισµού

Στην υποσελίδα αυτή βλέπετε τα σύνολα που προκύπτουν µετά τον υπολογισµό του
προϋπολογισµού και αφού βέβαια έχετε καταχωρήσει τόσο τα γενικά στοιχεία όσο και τον
προϋπολογισµό του. Τα σύνολα αυτά είναι χρήσιµα για ένα γρήγορο έλεγχο της ορθότητας των
στοιχείων της σύµβασης και του προϋπολογισµού που έχετε καταχωρήσει σε αντιπαραβολή µε τα
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έντυπα που έχετε παραλάβει από την υπηρεσία.
Για να γίνει ο υπολογισµός κάνετε κλικ στο εικονίδιο. Στο διπλανό πεδίο εµφανίζεται η ακριβής
ηµεροµηνία και ώρα που έγινε ο τελευταίος υπολογισµός.

4.2 Εκτυπώσεις έργου

Η σελίδα Εκτυπώσεις έργου αποτελεί το κοµβικό σηµείο από όπου µπορείτε να αντλήσετε όλες τις
πληροφορίες και να εκτυπώσετε τα έντυπα των µελετών και των έργων. Οι εκτυπώσεις
εµφανίζονται σε δενδροειδή µορφή οργανωµένες ανά θεµατική ενότητα. Μπορείτε να αναπτύξετε
συνολικά ή εν µέρει το δένδρο για να εµφανίζονται µόνο οι εκτυπώσεις που επιθυµείτε. Κάθε
ενότητα και εκτύπωση χαρακτηρίζεται από ένα αριθµό για εύκολη αναφορά.

Για να κάνετε προεπισκόπηση, να εκτυπώσετε ή να εξάγετε µια εκτύπωση κάνετε διπλό κλικ
επάνω της ή κάνετε κλικ στα κουµπιά Εκτύπωση ή Προεπισκόπηση της κορδέλας. Εµφανίζεται το
παράθυρο των παραµέτρων της εκτύπωσης µε επιλογές που καθορίζουν τη µορφή της. Αφού
κάνετε τις επιλογές σας πατήστε το κουµπί Προεπισκόπηση. Η εκτύπωση εµφανίζεται στην οθόνη
σε ειδική σελίδα µε γραµµή εντολών για τη διαχείριση της. Με τα κουµπιά της γραµµής εντολών
µπορείτε να:
· Μετακινηθείτε στις σελίδες της εκτύπωσης και αλλάξετε τη µεγέθυνση που εµφανίζεται.
· Εκτυπώσετε σε οποιοδήποτε εκτυπωτή του δικτύου.
· Εξάγετε την εκτύπωση σε µορφή κειµένου (pdf, doc, rtf κλπ), φύλλου δεδοµένων (xls), εικόνας

(jpg) και άλλες.

Οι βασικές ενότητες του δένδρου των εκτυπώσεων είναι:
· Εκτυπώσεις ΑΤΟΕ
· Εκτυπώσεις µελέτης
· Εκτυπώσεις κατασκευής που χωρίζεται σε επιµέρους ενότητες

4.2.1 Εκτυπώσεις ΑΤΟΕ

Περιλαµβάνει εκτυπώσεις µε πληροφορίες για τις επίσηµες αναλύσεις των εργασιών και τα
στοιχεία κόστους.

· 101 Συνοπτική λίστα τιµαριθµικής: Εκτύπωση πίνακα βασικών τιµών υλικών ή ηµεροµισθίων ή
µισθωµάτων µηχανηµάτων από επιλεγµένη τιµαριθµική

· 102 Εκδόσεις ΑΤΟΕ: Εκτύπωση πίνακα των εκδόσεων των άρθρων που περιλαµβάνονται στη
βάση δεδοµένων µε στοιχεία για τις αποφάσεις, ΦΕΚ, ηµεροµηνίες έκδοσης κλπ.

· 103 ∆ελτίο Ανάλυσης-Υπολογισµού: Εκτύπωση ανάλυσης και υπολογισµού των τιµών µονάδας
ενός ή περισσότερων άρθρων για όλες τις τιµαριθµικές και εκδόσεις που περιλαµβάνονται στη
βάση δεδοµένων

 Το δελτίο ανάλυσης – υπολογισµού µπορείτε να το εκτυπώσετε και από την καρτέλα του
συγκεκριµένου άρθρου.

4.2.2 Εκτυπώσεις µελέτης

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει την εκτύπωση του προϋπολογισµού και όλα τα έντυπα που
συνθέτουν τα τεύχη δηµοπράτησης της µελέτης.
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101 Προϋπολογισµός µελέτης
Τυπώνονται οι προϋπολογισθείσες εργασίες της µελέτης µε µορφή πίνακα. Στις στήλες του πίνακα
εµφανίζονται: o αύξων αριθµός του άρθρου, η περιγραφή των εργασιών, ο κωδικός του άρθρου, ο
αριθµός τιµολογίου, οι κωδικοί αναθεώρησης, η µονάδα µέτρησης, η ποσότητα, η τιµή µονάδας, το
µερικό άθροισµα και το συνολικό ποσό.  Στο τέλος της εκτύπωσης τυπώνονται τα συγκεντρωτικά
στοιχεία  (αξία εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, ΦΠΑ κλπ.) που δώσατε στην σελίδα Μελέτη του έργου.
Στις παραµέτρους της εκτύπωσης µπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εκτυπώνονται οι κωδικοί των
άρθρων και οι κωδικοί αναθεώρησης. Επιλέγετε επίσης αν θέλετε να εκτυπώνεται η αρίθµηση των
γκρουπ και αν η αρίθµηση των εργασιών θα είναι συνολική ή ανά γκρουπ.

102 Προµέτρηση
Τυπώνονται οι εργασίες που φαίνονται στον προϋπολογισµό. Επιλέγετε αν θέλετε να εκτυπώνεται
η αρίθµηση των γκρουπ και αν η αρίθµηση των εργασιών θα είναι συνολική ή ανά γκρουπ.

103 Έντυπο προσφοράς
Τυπώνεται το έντυπο προσφοράς του ΥΠΟΜΕ∆Ι.

111 Τιµολόγιο µελέτης
Στην αρχή της εκτύπωσης τυπώνεται το κείµενο του τιµολογίου όπως ακριβώς εµφανίζεται στη
σελίδα Περιγραφές της καρτέλας του έργου. Κατόπιν τυπώνονται µόνον οι περιγραφές των άρθρων
της µελέτης χωρίς την ανάλυση. Η τιµή κάθε άρθρου αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως.
Στις παραµέτρους επιλέγετε αν θέλετε να εκτυπώνονται τα σχετικά άρθρα, οι πρόσθετες δαπάνες
και η τιµαριθµική, καθώς και αν κάθε άρθρο θα τυπώνεται σε χωριστή σελίδα.

112 Τιµές εφαρµογής µελέτης
Τυπώνονται οι αναλύσεις των άρθρων που χρησιµοποιούνται στη µελέτη. Οι παράµετροι είναι ίδιες
µε το Τιµολόγιο µελέτης.

113 Βοηθητικές τιµές µελέτης
Τυπώνονται τα βοηθητικά άρθρα που χρησιµοποιούνται στις τιµές εφαρµογής της µελέτης, µε την
περιγραφή και την ανάλυση τους. Οι παράµετροι είναι ίδιες µε το Τιµολόγιο µελέτης.

121 Βασικές τιµές
Ανάλογα µε το είδος του στοιχείου κόστους που θα επιλεγεί στις παραµέτρους, τυπώνονται είτε οι
ηµερήσιες δαπάνες των µηχανηµάτων, είτε  ο πίνακας µε τις τιµές των εργατικών είτε οι τιµές των
υλικών, που χρησιµοποιούνται στα άρθρα της µελέτης. Γίνεται διαχωρισµός σε Επίσηµες τιµές,
Τιµές 1Α και Τιµές εµπορίου.

131 Εκδόσεις άρθρων µελέτης
Εκτύπωση πίνακα των εκδόσεων των άρθρων που περιλαµβάνονται στη µελέτη, µε στοιχεία για τις
αποφάσεις, ΦΕΚ, ηµεροµηνίες έκδοσης κλπ.

141 Υπολογισµός συντελεστή «σ»
Εκτύπωση υπολογισµού του συντελεστή "σ" µελέτης, µε βάση τις τιµές του προϋπολογισµού της
υπηρεσίας και επιλεγµένου τριµήνου δηµοπράτησης

142 Υπολογισµός αξίας ασφάλτου
Εκτύπωση υπολογισµού αξίας ασφάλτου από τις ασφαλτικές εργασίες της µελέτης

151 Αντιστοίχηση άρθρων µε ΕΤΕΠ
Πίνακας αντιστοίχησης των άρθρων της µελέτης µε τα ΕΤΕΠ
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4.2.3 Εκτυπώσεις κατασκευής

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εκτυπώσεις και τα έντυπα όλων των σταδίων της υλοποίησης του
έργου.

10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
101 Προϋπολογισµός Γενική εκτύπωση προϋπολογισµού σύµβασης δηµοσίου έργου για κάθε
τρόπο δηµοπράτησης και µε όλα τα είδη των εργασιών
111 Οµαλότητα µε Επί Μέρους Ποσοστά Προϋπολογισµός προσφοράς µε αναλυτικούς
υπολογισµούς οµαλότητας για έργα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης
121 Ποσοστό Εργατικής ∆απάνης Εκτύπωση υπολογισµού ποσοστού εργατικής δαπάνης
δηµοσίου έργου σύµφωνα µε την εγκύκλιο 94/1-8-2007

20 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
201 Πλήρης εκτύπωση λογαριασµού  
211 Υποβλητικό λογαριασµού Συνοδευτική σελίδα υποβολής λογαριασµού προς την υπηρεσία
212 Πρώτη σελίδα Συνοπτικός πίνακας των πιστώσεων και πληρωµών (πρώτη σελίδα)
λογαριασµού
213 ∆εύτερη σελίδα Αναλυτικός πίνακας εγκεκριµένων δαπανών και πληρωµών (δεύτερη
σελίδα) λογαριασµού
214 Τρίτη σελίδα Εξώφυλλο του κυρίως σώµατος λογαριασµού (τρίτη σελίδα)
215 Κύριο σώµα λογαριασµού Κύριο σώµα λογαριασµού που καλύπτει όλους τους τύπους
εργασιών και κάθε τρόπο δηµοπράτησης
216 Προκαταβολές Αναλυτικοί πίνακες προκαταβολών, τόκων και αποσβέσεων των
προηγούµενων πιστοποιήσεων και της τρέχουσας πληρωµής
217 Εγγυητικές Πίνακες των εγγυητικών επιστολών που υπάρχουν και αναλυτικός υπολογισµός
αυτών που απαιτούνται
218 Τελευταία σελίδα Κλείσιµο (τελευταία σελίδα) του λογαριασµού µε ΦΠΑ, κρατήσεις και
συνολικό ποσό προς πληρωµή
219 Συνοπτική επιµέτρηση Γενική εκτύπωση συνοπτικής ή τελικής επιµέτρησης των
ποσοστήτων του λογαριασµού
221 Συνoπτική επιµέτρηση τύπου 2 Συνοπτική επιµέτρηση µε ποσότητες εγκεκριµένες,
τρέχοντος και προηγούµενου λογαριασµού
222 Συνοπτική επιµέτρηση τύπου 3 Συνοπτική επιµέτρηση µε ποσότητες εγκεκριµένες,
τρέχοντος και προηγούµενου λογαριασµού και επιλογή από ΠΠΑΕ, επιµετρήσεις  και διάφορες
223 Συνοπτική επιµέτρηση τύπου 4 Συνοπτική ή τελική επιµέτρηση µε ποσότητες τρέχοντος
λογαριασµού και επιλογή από ΠΠΑΕ, επιµετρήσεις και διάφορες
224 Συνoπτική επιµέτρηση τύπου 5 Συνοπτική επιµέτρηση µε ποσότητες εγκεκριµένες και
τρέχοντος λογαριασµού και επιλογή από ΠΠΑΕ, επιµετρήσεις και διάφορες
225 Συνοπτική επιµέτρηση σε πίνακα Συνοπτική επιµέτρηση σε πίνακα µε ποσότητες
προϋπολογισµού, ΑΠΕ, τρέχοντος λογαριασµού και επιλογή από ΠΠΑΕ, επιµετρήσεις και διάφορες
231 Αξία προσωρινών επιµετρήσεων Συνοπτική επιµέτρηση τρέχοντος λογαριασµού µε αξίες και
επιλογή από επιµετρήσεις και διάφορες ποσότητες
241 Υπολογισµός τόκων υπερηµερίας Αναλυτικός πίνακας υπολογισµού τόκων υπερηµερίας

ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  - Πρώτες σελίδες και άλλες ειδικές εκτυπώσεις λογαριασµών
2901 ∆ήµος Λάρισας – Πρώτη σελίδα 1Πρώτη σελίδα ∆ήµου Λάρισας. Τρέχουσα µορφή µε
δυνατότητα προκαταβολών
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2902 ∆ήµος Λάρισας – Πρώτη σελίδα 1Πρώτη σελίδα ∆ήµου Λάρισας (πρώην ΤΥ∆Κ). Παλιότερη
µορφή χωρίς δυνατότητα προκαταβολών
2903 ∆ΕΗ -  Πρώτη σελίδα Πρώτη σελίδα λογαριασµού ∆ΕΗ
2904 ∆ΕΗ – Κύριο σώµα λογαριασµού Κύριο σώµα λογαριασµού που καλύπτει όλους τους τύπους
εργασιών και κάθε τρόπο δηµοπράτησης ∆ΕΗ
2905 Υπόλοιπο ποσοστήτων εργασιών  Εκτύπωση υπολοίπων ποσοστήτων ΑΠΕ - Λογαριασµού µε
επιπλέον στήλες τιµής µονάδας και δαπάνης σε µορφή πίνακα

30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
301 Πίνακας υπολογισµού αναθεώρησης Πίνακας υπολογισµού αναθεώρησης ως
συνοδευτικό λογαριασµού, είτε µε είτε χωρίς χρήση του δείκτη τιµών καταναλωτή
302 Πίνακας διαχωρισµού εργασιών τριµήνων Πίνακας διαχωρισµού εργασιών µε ποσότητες από
επιλεγµένα τρίµηνα αναθεωρήσεων
311 Πίνακας συντελεστών αναθεώρησης έργου Πίνακας συντελεστών αναθεώρησης όλου
του έργου ή µόνο συγκεκριµένης αναθεώρησης
 
40 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  
401 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Γενική εκτύπωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα µε
ποσότητες και ποσά προϋπολογισµού, εγκεκριµένου και προτεινόµενου ΑΠΕ
402 ΑΠΕ µε διαφορές επί πλέον - επί έλαττον Εκτύπωση ΑΠΕ µε επιπλέον στήλες διαφορών (επί
πλέον - επί έλαττον) του προτεινόµενου είτε από τον προϋπολογισµό είτε από τον εγκεκριµένο ΑΠΕ
403 ΑΠΕ χωρίς στήλες εγκεκριµένου Εκτύπωση ΑΠΕ µε ποσότητες και ποσά µόνο από
προϋπολογισµό και προτεινόµενο ΑΠΕ καθώς και τις διαφορές µεταξύ τους
404 Τεχνική έκθεση ΑΠΕ Εκτύπωση της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει τον προτεινόµενο
ΑΠΕ
405 Προµέτρηση ΑΠΕ Εκτύπωση προµέτρησης ποσοστήτων προϋπολογισµού, προηγούµενου και
προτεινόµενου ανακεφαλαιωτικού πίνακα
411 Έλεγχος επί έλαττον Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών ανακεφαιωτικού πίνακα
σύµφωνα µε το Ν.3669 και εγκυκλίους του υπουργείου
421 Ποσοστό εργατικής δαπάνης ΑΠΕ Εκτύπωση υπολογισµού ποσοστου εργατικής δαπάνης ΑΠΕ
σύµφωνα µε την εγκύκλιο 94/1-8-2007

50 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  
501 ΠΠΑΕ - Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών Τυπική εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΑΕ
και, προαιρετικά, των αντίστοιχων εγκεκριµένων
502 ΠΠΑΕ ως άθροισµα συνοπτικών επιµετρήσεων Εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΑΕ ως
αθροίσµατος επιλεγµένων συνοπτικών επιµετρήσεων και στηλών διαφόρων ποσοστήτων
503 ΠΠΑΕ σε πίνακα Εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΑΕ και, προαιρετικά, του προϋπολογισµού και
εγκεκριµένου ΑΠΕ, σε µορφή πίνακα
504 ΠΠΑΕ σε πίνακα ολογράφως Εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΑΕ ολογράφως και, προαιρετικά
του προϋπολογισµού και του εγκεκριµένου ΑΠΕ σε µορφή πίνακα
505 ΠΠΑΕ σε πίνακα µε υπογραφή Εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΑΕ µε στήλη υπογραφής και,
προαιρετικά, του προϋπολογισµού και εγκεκριµένου ΑΠΕ, σε µορφή πίνακα
506 ΠΠΑΕ σε πίνακα µε υπογραφή ολογράφως Εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΑΕ ολογράφως µε
στήλη υπογραφής και, προαιρετικά, του προϋπολογισµού και εγκεκριµένου ΑΠΕ, σε µορφή πίνακα
507 ΠΠΑΕ σε πίνακα µε αξία εργασιών Εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΑΕ και προϋπολογισµού µε
επιπλέον στήλες τιµής µονάδας και δαπάνης σε µορφή πίνακα
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511 Πρωτόκολλο επιµέτρησης Eκτύπωση ποσοτήτων επιµέτρησης ως αθροίσµατος επιλεγµένων
ΠΠΑΕ και στηλών διαφόρων ποσοτήτων και, προαιρετικά του εγκεκριµένου ΑΠΕ
521 ΕΑΕ - Ειδικός Απολογισµός Εργασιών Εκτύπωση ποσοτήτων ΕΑΕ και, προαιρετικά, του
προϋπολογισµού µε στήλες τιµής µονάδας και δαπάνης σε µορφή πίνακα
522 EAE ως άθροισµα ΠΠΑΕ και επιµετρήσεωνΕκτύπωση ποσοτήτων ΕΑΕ ως αθροίσµατος
επιλεγµένων ΠΠΑΕ, επιµετρήσεων και στηλών διαφόρων ποσοτήτων
531 ΠΠΟΠ - Πρωτόκολλο Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής Τυπική εκτύπωση ποσοτήτων ΠΠΟΠ
και, προαιρετικά, των αντίστοιχων του προϋπολογισµού και εγκεκριµένου ΑΠΕ
541 ∆ιάφορες ποσότητες µε αξία εργασιών Εκτύπωση διαφόρων ποσοτήτων και
προϋπολογισµού µε επιπλέον στήλες τιµής µονάδας και δαπάνης σε µορφή πίνακα
542 Υπόλοιπο ποσοστήτων εργασιών Εκτύπωση υπολοίπου ποσοτήτων εργασιών
καταχωρηµένων σε επιλεγµένη στήλη στις ∆ιάφορες Ποσότητες
551 Γενικός πίνακας ποσοτήτων Γενικός πίνακας επιλεγµένων στηλών ποσοτήτων
(λογαριασµών, αναθεωρήσεων, ΑΠΕ, πρωτοκόλλων) και, προαιρετικά, αθροίσµατος, διαφοράς,
προϋπολογισµού και εγκεκριµένου ΑΠΕ
561 Αναλυτική επιµέτρηση εργασιών Εκτύπωση µιας αναλυτικής επιµέτρησης που περιλαµβάνει
τις εργασίες, τα µέτωπα και τα φύλλα επιµέτρησης
562 Πίνακες αναλυτικής επιµέτρησης Εκτύπωση των πινάκων που περιλαµβάνονται σε µία
αναλυτική επιµέτρηση

60 ΠΚΤΜΝΕ  
601 ΠΚΤΜΝΕ Εκτύπωση ΠΚΤΜΝΕ µε κατ' επιλογή εκτύπωση των σχετικών άρθρων, των
πρόσθετων δαπανών και της τιµαριθµικής υπολογισµού
602 Τιµές εφαρµογής ΠΚΤΜΝΕ Εκτύπωση τιµών εφαρµογής ΠΚΤΜΝΕ µε κατ' επιλογή εκτύπωση
των ενιαίων τιµολογίων, των σχετικών άρθρων και της τιµαριθµικής υπολογισµού
603 Βοηθητικές τιµές ΠΚΤΜΝΕ Εκτύπωση βοηθητικών τιµών ΠΚΤΜΝΕ µε κατ' επιλογή εκτύπωση
των σχετικών άρθρων και της τιµαριθµικής υπολογισµού
604 Βασικές τιµές ΠΚΤΜΝΕ Εκτύπωση πίνακα βασικών τιµών υλικών ή ηµεροµισθίων ή
µισθωµάτων µηχανηµάτων από το επιλεγµένο ΠΚΤΜΝΕ
606 Συνοπτικός πίνακας άρθρων Συνοπτικός πίνακας των άρθρων-βοηθητικών του ΠΚΤΜΝΕ
611 Εκδόσεις Αρθρων ΠΚΤΜΝΕΕκτύπωση πίνακα των εκδόσεων των άρθρων που περιλαµβάνονται
στη µελέτη, µε στοιχεία αποφάσεων, ΦΕΚ, ηµεροµηνίας έκδοσης κλπ.
612 Αντιστοίχιση Αρθρων ΠΚΤΜΝΕ µε ΕΤΕΠ Πίνακας αντιστοίχισης των άρθρων του ΠΚΤΜΝΕ µε
τις ΕΤΕΠ. Ο πίνακας περιλαµβάνει και τα βοηθητικά άρθρα.
613 Πίνακας ΕΤΕΠ ΠΚΤΜΝΕ Πίνακας των ΕΤΕΠ του ΠΚΤΜΝΕ µε τα αντίστοιχα άρθρα που
εφαρµόζνται. Ο πίνακας περιλαµβάνει και τα βοηθητικά άρθρα.

90 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ  
901 Πίνακας συντελεστών αναθεώρησης τριµήνου Πίνακας συντελεστών αναθεώρησης για
επιλεγµένο τρίµηνο αναθεώρησης και εκκίνησης
902 Υπολογισµός Αξίας Ασφάλτου Εκτύπωση υπολογισµού αξίας ασφάλτου από τις
ασφαλτικές εργασίες έργου µε βάση τις ποσότητες, κατ' επιλογή, της µελέτης, του
προϋπολογισµού, ενός ΑΠΕ ή ενός ΠΠΑΕ
903 Αναλυτικά στοιχεία κατασκευής έργων Πίνακας έργων µε προϋπολογισµό κατασκευής µε
στοιχεία υπηρεσίας, αναδόχου, δηµοπράτησης, σύµβασης, εγκρίσεων και πληρωµών.
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4.2.4 Έλεγχος επί έλαττον ΑΠΕ

Η εκτύπωση αυτή, περιλαµβάνει όµως αναλυτικούς πίνακες για τον έλεγχο της χρήσης των
απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Η εκτύπωση
αποτελείται από τρία µέρη:

Στο πρώτο µέρος (πρώτη σελίδα) τυπώνονται τα γενικά στοιχεία του έργου (Υπηρεσία,
αριθµός ΑΠΕ, Αναλυτικός τίτλος του έργου, Ανάδοχος)  που αποτελεί αντικείµενο ελέγχου.

Στο δεύτερο µέρος (µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες από µια σελίδες) τυπώνονται σε
στήλες [αρ.στ.] :

[1] στήλη : ο α/α των γκρουπ.
[2] στήλη : οι τίτλοι των γκρουπ εργασιών που περιλαµβάνει ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εργασιών (ΑΠΕ).
[3] στήλη : ο προϋπολογισµός του κάθε γκρουπ εργασιών. Στα απρόβλεπτα τυπώνεται το

ποσό που αναφέρεται στην αρχική σύµβαση. Την ίδια αντιµετώπιση έχουν
και λοιπές κατηγορίες δαπανών, όπως µελέτες, έρευνες,  απολογιστικά,
µητρώο κλπ, τα οποία τυπώνονται αυτοτελώς.

[4] στήλη : ο προϋπολογισµός του κάθε γκρουπ εργασιών, όπως αυτός αποτυπώνεται στον
εξεταζόµενο ΑΠΕ.

Τα απρόβλεπτα τυπώνονται σε δύο κελιά. Ως χρησιµοποιηθέντα απρόβλεπτα, που στον
ΑΠΕ ενσωµατώνονται στις εργασίες της σύµβασης, και ως αχρησιµοποίητα, δηλαδή τα
ποσά που στον ΑΠΕ παραµένουν στα απρόβλεπτα. Στο άθροισµα Α1 τυπώνονται τα
απρόβλεπτα της αρχικής σύµβασης και του εξεταζόµενου ΑΠΕ.
Για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών, όπως µελέτες, έρευνες, απολογιστικά, µητρώο κλπ
που καταχωρούνται στον πίνακα ∆ιάφορα Ποσά,  τυπώνονται τα ποσά που ο ΑΠΕ
αναφέρει.
Ο προϋπολογισµός των γκρουπ εργασιών, τόσο της αρχικής σύµβασης, όσο και του
εξεταζόµενου ΑΠΕ, τυπώνονται αφού έχει αφαιρεθεί η έκπτωση του αναδόχου (Αν το
έργο είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τότε η έκπτωση εφαρµόζεται στο κάθε γκρουπ
χωριστά). Επίσης, στον προϋπολογισµό κατά γκρουπ δεν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα
και εργολαβικό όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.).
Το σύνολο του προϋπολογισµού των εργασιών της σύµβασης τυπώνεται στο Σ1.
Το σύνολο του προϋπολογισµού των εργασιών της σύµβασης µε Γ.Ε. & Ο.Ε.  τυπώνεται
στο Σ2.
Το σύνολο του προϋπολογισµού των εργασιών της σύµβασης µε απρόβλεπτα τυπώνεται
στο Σ3.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης, χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, τυπώνεται
στο Σ4.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, τυπώνεται στο Σ5.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης τυπώνεται στο Σ6. Τα παραπάνω σύνολα
συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα που ο ΑΠΕ αποτυπώνει.

[5] στήλη : ανά γκρουπ εργασιών οι συνολικές δαπάνες που έχουν ενσωµατωθεί στον ΑΠΕ
µε βάσει νέες εργασίες που έχουν προσδιοριστεί µε ΠΚΤΜΝΕ. Σηµειώνεται
ότι στις περιπτώσεις που ένα πρωτόκολλο έχει καταχωρηθεί ως νέο γκρουπ
εργασιών αυτό τυπώνεται σαν νέα γραµµή µε µηδενικό προϋπολογισµό
στην Αρχική Σύµβαση και το συνολικό του ύψος στην στήλη 4 και 5

Το αποτέλεσµα ελέγχου τήρησης των κανόνων εµφανίζονται στις υπόλοιπες στήλες και
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στο τρίτο µέρος της εκτύπωσης :
[6] στήλη : τα επιπλέον ποσά που προστέθηκαν σε κάθε γκρουπ εργασίας
[7] στήλη : το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η αύξηση αυτή, σε σχέση µε τον αρχικό

προϋπολογισµό του γκρουπ
[8] στήλη : οι µειώσεις των ποσών κάθε γκρουπ εργασιών
[9] στήλη : το ποσοστό που η κάθε µείωση αντιπροσωπεύει, σε σχέση µε τον αρχικό

προϋπολογισµό του γκρουπ
[10] στήλη : τα ποσά κατά παρέκκλιση του κανόνα σε επίπεδο γκρουπ εργασιών
[11] στήλη : το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε ποσό παρέκκλισης
[12] στήλη : τα ποσά που γίνονται αποδεκτά σε επίπεδο γκρουπ εργασιών
[13] στήλη : το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε αποδεκτό ποσό
[14] στήλη : τα ποσά που αντιπροσωπεύουν τα επιπλέον ποσά ανά οµάδα κατά

παρέκκλιση του κανόνα. Το άθροισµα της στήλης αυτής µετά την
αφαίρεση των χρησιµοποιηθέντων απροβλέπτων προσδιορίζει το ποσό
που αντιπροσωπεύει η παρέκκλιση από τον κανόνα.

[15] στήλη : το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε ποσό παρέκκλισης
[16] στήλη : τα ποσά που αντιπροσωπεύουν οι περιπτώσεις κατάργησης γκρουπ

εργασιών στο σύνολο τους

Στο τρίτο µέρος τυπώνονται οι πίνακες αποτελεσµάτων, προκειµένου να προσδιοριστεί και
να ποσοστικοποιηθεί το σφάλµα.
Τα αποτελέσµατα στους πίνακες έχουν την εξής αρίθµηση : [x.y], όπου x είναι ο αριθµός του Πίνακα
και y είναι ο αριθµός της γραµµής του πίνακα. Με βάση αυτή την αρίθµηση καλείται η τιµή ενός
κελιού από πίνακα σε πίνακα : πχ. [2.5] είναι το κελί του Πίνακα 2 στην 5η γραµµή.

Ο Πίνακας 1 υπολογίζει το σύνολο του σφάλµατος µε βάση τα επί έλαττον, λαµβάνοντας
υπόψη, τόσο τις µειώσεις πέραν του 20% σε επίπεδο γκρουπ, όσο και τις µειώσεις που
υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των εργασιών της σύµβασης, συνεκτιµώντας τις αυξήσεις
ή τις µειώσεις του προϋπολογισµού των εργασιών σε σχέση µε τα απρόβλεπτα και τις λοιπές
δαπάνες της σύµβασης. Κάνει εκτίµηση αναλογικά των αναθεωρήσεων, που αντιστοιχούν σε
αυτά, και προσθέτει τον ΦΠΑ.
[1.1] : Μέγιστο ποσό χρήσης επί έλαττον και είναι το 10% του αθροίσµατος Σ2 της στήλης

[3]
[1.2] : Μείωση Σύµβασης, είναι η διαφορά µεταξύ των στηλών [3] & [4] στο άθροισµα Σ3.

Εάν το Σ3 της στήλης [3] είναι µικρότερο της στήλης [4] τότε η τιµή είναι 0
[1.3] : Αύξηση Σύµβασης, είναι η διαφορά µεταξύ των στηλών [4] & [3] στο άθροισµα Σ3.

Εάν το Σ4 της [4] είναι µικρότερο της [3] τότε η τιµή είναι 0.
[1.4] : Παράβαση κανόνα του 20% των επί έλαττον, είναι το άθροισµα των στηλών [10] &

[16]
[1.5] : Επί πλέον, είναι το σύνολο Σ2 της στήλης [6]
[1.6] : Επί έλαττον, είναι το σύνολο Σ2 της στήλης [8]
[1.7] : Επί έλαττον µετά την αφαίρεση του παράβασης του 20%, είναι η διαφορά µεταξύ

των κελιών [1.6] & [1.4]
[1.8] : Απόκλιση από το όριο 10% του συνόλου, είναι η θετική διαφορά µεταξύ των κελιών

[1.7] & [1.1]. Αν η διαφορά είναι αρνητική τότε η τιµή του είναι 0
[1.9] : Αύξηση απολογιστικών, µελετών, µητρώου, είναι το σύνολο Α2 της στήλης [6]
[1.10]: Σύνολο προς περικοπή µε ΓΕ & ΟΕ, είναι το άθροισµα [1.3]-[1.2]+[1.4]+[1.8]+[1.9]
[1.11]: Αναθεωρήσεις, είναι η εκτίµηση του ποσού αναθεώρησης προς περικοπή εφόσον
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ισχύει η συνθήκη [1.10] > [1.9].
Υπολογίζεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στο ποσό της αναθεώρησης του ΑΠΕ :
Αναθεώρηση ΑΠΕ δια του ποσού Σ3 της στήλης 4. Το ποσοστό που προκύπτει,
πολλαπλασιάζεται µε το ποσό [1.10] – [1.9]

[1.12]: Σύνολο προς περικοπή µε ΓΕ & ΟΕ και Αναθεωρήσεις, είναι το άθροισµα [1.10] +
[1.9]

[1.13]: ΦΠΑ, είναι η εκτίµηση του ποσού ΦΠΑ προς περικοπή εφόσον το [1.12] > 0, δηλαδή
υπάρχει δαπάνη προς περικοπή.
Υπολογίζεται το ποσοστό ΦΠΑ της σύµβασης (ενδεχοµένως το έργο να έχει δύο
ποσοστά ΦΠΑ 18 και 19%) και πολλαπλασιάζεται µε το ποσό του [1.12]

[1.14]: Γενικό Σύνολο, είναι το άθροισµα [1.12] + [1.13]

Ο Πίνακας 2 υπολογίζει το σύνολο του σφάλµατος µε βάση τα επί πλέον, λαµβάνοντας
υπόψη, τόσο τις αυξήσεις πέραν του 20% σε επίπεδο γκρουπ, όσο και τις λοιπές αυξήσεις
ενδεχόµενα απροβλέπτων και λοιπών δαπανών της σύµβασης. Τέλος, κάνει εκτίµηση
αναλογικά των αναθεωρήσεων, που αντιστοιχούν σε αυτά, και προσθέτει τον ΦΠΑ.
[2.1] : Αύξηση Σύµβασης είναι το κελί [1.3] του πίνακα 1.
[1.2] : Επιπλέον καθ' υπέρβαση του 20% µείον χρησιµοποιηθέντα Απρόβλεπτα, είναι η

διαφορά µεταξύ του αθροίσµατος της στήλης [14] και των χρησιµοποιηθέντων
απροβλέπτων που καταχωρούνται στη στήλη [4].

[2.3] : Αύξηση απολογιστικών, µελετών, µητρώου, είναι το άθροισµα Α2 της στήλης [6].
[2.4] : Αύξηση απροβλέπτων, είναι το άθροισµα Α1 της στήλης [6]
[2.5] : Κατά παρέκκλιση επιπλέον, είναι η θετική διαφορά των [2.2] – [2.1]. Αν η διαφορά

είναι αρνητική τότε η τιµή του είναι 0.
[2.6] : Αναθεώρηση, είναι η εκτίµηση του ποσού αναθεώρησης προς περικοπή.

Υπολογίζεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στο ποσό της αναθεώρησης του ΑΠΕ :
Αναθεώρηση ΑΠΕ δια του ποσού Σ2 της στήλης 4. Το ποσοστό που προκύπτει,
πολλαπλασιάζεται µε το ποσό [2.1] + [2.4] + [2.5].

[2.7] : ΑΘΡΟΙΣΜΑ των κελιών [2.3] + [2.4] + [2.5] + [2.6].
[2.8] : ΦΠΑ, είναι η εκτίµηση του ποσού ΦΠΑ προς περικοπή εφόσον το [2.7] > 0, δηλαδή

υπάρχει δαπάνη προς περικοπή.
Υπολογίζεται το ποσοστό ΦΠΑ της σύµβασης (ενδεχοµένως το έργο να έχει δύο
ποσοστά ΦΠΑ 18 και 19%) και πολλαπλασιάζεται µε το ποσό του [2.7]

[2.9] : Σύνολο, είναι το άθροισµα των κελιών [2.7] + [2.8].

Ο Πίνακας 3 αποτελεί ανακεφαλαίωση των δύο προηγουµένων

Ο Πίνακας 4 υπολογίζει την απόκλιση του συνόλου των δαπανών για νέες τιµές σε σχέση µε
τα χρησιµοποιηθέντα απρόβλεπτα. Στην περίπτωση που δεν προκύπτουν περικοπές  από
χρήση επί έλαττον ή από τις επί πλέον και υπάρχει χρήση επί έλαττον για χρηµατοδότηση
νέων εργασιών, αυτά υπολογίζονται ως περικοπές αυτοτελώς.
[4.1] : Συνολικές δαπάνες νέων εργασιών, είναι σύνολο Σ2 της στήλης [5].
[4.2] : Θετική διαφορά από χρησιµοποιηθέντα απρόβλεπτα, είναι η διαφορά µεταξύ των

χρησιµοποιηθέντων απροβλέπτων και του κελιού [4.1].
[4.3] : Εκτίµηση αναθεωρήσεων, είναι η εκτίµηση του ποσού αναθεώρησης προς περικοπή.

Υπολογίζεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στο ποσό της αναθεώρησης του
Προϋπολογισµού: Αναθεώρηση προϋπολογισµού δια του ποσού Σ2 της στήλης 3. Το
ποσοστό που προκύπτει, πολλαπλασιάζεται µε το ποσό [3.2].

[4.4] : Σύνολο µε αναθεώρηση, είναι το άθροισµα των κελιών [4.2] + [4.3].
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[4.5] : ΠΚΤΜΝΕ µε ενσωµατωµένα σε περικοπές επί πλέον ή επί έλαττον, είναι η θετική
διαφορά των [4.2] – [3,3]

Οι Πίνακες 5 και 6 εµφανίζουν το σφάλµα, λαµβάνοντας υπόψη το µεγαλύτερο από τα
προσδιορισθέντα στους παραπάνω πίνακες 1 και 2 και λαµβάνοντας υπόψη τον πίνακα 3,
τόσο χωρίς ΦΠΑ, όσο και µε ΦΠΑ.
Χωρίς Φ.Π.Α.
[5.1] : ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2, είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ

των κελιών [1.12] και [2.7].
[5.2] : ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3, είναι το ποσό του κελιού [4.5].
[5.3] : ΣΥΝΟΛΟ, είναι το άθροισµα των κελιών [5.1] + [5.2].
Με Φ.Π.Α.
[6.1] : ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2, είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ

των κελιών [1.14] και [2.9].
[6.2] : ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3, είναι το ποσό του κελιού [4.5]

µε το ΦΠΑ. Το ποσοστό του ΦΠΑ υπολογίζεται µε διαίρεση του ποσού ΦΠΑ του ΑΠΕ
προς το σύνολο των εργασιών του ΑΠΕ πριν το ΦΠΑ.

[6.3] : ΣΥΝΟΛΟ, είναι το άθροισµα των κελιών [6.1] + [6.2].

Ο Πίνακας 7 εµφανίζει τους υπολογισµούς για τα υπόλοιπα των απροβλέπτων.
Συνολικές ∆απάνες νέων εργασιών: ∆ίνει το συνολικό ποσό των νέων εργασιών που έχουν
µπει στον τρέχον ΑΠΕ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. Ανάλογα µε τον τρόπο
δηµοπράτησης υπολογίζεται από το πρόγραµµα ως εξής:  
· Ενιαίο ποσοστό και Έκπτωση ακριβώς µετά το ΓΕΟΕ. Από το υπολογιζόµενο συνολικό

ποσό έχει αφαιρεθεί η έκπτωση.
· Ενιαίο ποσοστό και Έκπτωση στα απρόβλεπτα. Από το υπολογιζόµενο συνολικό ποσό δεν

έχει αφαιρεθεί η έκπτωση  
· Επί µέρους ποσοστά. Στις δαπάνες νέων εργασιών έχουν ενσωµατωθεί οι εκπτώσεις των

οµάδων.  

4.2.5 Εκτυπώσεις ΣΑΥ-ΦΑΥ

Η ενότητα ευτή περιλαµβάνει την εκτύπωση των µελετών ΣΑΥ και ΦΑΥ.

101 Μελέτη ΣΑΥ Εκτύπωση πλήρους µελέτης ΣΑΥ µε εργασίες, κινδύνους, µέτρα,
περιγραφικά κείµενα και, προαιρετικά, εικόνες σηµάτων και πινακίδων
111 Μελέτη ΦΑΥ Εκτύπωση πλήρους µελέτης ΦΑΥ µε εργασίες, µέτρα, περιγραφικά κείµενα
και, προαιρετικά, εικόνες σηµάτων και πινακίδων

4.3 Μελέτη έργου

Με το ACE ERP PM µπορείτε να συντάσσετε γρήγορα και εύκολα προϋπολογισµούς µελετών
χρησιµοποιώντας την ενσωµατωµένη βιβλιοθήκη άρθρων (επίσηµων και χρήστη), στοιχείων
κόστους και τιµαριθµικών.  Η µελέτη θεωρείται τµήµα του έργου και τα γενικά της στοιχεία, καθώς
και οι παράµετροι υπολογισµού, βρίσκονται στην υποσελίδα Μελέτη της καρτέλας του έργου.

· Η σύνταξη του προϋπολογισµού γίνεται σε ειδική σελίδα που εµφανίζεται µε διπλό κλικ στην
επιλογή Προϋπολογισµός µελέτης του δένδρου του έργου.
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· Μετά τη σύνταξη του προϋπολογισµού είναι απαραίτητος ο υπολογισµός της µελέτης ώστε να
υπολογιστούν οι τιµές των άρθρων, τα σύνολα ανά γκρουπ και όλα τα άλλα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την εκτύπωση των τευχών δηµοπράτησης.

· Τα άρθρα και τα στοιχεία κόστους της µελέτης ενσωµατώνονται σε αυτή και µπορείτε να τα
επεξεργάζεστε ανεξάρτητα από τη βιβλιοθήκη στις επιλογές Κοστολόγηση του δένδρου του
έργου.

· Μετά τον υπολογισµό της µελέτης το πρόγραµµα παράγει αυτόµατα όλα τα απαραίτητα έντυπα
των τευχών δηµοπράτησης που µπορείτε να εκτυπώσετε από τις επιλογές των εκτυπώσεων στο
κεντρικό µενού περιήγησης.

4.3.1 Σύνταξη προϋπολογισµού

Η σύνταξη του προϋπολογισµού της µελέτης γίνεται σε µια ειδικά διαµορφωµένη σελίδα που
εµφανίζεται µε διπλό κλικ στην επιλογή Προϋπολογισµός µελέτης του δένδρου του έργου. Για
καλύτερη εποπτεία των άρθρων και ευκολία στη σύνταξη, ο προϋπολογισµός αποτελείται από δύο
περιοχές:
· Την περιοχή διάρθρωσης που περιέχει το δένδρο των γκρουπ (κεφάλαια, οµάδες κλπ.) του

προϋπολογισµού και διαθέτει ειδική γραµµή εντολών για την γρήγορη κατασκευή του, τις
επιλογές εµφάνισης και την  επεξεργασία.

· Την περιοχή εργασιών που εµφανίζει τις εργασίες του εκάστοτε επιλεγµένου γκρουπ του
δένδρου και όπου γίνεται η εισαγωγή των εργασιών µε τη βοήθεια ειδικού παράθυρου επιλογής
εργασιών.

 Μπορείτε να µετακινείτε το διαχωριστικό µεταξύ των δύο περιοχών, αν θέλετε να έχετε
περισσότερο διαθέσιµο χώρο κατά την προσθήκη και επεξεργασία των εργασιών του
προϋπολογισµού. Για τη µεγιστοποίηση της περιοχής εργασιών αρκεί ένα απλό κλικ πάνω στο
διαχωριστικό.

4.3.1.1 ∆ιάρθρωση προϋπολογισµού

Στην περιοχή διάρθρωσης εµφανίζεται ο προϋπολογισµός ως δενδροειδής λίστα. Η σύνταξη του
δένδρου γίνεται µε τη χρήση των κουµπιών της γραµµής εντολών που βρίσκεται πάνω από το
δένδρο:

· Προσθήκη γκρουπ:   Εµφανίζεται µενού από όπου µπορείτε να επιλέξετε τη δηµιουργία ενός
κόµβου στο ίδιο επίπεδο µε τον τρέχοντα στο τέλος του δένδρου ή πριν από αυτόν. Μπορείτε
επίσης να δηµιουργήσετε ένα νέο κλάδο του τρέχοντος κόµβου.

· Μετακίνηση πάνω και κάτω:   Με τα κουµπιά αυτά µετακινείτε καθέτως τον τρέχοντα κόµβο
µαζί µε τους τυχόν υποκλάδους του.

· Μετακίνηση σε άλλο επίπεδο:  Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να αλλάξετε τη διάρθρωση του
δένδρου, αλλάζοντας το επίπεδο του τρέχοντος κόµβου αριστερά ή δεξιά. Η µετακίνηση αυτή
περιλαµβάνει και τους τυχόν υποκλάδους του.

· ∆ιαγραφή:  Με το κουµπί αυτό διαγράφεται ο τρέχον κόµβος µαζί µε τους τυχόν υποκλάδους και
τις εργασίες που περιέχει. Η διαγραφή είναι µόνιµη και δεν αναιρείται. Πριν τη διαγραφή
εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης.

· Πλήρης ανάπτυξη και σύµπτυξη:   Με κουµπιά αυτά αλλάζετε την εµφάνιση του δένδρου ώστε
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να φαίνονται όλοι οι κλάδοι του ή µόνο του ανώτατου επιπέδου.
· Αντιγραφή και επικόλληση γκρουπ

∆είτε στο σχετικό θέµα τις δυνατότητες αντιγραφής και επικόλλησης γκρουπ και άρθρων στον
ίδιο ή διαφορετικό προϋπολογισµό µελέτης.

 Η διάρθρωση του προϋπολογισµού υπακούει στον κανόνα ότι ένα γκρουπ δεν µπορεί να
περιέχει ταυτόχρονα και άλλα γκρουπ και εργασίες. Αν κάνετε κλικ σε µια εντολή (πχ µετακίνηση
επιπέδου) που παραβιάζει αυτό τον κανόνα, εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα και η ενέργεια
δεν εφαρµόζεται.

4.3.1.2 Εργασίες προϋπολογισµού

Η περιοχή εργασιών είναι µια κανονική λίστα όπου γίνεται η καταχώρηση των εργασιών του
εκάστοτε επιλεγµένου γκρουπ στο δένδρο του προϋπολογισµού.

Για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα άρθρα στο γκρουπ κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Προσθήκη
εργασίας οπότε µια κενή σειρά προστίθεται στο τέλος των άρθρων που ήδη υπάρχουν στο γκρουπ.
Κάνετε κλικ στο πεδίο επιλογής της πρώτης στήλης Κωδικός άρθρου για να επιλέξετε τα άρθρα που
θέλετε να προσθέσετε από το ειδικό παράθυρο Εύρεσης άρθρων.
Αφού προσθέσετε τα άρθρα που θέλετε στο γκρουπ, οι στήλες Περιγραφή, Μονάδα µέτρησης και
Τιµή συµπληρώνονται αυτόµατα µε τα αντίστοιχα στοιχεία από την ανάλυση του άρθρου. Στα
υπόλοιπα πεδία µπορείτε να δείτε ή να συµπληρώσετε:

· Αριθµός τιµολογίου:  Ο Α.Τ. συµπληρώνεται αυτόµατα αλλά µπορείτε να τον αλλάξετε. Αν κάνετε
αλλαγή του Α.Τ. σε ένα άρθρο τότε ο επόµενος που θα συµπληρωθεί αυτόµατα ακολουθεί την
σειρά που ξεκινήσατε. Αν για παράδειγµα συµπληρώσετε τον κωδικό Α.1 τότε ο επόµενος θα
είναι Α.2 κ.ο.κ. Αν προσθέσετε ένα άρθρο που ήδη υπάρχει σε άλλη οµάδα το νέο άρθρο θα
πάρει υποχρεωτικά το Α.Τ. που έχει και το υπάρχον. Αν αλλάξετε το Α.Τ. σε ένα άρθρο και αυτό
υπάρχει και σε άλλα γκρουπ, τότε όλα τα άρθρα των άλλων γκρουπ θα πάρουν αυτόµατα το ίδιο
Α.Τ.

· Ποσότητα:  Συµπληρώστε την ποσότητα της εργασίας που έχετε προµετρήσει.  Οι ποσότητες
εµφανίζονται πάντα µε όσα δεκαδικά τις έχετε πληκτρολογήσει.

· Τιµή  Κόστους:  Κάθε άρθρο µπορεί να έχει µια εναλλακτική τιµή χρησιµοποιώντας για τον
υπολογισµό του τις τιµές κόστους των υλικών και όχι τις επίσηµες. Αυτές οι τιµές θα
χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό της µελέτης µόνο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει
το κουτί ελέγχου Κοστολόγηση µε τιµές κόστους στις παραµέτρους υπολογισµού της µελέτης.

· Τιµή έργου:  Στο πεδίο αυτό µπορείτε, για όσα άρθρα επιθυµείτε, να δώσετε µια κατ΄αποκοπή
τιµή η οποία θα χρησιµοποιηθεί  µόνο στη συγκεκριµένη µελέτη. Για να χρησιµοποιηθούν οι
τιµές έργου σε όσα άρθρα έχετε δώσει τέτοια τιµή πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το κουτί
ελέγχου Κοστολόγηση µε τιµές έργου στις παραµέτρους υπολογισµού της µελέτης.

· Πρόσθετη δαπάνη:  Το κουτί ελέγχου Απαιτείται πρόσθετη δαπάνη σας ενηµερώνει αν στο
άρθρο που επιλέξατε στη µελέτη είναι απαραίτητο να προστεθεί δαπάνη µεταφοράς. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να επιλέξετε από το πεδίο επιλογής Πρόσθετη δαπάνη (τίτλος) ένα από τους
τύπους των δαπανών µεταφοράς που έχετε συντάξει για τη συγκεκριµένη µελέτη.  Τα άλλα
σχετικά πεδία (είδος, κωδικός, προέλευση) είναι ενηµερωτικά για τη συγκεκριµένη δαπάνη
µεταφοράς που επιλέξατε.

  Ο υπολογισµός µε τιµές κόστους και έργου είναι χρήσιµες δυνατότητες του προγράµµατος αλλά
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συνιστάται να χρησιµοποιούνται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

  Οι στήλες Κόστος, Ποσό µε τιµή έργου, Ποσό µε τιµή κόστους, εµφανίζουν το γινόµενο της
ποσότητας επί την αντίστοιχη τιµή και υπολογίζονται κάθε φορά που αλλάζει κάποιο από αυτά τα
πεδία.

 Οι στήλες των τιµών επιπλέον της επίσηµης, καθώς και οι στήλες που είναι σχετικές µε την
πρόσθετη δαπάνη δεν εµφανίζονται από προεπιλογή στη λίστα των εργασιών επειδή δεν είναι
πάντα απαραίτητες. Μπορείτε όµως να τις προσθέσετε στη λίστα από τον επιλογέα στηλών και,
εφόσον πατήσετε το κουµπί της κορδέλας Παραµετροποίηση, θα εµφανίζονται µόνιµα.

   Αν προσθέσετε µια γραµµή αλλά δεν εισάγετε κανένα στοιχείο σε αυτή, τότε µε την
καταχώρηση ή την αλλαγή οθόνης η γραµµή ακυρώνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα.

Αναζήτηση εργασίας
Μπορείτε να αναζητήσετε µια εργασία σε οποιοδήποτε γκρουπ του προϋπολογισµού (και όχι µόνο
στην τρέχουσα οµάδα εργασιών) µε τη χρήση των πεδίων και κουµπιών της ειδικής  πάνω από τη
λίστα.  Η αναζήτηση σταµατά στην πρώτη ανεύρεση του κωδικού ή περιγραφής που έχετε εισάγει
και κατόπιν µε τα βέλη µπορείτε να δείτε και τις άλλες εργασίες όπου εµφανίζεται.

Αντιγραφή και επικόλληση άρθρων
∆είτε στο σχετικό θέµα τις δυνατότητες αντιγραφής και επικόλλησης γκρουπ και άρθρων στον ίδιο
ή διαφορετικό προϋπολογισµό µελέτης.

Υπολογισµός άρθρου
Κανονικά η τιµή κάθε άρθρου υπολογίζεται κατά την εισαγωγή του στον προϋπολογισµό. Με το
εικονίδιο  υπολογισµού στη γραµµή εντολών των εργασιών µπορείτε να κάνετε στιγµιαίο
υπολογισµό της τιµής του άρθρου σε περίπτωση που έχει αλλάξει µια εσωτερική τιµή πχ ενός
υλικού και η τιµή του άρθρου δεν έχει ανανεωθεί. Πάντως η τιµή όλων των άρθρων
επαναϋπολογίζεται κατά τον συνολικό υπολογισµό της µελέτης.

4.3.1.3 Εύρεση και επιλογή άρθρων

Με κλικ στο πεδίο επιλογής της στήλης Κωδικός άρθρου εµφανίζεται το ειδικό παράθυρο Εύρεσης
και επιλογής άρθρων όπου µπορείτε να βρείτε και να επιλέξετε τα άρθρα που θέλετε να
προσθέσετε στη µελέτη.  Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες αυτού του παράθυρου είναι:

Εµφάνιση άρθρων σε τρείς σελίδες:
Στο παράθυρο της εύρεσης µπορείτε να εντοπίσετε οποιοδήποτε από τα άρθρα της βιβλιοθήκης,
του έργου και των οµάδων άρθρων χρήστη. Οι τρείς αυτές κατηγορίες εµφανίζονται σε
διαφορετικές υποσελίδες τις οποίες επιλέγετε στο επάνω αριστερό τµήµα του παράθυρου.
Ανάλογα µε την υποσελίδα µπορείτε να επιλέξετε:
· Επίσηµα άρθρα:  Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα επίσηµα άρθρα που ισχύουν κατά την

τρέχουσα ηµεροµηνία έκδοσης της µελέτης. Αν δεν βρίσκετε ένα άρθρο που αναζητάτε, ελέγξτε
την ηµεροµηνία έκδοσης στα γενικά στοιχεία της µελέτης.

· Αρθρα χρήστη: Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα άρθρα των οµάδων χρήστη στις οποίες έχετε
πρόσβαση τουλάχιστον ανάγνωσης.

· Αρθρα έργου:  Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα άρθρα που έχετε επιλέξει από επίσηµα ή χρήστη
και έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο έργο.
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Εύρεση και φίλτρα
Οι στήλες της λίστας των άρθρων αντιστοιχούν στα βασικά στοιχεία των άρθρων: Πρόθεµα,
Κωδικός, Τίτλος (µικρή περιγραφή) και Μονάδα µέτρησης.  Η στήλη Οµάδα έχει νόηµα µόνο στα
άρθρα χρήστη, ενώ η στήλη Έκδοση µόνο στα επίσηµα. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα ή
περισσότερα άρθρα µε τη χρήση της γραµµής φίλτρων και τις άλλες δυνατότητες
παραµετροποίησης της λίστας:
· Ο πιο απλός τρόπος είναι να πληκτρολογήσετε τµήµα του κωδικού που αναζητάτε στο πεδίο

Κωδικός πχ η πληκτρολόγηση του «ΝΑΟΙΚ 32» φέρνει στη λίστα όλο το δένδρο των άρθρων ΝΕΤ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ».

· Αµεσος και δυναµικός τρόπος αναζήτησης είναι να πληκτρολογήσετε τµήµα του κωδικού ή της
περιγραφής στο πεδίο πάνω από τη λίστα. Με το πάτηµα του κουµπιού Εύρεση εµφανίζονται στη
λίστα µόνο οι εγγραφές που περιλαµβάνουν, σε οποιοδήποτε σηµείο της περιγραφής ή του
κωδικού τους, το κείµενο που πληκτρολογήσατε. Το κείµενο αυτό στις εγγραφές που εµφανίζεται
είναι µαρκαρισµένο µε έντονο χρώµα.

· Αν ψάχνετε για άρθρα που αναφέρουν συγκεκριµένη λέξη πχ «σκυρόδεµα» πληκτρολογείτε στο
πεδίο Τίτλος τον ειδικό χαρακτήρα '%' και κατόπιν τη λέξη. Θα εµφανιστούν στη λίστα όσα άρθρα
περιλαµβάνουν τη λέξη αυτή στην περιγραφή τους.

· Για να περιορίσετε τις εγγραφές της λίστας, κάνετε κλικ στο σηµείο   πάνω στην επικεφαλίδα
και επιλέξτε από την αναπτυσσόµενη λίστα. Οι επιλογές της λίστας εξαρτώνται από τον τύπο και
το εύρος των δεδοµένων. Αν επιλέξετε Προσαρµοσµένο εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο µπορείτε
να συντάξετε ένα πιο σύνθετο φίλτρο.

 Αν δεν µπορείτε να εντοπίσετε ένα άρθρο στη λίστα κάνετε κλικ στο κουµπί Ανανέωση και
δοκιµάστε πάλι. Με το κουµπί αυτό ενηµερώνονται οι λίστες µε τα τυχόν νέα άρθρα που έχουν
προστεθεί πρόσφατα στη βιβλιοθήκη  και στον προϋπολογισµό από εσάς ή άλλους χρήστες που
εργάζονται ταυτόχρονα.

Επιλογή και προσθήκη στη µελέτη
Αφού βρήκατε το άρθρο που επιθυµείτε να προσθέσετε στη µελέτη κάνετε κλικ στο κουτί ελέγχου
στην πρώτη στήλη της εγγραφής του για να το επιλέξετε. Μπορείτε να επαναλάβετε την αναζήτηση
και επιλογή για όσα άρθρα θέλετε. Με κλικ στο κουµπί Εντάξει, το παράθυρο κλείνει και τα
επιλεγµένα άρθρα προστίθενται στον προϋπολογισµό.

 Αν η επιλογή έγινε από τη βιβλιοθήκη των επίσηµων άρθρων ή από τα άρθρα χρήστη και τα
άρθρα δεν ήταν ήδη ενσωµατωµένα στο έργο, τότε η προσθήκη των άρθρων στον προϋπολογισµό
συνεπάγεται και τη αντιγραφή τους στο έργο µαζί µε τα αντίστοιχα υλικά και τα τυχόν βοηθητικά
άρθρα. Με τον τρόπο αυτό η µελέτη αποδεσµεύεται από τη βιβλιοθήκη των άρθρων και οι τυχόν
αλλαγές στα επίσηµα και τα άρθρα χρήστη δεν επηρεάζουν πλέον τη µελέτη.

 Αν θέλετε να ενηµερωθούν τα άρθρα της µελέτης µε νέες εκδόσεις άρθρων µπορείτε σε
οποιαδήποτε στιγµή να κάνετε επικαιροποίηση της µελέτης στη σελίδα Μελέτη της καρτέλα του
έργου.

Αντικατάσταση υπαρχόντων άρθρων
Όπως έχει αναφερθεί, τα άρθρα που εισάγονται στον προϋπολογισµό µελέτης µε επιλογή από τη
βιβλιοθήκη των επίσηµων ή άρθρων χρήστη, δηµιουργούν αντίγραφα µέσα στο έργο και είναι
πλέον εντελώς ανεξάρτητα από τη βιβλιοθήκη από όπου προήλθαν.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιο άρθρο που έχει εισαχθεί στον προϋπολογισµό επανεισάγεται.
Μπορεί για παράδειγµα να εισαχθεί το ίδιο άρθρο σε άλλο γκρουπ, ή να διαγράψατε το άρθρο από
τον προϋπολογισµό, να κάνατε αλλαγές στη βιβλιοθήκη και να θέλετε να το εισάγετε πάλι.
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Για την κάλυψη όλων αυτών των περιπτώσεων, όταν το πρόγραµµα διαπιστώσει ότι έχετε επιλέξει
για εισαγωγή στη µελέτη ένα ή περισσότερα άρθρα που ήδη έχουν εισαχθεί προηγουµένως,
εµφανίζει το παρακάτω πλαίσιο. Επιλέξτε:

· Αντικατάσταση όλων από βιβλιοθήκη:Όταν θέλετε το άρθρο που εισάγετε από τη βιβλιοθήκη να
αντικαταστήσει αυτό που είχατε εισάγει προηγουµένως και στον προϋπολογισµό και µέσα στο
έργο. Αυτή είναι η συνηθέστερη περίπτωση και γιαυτό είναι και προεπιλογή.

· Παραµένουν τα άρθρα και υλικά του έργου: Όταν θέλετε το άρθρο του έργου να διατηρηθεί
επειδή, για παράδειγµα, έχετε κάνει αλλαγές σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή
ακυρώνεται και στον προϋπολογισµό εµφανίζεται το άρθρο που ήδη υπάρχει µέσα στο έργο.

 Αν θέλετε πάντοτε να γίνεται αντικατάσταση από τη βιβλιοθήκη χωρίς να εµφανίζεται το
πλαίσιο, ενεργοποιείστε το κουτί ελέγχου Να µη ξαναγίνει αυτή η ερώτηση. Οι σχετικές ρυθµίσεις
βρίσκονται στο παράθυρο των προεπιλογών χρήστη.

  Η αντικατάσταση ή η διατήρηση ενός άρθρου επεκτείνεται και σε όλα τα σχετιζόµενα µε αυτό
άλλα άρθρα (πατρικά και βοηθητικά). Περιλαµβάνει επίσης και τα τυχόν υλικά του, τα οποία
ενδεχοµένως χρησιµοποιούνται και από άλλα άρθρα, καθώς και τις τιµές τους στην τιµαριθµική της
µελέτης.

4.3.1.4 Αντιγραφή και επικόλληση

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά αντιγραφής και επικόλλησης που βρίσκονται στη
γραµµή εντολών του δένδρου γκρουπ και της λίστας των εργασιών για να εισάγετε εύκολα και
γρήγορα στον προϋπολογισµό ένα ή περισσότερα άρθρα ή ακόµη και ολόκληρα γκρουπ µε τα
υπογκρούπ και τις εργασίες τους.

· Αντιγραφή και επικόλληση γκρουπ
Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να αντιγράψετε το τρέχον γκρουπ µαζί µε όλα τα τυχόν υπογκρούπ
και τις εργασίες που περιέχει και να το επικολλήσετε στο δένδρο διάρθρωσης είτε στον ίδιο
προϋπολογισµό, είτε σε προϋπολογισµό µελέτης άλλου έργου. Η επικόλληση γίνεται στο ίδιο
επίπεδο µε τον τρέχοντα κόµβο τη στιγµή της επικόλλησης και κάτω από αυτόν.

· Αντιγραφή και επικόλληση άρθρων
Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα άρθρα από το τρέχον γκρουπ
και να τα επικολλήσετε στο ίδιο ή σε άλλο γκρουπ ή ακόµη και σε προϋπολογισµό άλλου έργου.
Για να επιλέξετε πολλά συνεχόµενα άρθρα κάνετε κλικ στο πρώτο και µετά, έχοντας πατηµένο το
πλήκτρο SHIFT, κάνετε κλικ στο τελευταίο. Για να επιλέξετε πολλά µη συνεχόµενα άρθρα
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο CTRL και κάνετε κλικ στην κάθε γραµµή που θέλετε να
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αντιγραφεί. Η επικόλληση των αντιγραµµένων άρθρων γίνεται πάντοτε στο τέλος του γκρουπ,
κάτω, δηλαδή, από την τελευταία εργασία.

  Αν η επικόλληση γίνει σε προϋπολογισµό άλλου έργου, τότε γίνεται έλεγχος αν ήδη περιέχονται
στη λίστα των άρθρων του έργου και αν όχι προστίθενται µαζί µε τα σχετικά υλικά και τις τιµές
τους.

  Οι αριθµοί τιµολογίων των άρθρων που προστίθενται ακολουθούν τη λογική των ΑΤ του
προϋπολογισµού όπου γίνεται η επικόλληση. Όλα τα άλλα στοιχεία (ποσότητες, µονάδες µέτρησης
κλπ) αντιγράφονται  από τον προϋπολογισµό όπου έγινε η αντιγραφή.

4.3.1.5 Αναδιοργάνωση άρθρων

Με τη διαδικασία Αναδιοργάνωση άρθρων µπορείτε να αλλάξετε τα Α.Τ. όλων των άρθρων του
έργου ή µόνο του τρέχοντος γκρουπ ή και να ταξινοµήσετε τα άρθρα ενός γκρουπ µε διάφορους
τρόπους:

· Α.Τ. άρθρων έργου κατά κωδικό:  Αν θέλετε να αλλάξετε τα Α.Τ. όλων των άρθρων του έργου
πληκτρολογήστε στο αντίστοιχο πεδίο τον ΑΤ Εκκίνησης στη µορφή που επιθυµείτε πχ 1, Τ.1,
ΑΤ.1. Με το πάτηµα του κουµπιού ΟΚ ορίζονται εκ νέου τα Α.Τ. όλων των άρθρων του έργου µε
βάση τους κωδικούς τους.  

· Α.Τ. άρθρων έργου κατά α/α: Αν θέλετε να αλλάξετε τα Α.Τ. των άρθρων όλων των άρθρων του
έργου έτσι ώστε η αρίθµηση τους να συµπίπτει µε τη σειρά που εµφανίζονται στη λίστα των
άρθρων, πληκτρολογήστε τον ΑΤ Εκκίνησης και πατήστε το κουµπί ΟΚ.  

· Ταξινόµηση γκρουπ κατά κωδικό: Με την επιλογή αυτή τα άρθρα του τρέχοντος γκρουπ
αλλάζουν θέση και ταξινοµούνται µε βάση τους κωδικούς τους. Οι Α.Τ. των άρθρων δεν
αλλάζουν.  

· Ταξινόµηση γκρουπ κατά Α.Τ: Με την επιλογή αυτή τα άρθρα του τρέχοντος γκρουπ αλλάζουν
θέση και ταξινοµούνται µε βάση τους αριθµούς τιµολογίου τους. Οι Α.Τ. των άρθρων δεν
αλλάζουν.  

  ∆ιατήρηση ΑΤ µικρότερων των προτεινοµένων: Αν έχετε σε διαφορετικά γκρουπ ίδιους
κωδικούς άρθρων, ενεργοποιώντας αυτό το κουτί ελέγχου, κρατάει το πρώτο ΑΤ που έχει βρει και
αυτόµατα το δίνει και σε όλα τα υπόλοιπα που θα βρει σε οποιοδήποτε άλλο γκρουπ.

4.3.2 Προδιαγραφές

Στην σελίδα Προδιαγραφές µελέτης µπορείτε να συντάξετε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
H σύνταξη του τεύχους των προδιαγραφών βασίζεται στη βιβλιοθήκη των Πρότυπων Τευχών
∆ηµοπράτησης που είναι ενσωµατωµένη στο πρόγραµµα. Με την βοήθεια αυτής της βιβλιοθήκης
µπορείτε να συντάξετε το τεύχος των προδιαγραφών γρήγορα και εύκολα.

Οι προδιαγραφές της µελέτης εµφανίζονται στη σελίδα αυτή σε δενδροειδή µορφή. Με τα κουµπιά
της γραµµής εντολών του δένδρου µπορείτε να προσθέσετε κλάδους και να επεξεργαστείτε τη
µορφή του.
· Εισαγωγή κλάδου: Με τα κουµπιά αυτά προστίθεται ένας νέος κλάδος κάτω από τον τρέχοντα

στο ίδιο ή σε κατώτερο επίπεδο. Συµπληρώστε, κατόπιν, τον κωδικό και την περιγραφή της νέας
προδιαγραφής.

· Εισαγωγή κλάδου από βιβλιοθήκη: Κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε την εισαγωγή ενός νέου κλάδου
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στο ίδιο ή σε κατώτερο επίπεδο από τη βιβλιοθήκη. Ο νέος κλάδος προστίθεται µε τον κωδικό,
την περιγραφή του και το ενσωµατωµένο κείµενο που διαθέτει.

· Ανάπτυξη, σύµπτυξη: Με τα κουµπιά αυτά το δένδρο εµφανίζεται σε πλήρη ανάπτυξη ή
σύµπτυξη.

· Αλλαγή θέσης, επιπέδου: Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να επεξεργαστείτε τη µορφή του
δένδρου αλλάζοντας τη θέσης (επάνω, κάτω) και το επίπεδο (αριστερά, δεξιά) του επιλεγµένου
κλάδου.

Επεξεργασία κειµένου προδιαγραφών
Με κλικ στο κουµπί αυτό ανοίγει, σε νέο παράθυρο, ο ενσωµατωµένος επεξεργαστής κειµένου
όπου εµφανίζεται το µορφοποιηµένο κείµενο του τρέχοντος κλάδου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε
το κείµενο µε τις εντολές της γραµµής εντολών που είναι αντίστοιχες µε αυτές του Word. Με το
κλείσιµο του επεξεργαστή αποθηκεύονται οι αλλαγές που έχετε κάνει. Μπορείτε ακόµη:
· Να επικολλήσετε κείµενο που έχετε αντιγράψει από άλλο επεξεργαστή κειµένου.
· Να αποθηκεύσετε το κείµενο σε εξωτερικό αρχείο µορφής rtf ή doc.
· Να εκτυπώσετε το κείµενο της προδιαγραφής.

4.4 Κατασκευή έργου

Στον κλάδο αυτό του δένδρου του έργου περιλαµβάνονται οι επιλογές που έχουν σχέση µε την
υλοποίηση του έργου και συγκεκριµένα:

· Προϋπολογισµός: Σύνταξη του προϋπολογισµού της αρχικής σύµβασης του έργου.
· Λογαριασµοί: ∆ηµιουργία, επεξεργασία και υπολογισµός των λογαριασµών.
· Αναθεωρήσεις: ∆ηµιουργία, επεξεργασία και υπολογισµός των πινακίων αναθεώρησης.
· Ανακεφαλαιωτικοί: ∆ηµιουργία, επεξεργασία και υπολογισµός των ΑΠΕ και των

συµπληρωµατικών συµβάσεων.
· Πρωτόκολλα: ∆ηµιουργία και επεξεργασία συνοπτικών επιµετρήσεων και πρωτοκόλλων όπως

ΠΠΑΕ, ΕΑΕ κλπ.
· Χρονοδιαγράµµατα: Σύνταξη και επεξεργασία χρονοδιαγραµµάτων και δηµιουργία

διαγραµµάτων Gantt.
· Οµαλότητα: Έλεγχος και οµαλοποίηση της προσφοράς για έργα µε επί µέρους ποσοστά

έκπτωσης.

4.4.1 Προϋπολογισµός έργου

Στη σελίδα Προϋπολογισµός καταχωρείτε την διάρθρωση και τα άρθρα της αρχικής σύµβασης του
έργου. Για καλύτερη εποπτεία και εύκολη επεξεργασία, ο προϋπολογισµός εµφανίζεται σε δύο
περιοχές.

· Το δένδρο της διάρθρωσης των γκρουπ (οµάδες, κεφάλαια κλπ).
· Τη λίστα των εργασιών του τρέχοντος γκρουπ.

4.4.1.1 ∆ένδρο γκρουπ

Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται το δένδρο του προϋπολογισµού του έργου. Κάθε κλάδος του
δένδρου αποτελεί ένα γκρουπ. Μπορείτε να αλλάξετε την διάρθρωση του προϋπολογισµού µε την
προσθήκη, διαγραφή και αλλαγή θέσης των γκρουπ.
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  Ο όρος γκρουπ χρησιµοποιείται για να εκφράσει κάθε οµαδοποίηση άρθρων σε ένα
προϋπολογισµό. Ένα γκρουπ µπορεί να περιλαµβάνει άλλα δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο µία
δενδροειδή διάρθρωση. To πρώτο γκρουπ σε κάθε προϋπολογισµό είναι τα άρθρα της αρχικής
σύµβασης. Στο ίδιο επίπεδο µπορεί κατόπιν να προστεθεί το γκρουπ των άρθρων της πρώτης
συµπληρωµατικής σύµβασης, µετά της δεύτερης κλπ. Ένα επίπεδο πιο κάτω από το γκρουπ κάθε
σύµβασης βρίσκονται τα γκρουπ των κατηγοριών των εργασιών και συγκεκριµένα τα: Εργασίες
προϋπολογισµού, Υλικά επί τόπου, Υλικά σε εγκεκριµένη αποθήκη, Απολογιστικές εργασίες,
Αλλες εργασίες. Κάτω από κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες µπορείτε να οµαδοποιήσετε τα
άρθρα µε όποιον τρόπο θέλετε εσείς και σε βάθος όσων επιπέδων θέλετε. Για παράδειγµα
µπορείτε να χωρίσετε τις εργασίες προϋπολογισµού σε οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές
(κεφάλαια) και κατόπιν τις οικοδοµικές  σε χωµατουργικά, σκυροδέµατα κλπ (οµάδες) κλπ.

Για την εισαγωγή, διαγραφή και γενικά την επεξεργασία των γκρουπ χρησιµοποιείτε τα κουµπιά της
γραµµής εντολών που βρίσκεται πάνω από το δένδρο της διάρθρωσης.

Εισαγωγή γκρουπ
Για να εισάγετε ένα νέο γκρουπ στο δένδρο κάνετε κλικ σε αυτό το κουµπί και επιλέξτε:
· Προσθήκη γκρουπ Αν θέλετε το νέο γκρουπ να προστεθεί αµέσως µετά το επιλεγµένο και στο

ίδιο επίπεδο µε αυτό.
· Παρεµβολή γκρουπ Αν θέλετε το νέο γκρουπ να προστεθεί αµέσως πριν το επιλεγµένο και στο

ίδιο επίπεδο µε αυτό.
· Νέος κλάδος Αν θέλετε να δηµιουργήσετε ένα νέο γκρουπ ως υποκλάδο του επιλεγµένου δηλαδή

ένα επίπεδο κάτω από αυτό.
Το νέο γκρουπ που δηµιουργείτε, αριθµείται αυτόµατα και παίρνει το προεπιλεγµένο όνοµα "Νέο
γκρουπ". Για να αλλάξετε το όνοµα κάνετε κλικ πάνω του και πληκτρολογήστε την περιγραφή που
θέλετε.

∆ιαγραφή γκρουπ
Κάνετε κλικ στο κουµπί ∆ιαγραφή γκρουπ όταν θέλετε να διαγράψετε οριστικά ένα γκρουπ. Μαζί
µε το γκρουπ διαγράφονται και όλοι οι τυχόν υποκλάδοι του καθώς και όλα τα άρθρα που περιέχει
αυτό και οι υποκλάδοι του.

 Η διαγραφή ενός γκρουπ είναι οριστική και δεν αναιρείται. Το διαγραµµένο γκρουπ δεν
αποθηκεύεται κάπου ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση του. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή
εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα.

Αλλαγή επιπέδου γκρουπ
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά Μετακίνηση στο προηγούµενο επίπεδο, Μετακίνηση στο επόµενο
επίπεδο για να αλλάξετε την διάρθρωση του προϋπολογισµού. Μετακινώντας ένα κλάδο (γκρουπ)
του δένδρου αριστερά ή δεξιά αλλάζετε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτό και όλοι υποκλάδοι
του. Το πρόγραµµα δεν επιτρέπει την µετακίνηση όταν αυτή συνεπάγεται λανθασµένη διάρθρωση.

Αλλαγή θέσης γκρουπ
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά Μετακίνηση πάνω, Μετακίνηση κάτω για να αλλάξετε την θέση
(σειρά) µε την οποία εµφανίζεται το επιλεγµένο γκρουπ στο δένδρο του προϋπολογισµού. Το
πρόγραµµα επιτρέπει αλλαγή θέσης µόνο στο ίδιο επίπεδο.

Ανάπτυξη δένδρου, σύµπτυξη δένδρου
Με τα κουµπιά αυτά αναπτύσσονται / συµπτύσσονται όλοι οι κλάδοι του δένδρου. Σε κατάσταση
σύµπτυξης είναι φανεροί µόνο οι κλάδοι του ανώτατου επίπεδου, δηλαδή τα γκρουπ της αρχικής
σύµβασης και των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων.
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Αντιγραφή και επικόλληση
∆είτε στο σχετικό θέµα αναλυτική περιγραφή της δυνατότητας αντιγραφής και επικόλλησης των
γκρουπ και των εργασιών του προϋπολογισµού στο ίδιο ή σε διαφορετικό έργο.

Φίλτρο εργασιών
Με το κουµπί αυτό εµφανίζονται ή αποκρύβονται οι προσωρινές εργασίες που καταχωρείτε στον
προϋπολογισµό για τον υπολογισµό λογαριασµών που περιλαµβάνουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά
επί τόπου και υλικά σε εγκεκριµένη αποθήκη και οι οποίες πιστοποιούνται συνήθως µε το 80% της
τιµής της εργασίας. Αν θέλετε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να επεξεργαστείτε αυτές τις
εργασίες κάνετε κλικ στο κουµπί για να εµφανιστούν οι αντίστοιχες κατηγορίες, καθώς και η
κατηγορία άλλες εργασίες. Στην προεπιλεγµένη εµφάνιση του προϋπολογισµού, οι κατηγορίες
αυτές αποκρύπτονται και εµφανίζονται µόνο οι κατηγορίες των κανονικών εργασιών και των
απολογιστικών.

4.4.1.2 Καρτέλες γκρουπ

Με διπλό κλικ πάνω σε ένα γκρουπ εµφανίζεται η καρτέλα του στην οποία να δείτε και να
τροποποιήσετε τα  στοιχεία του επιλεγµένου γκρουπ, ακόµη και αυτά που δεν είναι δυνατόν να
εµφανίζονται στο δένδρο της διάρθρωσης. Τα στοιχεία αυτά είναι:

·  Περιγραφή, Εναλλακτική περιγραφή: Εκτός από την κανονική περιγραφή µπορείτε να
πληκτρολογήσετε µια εναλλακτική περιγραφή αν για παράδειγµα θέλετε να τυπώσετε τον
προϋπολογισµό και σε µία δεύτερη γλώσσα σε περίπτωση διεθνών έργων και εφόσον υπάρχει
διαθέσιµη σχετική εκτύπωση.

· Κατ' αποκοπή τίµηµα & ΓΕΟΕ κατ' αποκοπή: Τα πεδία αυτά χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό
του Ποσοστού Εργατικής ∆απάνης (ΠΕ∆). Για τον υπολογισµό του ΠΕ∆ του έργου όταν το
εργολαβικό όφελος είναι ενσωµατωµένο µε την αξία των εργασιών τότε η εργατική δαπάνη
διαιρείται µε το 1.18 ή 1.28 και στη συνέχεια υπολογίζεται ο συντελεστής.
- Ενεργοποιήστε το πεδίο Κατ' αποκοπή τίµηµα όταν οι εργασίες του συγκεκριµένου γκρουπ
εργασιών είναι κατ' αποκοπή και άρα έχουν ενσωµατωµένο το ΓΕ&ΟΕ.
- Στο πεδίο ΓΕ&ΟΕ κατ' αποκοπή επιλέξτε ή πληκτρολογήστε το ποσοστό ΓΕ&ΟΕ που έχει
ενσωµατωθεί στις εργασίες του γκρουπ.

·  Παράµετροι γκρουπ: Στη λίστα αυτή µπορείτε να πληκτρολογήσετε τα ποσοστά ΓΕ&ΟΕ,
έκπτωσης και ΦΠΑ, καθώς και το ποσό ΦΠΑ που ισχύουν µόνο για το τρέχον γκρουπ στην αρχική
σύµβαση αλλά και σε κάθε ΑΠΕ που έχετε δηµιουργήσει. Ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε
κάνει στα γενικά στοιχεία του έργου κάποιες από τις στήλες είναι απενεργοποιηµένες.

   Στην τρέχουσα έκδοση µπορείτε να δώσετε ποσοστό ΦΠΑ% ανά γκρουπ, αλλά αυτά τα ποσοστά
δεν χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς. Όλες οι εκτυπώσεις (προϋπολογισµός, λογαριασµοί
,ανακεφαλαιωτικοί κλπ) χρησιµοποιούν µόνο το γενικό ποσοστό ΦΠΑ% της αρχικής σύµβασης. Τα
ποσοστά ΦΠΑ% ανά γκρουπ προορίζονται για µελλοντική χρήση.

 Αφού ανοίξετε την καρτέλα ενός γκρουπ, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά Επόµενο /
Προηγούµενο της κορδέλας για να µετακινηθείτε στα υπόλοιπα γκρουπ. Αν κάνετε αλλαγές σε µια
καρτέλα πρέπει να τις αποθηκεύσετε πριν µετακινηθείτε σε άλλη. Όταν κλείσετε την καρτέλα
επιστρέφετε στη σελίδα του προϋπολογισµού του έργου.
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4.4.1.3 Λίστα εργασιών

Στην λίστα των εργασιών αυτή καταχωρείτε σε µία λίστα τα στοιχεία των άρθρων του τρέχοντος
γκρουπ δηλαδή του γκρουπ που είναι επιλεγµένο στο δένδρο του προϋπολογισµού. Τα στοιχεία
αυτά περιλαµβάνουν τον τύπο του άρθρου, την περιγραφή του, τη µονάδα µέτρησης, τον αριθµό
τιµολογίου, τον κωδικό αναθεώρησης, την ποσότητα, την τιµή και το (υπολογιζόµενο) κόστος. Η
µορφή της λίστας των άρθρων είναι πλήρως παραµετροποιήσιµη. Μπορείτε να προσθέσετε και να
αφαιρέσετε στήλες καθώς και να αλλάξετε την θέση τους.

Η καταχώρηση των άρθρων στη λίστα γίνεται µε απλή πληκτρολόγηση ή/και επιλογή. Σε κάθε
γραµµή δίνετε τα στοιχεία του άρθρου δηλαδή: Τύπο, Περιγραφή, Μονάδα µέτρησης, Αριθµό
τιµολογίου, Κωδικό αναθεώρησης, και Συµβατική ποσότητα. Πληκτρολογείτε επίσης την τιµή
µονάδας που αναφέρει η µελέτη και το πρόγραµµα υπολογίζει και εµφανίζει αυτόµατα το κόστος
της εργασίας.

Προσθήκη άρθρων
Για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα άρθρα στη λίστα των εργασιών κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε
Προσθήκη εργασίας, οπότε στο τέλος της λίστας προστίθεται µια νέα γραµµή. Μπορείτε να
συµπληρώσετε τα στοιχεία της νέας εργασίας µε δύο τρόπους:
Με απλή πληκτρολόγηση: Επιλέξτε τον τύπο του άρθρου, αν είναι διαφορετικό από απλό, και
κατόπιν συµπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία όπως αναφέρονται στη σύµβαση.
Με επιλογή από λίστα: Μπορείτε να προσθέσετε ένα ή πολλά άρθρα κάνοντας κλικ στο πεδίο
επιλογής Κωδικός και επιλέγοντας όσα άρθρα θέλετε από τη λίστα των κωδικών που εµφανίζεται.
Στη λίστα αυτή µπορείτε εύκολα να εντοπίσετε τον κωδικό του άρθρου που θέλετε µε χρήση της
γραµµής φίλτρων. Ενεργοποιήστε το κουτί ελέγχου στην πρώτη στήλη και επαναλάβετε τη
διαδικασία για όσα άρθρα επιθυµείτε. Κατόπιν πατήστε Εντάξει και τα άρθρα που επιλέξατε θα
προστεθούν στη λίστα εργασιών του τρέχοντος γκρουπ.

   Αν προσθέσετε µια γραµµή αλλά δεν εισάγετε κανένα στοιχείο σε αυτή, τότε µε την
καταχώρηση ή την αλλαγή οθόνης η γραµµή ακυρώνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα.

∆ιαγραφή άρθρων
Για να αφαιρέσετε ένα άρθρο από τη λίστα κάνετε δεξί κλικ στη στήλη επιλογής και επιλέξτε
∆ιαγραφή. Μπορείτε να διαγράψετε πολλά άρθρα ταυτόχρονα αφού τα επιλέξετε µε την χρήση
των πλήκτρων CTRL ή SHIFT όπως και σε όλες τις λίστες του προγράµµατος.

 Η διαγραφή των άρθρων είναι οριστική και δεν αναιρείται. Τα διαγραµµένα άρθρα δεν
αποθηκεύεται κάπου ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση τους. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή
εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα.

Αλλαγή θέσης άρθρου
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά του πλοηγού Μία θέση πάνω, Μία θέση κάτω για να αλλάξετε την
θέση (σειρά) µε την οποία εµφανίζεται το επιλεγµένο άρθρο στη λίστα.

Αναζήτηση εργασίας
Μπορείτε να αναζητήσετε µια εργασία σε οποιοδήποτε γκρουπ του προϋπολογισµού (και όχι µόνο
στην τρέχουσα οµάδα εργασιών) µε τη χρήση των πεδίων και κουµπιών της γραµµής εντολών πάνω
από τη λίστα. Η αναζήτηση σταµατά στην πρώτη ανεύρεση του κωδικού ή περιγραφής που έχετε
εισάγει και κατόπιν µε τα βέλη µπορείτε να δείτε και τις άλλες εργασίες όπου εµφανίζεται.

Αντιγραφή και επικόλληση
∆είτε στο σχετικό θέµα αναλυτική περιγραφή της δυνατότητας αντιγραφής και επικόλλησης των
γκρουπ και των εργασιών του προϋπολογισµού στο ίδιο ή σε διαφορετικό έργο.
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4.4.1.4 Εµφάνιση λίστας

Όπως όλες οι λίστες του Ace ERP, έτσι και η λίστα των εργασιών του προϋπολογισµού είναι πλήρως
παραµετροποιήσιµη. Μπορείτε για παράδειγµα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες και να
αλλάξετε τα πλάτη  ή τη θέση τους. Όλες οι δυνατές επιλογές είναι διαθέσιµες από το µενού που
εµφανίζεται µε δεξί κλικ πάνω στις επικεφαλίδες των στηλών. Για αναλυτική περιγραφή των
επιλογών αυτών δείτε στο σχετικό θέµα της ενότητας ∆ουλεύοντας µε το Ace ERP.

Ειδικά όµως η λίστα της προϋπολογισµού σας δίνει την επιπλέον δυνατότητα της προσθήκης
δυναµικών στηλών ποσοτήτων και κόστους από τους καταχωρηµένους λογαριασµούς, ΑΠΕ και
επιµετρήσεις. Με την επιλογή Προσθήκη στήλης εµφανίζεται παράθυρο στο οποίο µπορείτε να
επιλέξετε ποιες από αυτές τις στήλες θέλετε να εµφανίζονται στη λίστα µε ενεργοποίηση του
αντίστοιχου κουτιού ελέγχου. Με κλικ στο κουµπί Επιλογή οι στήλες που επιλέξατε εµφανίζονται
στη λίστα. Αν θέλετε να αφαιρέσετε κάποια, σύρετε την επικεφαλίδα της προς τα κάτω όπως.

 Για να εµφανιστούν οι στήλες που προσθέσατε στον προϋπολογισµό και την επόµενη φορά που
θα τον ανοίξετε πρέπει, πριν κλείσετε τη σελίδα του προϋπολογισµού, να κάνετε κλικ στο κουµπί
Παραµετροποίηση της κορδέλας ώστε να αποθηκευτεί η τρέχουσα διάταξη της λίστας.

 Για να επιστρέψετε στην αρχική, προεπιλεγµένη παραµετροποίηση επιλέξτε Επαναφορά
στηλών από το µενού παραµετροποίησης.

4.4.1.5 Τύποι άρθρων

Συνήθως τα άρθρα περιγράφουν µία ενιαία εργασία και αναθεωρούνται µε ένα και µόνο κωδικό
αναθεώρησης. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις κατά τις οποίες µια εργασία αναλύεται σε υποεργασίες
(άρθρα κατ' αποκοπή) ή αναθεωρείται µε περισσότερους από έναν κωδικούς αναθεώρησης. Στη
λίστα των εργασιών o καθορισµός του τύπου κάθε άρθρου γίνεται στην πρώτη στήλη Τύπος, όπου
µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

· Απλή: Οι εργασίες αυτές αναθεωρούνται µε έναν µόνο κωδικό αναθεώρησης και δεν αναλύονται
σε υποεργασίες.

·  Με πολλούς συντελεστές αναθεώρησης: Τα άρθρα πολλαπλής αναθεώρησης δεν αναλύονται σε
επί µέρους εργασίες αλλά διαφέρουν από τα απλά άρθρα στο ότι αναθεωρούνται µε την χρήση 2
ή περισσότερων κωδικών αναθεώρησης πχ Ξύλινες θύρες µε σκελετό από αλουµίνιο που
αναθεωρείται µε ΟΙΚ 5441 κατά 40% και µε ΟΙΚ 6501 κατά 60%. Η καταχώρηση των κωδικών
αναθεώρησης και των ποσοστών, ανάλογα µε τα οποία θα αναθεωρηθεί το άρθρο γίνεται στην
καρτέλα του άρθρου.

·  Κατ' αποκοπή: Είναι άρθρα µε τρία επίπεδα ανάλυσης, που αναλύονται σε φάσεις και κάθε
φάση αναθεωρείται µε πολλούς, συνήθως, κωδικούς αναθεώρησης. Η καταχώρηση των φάσεων,
των κωδικών αναθεώρησης και των ποσοστών γίνεται στην καρτέλα του άρθρου.

· Κατ' αποκοπή µε υποφάσεις: Είναι άρθρα µε τέσσερα επίπεδα ανάλυσης, που αναλύονται
δηλαδή σε υπερφάσεις, κάθε υπερφάση αναλύεται σε φάσεις και κάθε φάση αναθεωρείται µε
πολλούς κωδικούς αναθεώρησης. Η καταχώρηση των υπερφάσεων, των φάσεων, των κωδικών
αναθεώρησης και των ποσοστών γίνεται στην καρτέλα του άρθρου.

· Επικεφαλίδα εργασιών: Είναι απλές γραµµές περιγραφών που παρεµβάλλονται ορισµένες φορές
στις εργασίες ενός γκρουπ για να βοηθούν, οπτικά και µόνο, στην οµαδοποίηση τους. Οι γραµµές
των επικεφαλίδων εκτυπώνονται στα διάφορα έντυπα προϋπολογισµού, λογαριασµών κλπ, αλλά
δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς.
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 Ο τύπος των άρθρων δεν αλλάζει µετά την πρώτη αποθήκευση. Σε περίπτωση λανθασµένης
καταχώρησης πρέπει να διαγράψετε το άρθρο και να το καταχωρήσετε και πάλι. Η προεπιλογή για
τα νέα άρθρα που προστίθενται είναι ο τύπος Απλή που είναι η συνηθέστερη περίπτωση.

4.4.1.6 Στοιχεία άρθρων

Σε κάθε γραµµή εργασιών τα στοιχεία που µπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε είναι τα
εξής:

Κωδικός άρθρου
Πληκτρολογήστε τον κωδικό του άρθρου ή επιλέξτε τον σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην
προσθήκη άρθρων. ∆εν είναι υποχρεωτικό να δώσετε τιµή σε αυτό το πεδίο.

Περιγραφή άρθρου
Αν επιλέξετε τον κωδικό του άρθρου από τη λίστα, τότε η περιγραφή συµπληρώνεται αυτόµατα,
αλλιώς πληκτρολογήστε την περιγραφή όπως αναγράφεται στη σύµβαση του έργου.

Μονάδα µέτρησης
Αν επιλέξετε τον κωδικό του άρθρου από τη λίστα, τότε η µονάδα µέτρησης συµπληρώνεται
αυτόµατα αλλιώς επιλέξτε από τη λίστα των διαθέσιµων µονάδων µέτρησης. Αν δεν υπάρχει στη
λίστα κάνετε κλικ στο κουµπί του πλαισίου επιλογής για να προσθέσετε στη λίστα τη νέα µονάδα
και κατόπιν επιλέξτε την.

Αριθµός τιµολογίου
Πληκτρολογήστε τον αριθµό τιµολογίου (Α.Τ.) όπως αναγράφεται στη σύµβαση. Η καταχώρηση του
Α.Τ. σε κάθε άρθρο είναι υποχρεωτική.

  Στο ίδιο γκρουπ απαγορεύεται περισσότερα από ένα άρθρα να έχουν τον ίδιο Α.Τ.

 Τα άρθρα που έχουν από τον προϋπολογισµό τον ίδιο Α.Τ. πρέπει να έχουν και τις ίδιες τιµές
µονάδας ανεξάρτητα σε ποιο γκρουπ ανήκουν. Αν πληκτρολογήσετε ένα Α.Τ. το οποίο υπάρχει ήδη
σε άλλο γκρουπ, τότε το τρέχον άρθρο παίρνει αυτόµατα την ίδια τιµή µονάδας µε το υπάρχον,
αφού πρώτα εµφανιστεί προειδοποιητικό  µήνυµα.

Κωδικός αναθεώρησης
· Αν το άρθρο είναι απλό τότε επιλέξτε τον κωδικό αναθεώρησης από τη λίστα. Αν δεν υπάρχει στη

λίστα κάνετε κλικ στο κουµπί του πλαισίου επιλογής για να προσθέσετε στη λίστα το νέο κωδικό
και κατόπιν επιλέξτε τον.

· Αν το άρθρο είναι πολλαπλής αναθεώρησης ή κατ' αποκοπή, τότε το πεδίο είναι
απενεργοποιηµένο και η καταχώρηση των κωδικών και των αντίστοιχων ποσοστών γίνεται στην
καρτέλα του άρθρου.

Συµβατική ποσότητα
· Αν το άρθρο είναι απλό ή πολλαπλής αναθεώρησης, πληκτρολογήστε την αρχικά εγκεκριµένη

ποσότητα της εργασίας όπως φαίνεται στη σύµβαση του έργου.
· Αν το άρθρο είναι κατ' αποκοπή, τότε το πεδίο είναι απενεργοποιηµένο και η καταχώρηση των

ποσοτήτων των επιµέρους φάσεων και υποφάσεων γίνεται στην καρτέλα του άρθρου. Στη στήλη
των ποσότητας εµφανίζεται πάντοτε το άθροισµα των επιµέρους ποσοτήτων των φάσεων.
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4.4.1.7 Καρτέλες άρθρων

Με διπλό κλικ πάνω σε ένα άρθρο εµφανίζεται η καρτέλα του στην οποία να δείτε και να
τροποποιήσετε τα  στοιχεία του, ακόµη και αυτά που δεν είναι δυνατόν να εµφανίζονται στη λίστα
των εργασιών. Τα στοιχεία αυτά είναι:

Περιγραφή, Εναλλακτική περιγραφή
Εκτός από την κανονική περιγραφή µπορείτε να πληκτρολογήσετε µια εναλλακτική περιγραφή αν
για παράδειγµα θέλετε να τυπώσετε τον προϋπολογισµό και σε µία δεύτερη γλώσσα σε περίπτωση
διεθνών έργων και εφόσον υπάρχει διαθέσιµη σχετική εκτύπωση.

 Τιµές άρθρου
Η τιµή σύµβασης είναι αυτή που αντιγράψατε από την σύµβαση. Τα πεδία Τιµή µελέτης και Τιµή
κόστους προορίζονται για µελλοντική χρήση.

Τύπος, µονάδα µέτρησης, Α.Τ., κωδικός αναθεώρησης, συµβατική ποσότητα
Είναι τα ίδια πεδία που υπάρχουν και στη λίστα των άρθρων.

Συντελεστής Εργατικής δαπάνης
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το συντελεστή εργατικής δαπάνης της συγκεκριµένης εργασίας ή να
επιλέξετε τον συντελεστή από τους Πίνακες συντελεστών εργατικής δαπάνης που έχουν εκδοθεί
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 418Β/5-4-2002. Οι συντελεστές που καταχωρείτε χρησιµοποιούνται στον
υπολογισµό του Ποσοστού Εργατικής ∆απάνης για το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου.

Τµηµατικές προθεσµίες
Στη λίστα αυτή µπορείτε να πληκτρολογήστε την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την
περάτωση της τρέχουσας εργασίας στην περίπτωση που το έργο σας έχει διαφορετικές προθεσµίες
περάτωσης ορισµένων εργασιών στην περιοχή αυτή . Πληκτρολογήστε επίσης την αντίστοιχη
ποσότητα, που συνήθως συµπίπτει µε την εγκεκριµένη. Σε ειδικές όµως περιπτώσεις µπορεί να έχει
ορισθεί ότι η εργασία θα εκτελεστεί τµηµατικά µε συγκεκριµένες επί µέρους προθεσµίες.

Φάσεις, Υπερφάσεις, Κωδικοί αναθεώρησης
Αν το άρθρο είναι σύνθετο (µε πολλούς κωδικούς αναθεώρησης ή κατ' αποκοπή), τότε στη καρτέλα
εµφανίζονται και οι σχετικές λίστες όπου µπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των φάσεων και
των κωδικών αναθεώρησης. Ανάλογα µε τον τύπο στην καρτέλα θα εµφανίζονται µία δύο ή τρεις
λίστες. Στη πιο σύνθετη περίπτωση των άρθρων κατ' αποκοπή µε υποφάσεις, θα πρέπει να κάνετε
τις παρακάτω καταχωρήσεις.
· Κάνετε δεξί κλικ στη πρώτη λίστα, επιλέξτε Προσθήκη υπερφάσης και καταχωρείστε την

περιγραφή και την ποσότητα της πρώτης υπερφάσης. Επαναλάβετε την προσθήκη των
υποφάσεων.

· Έχοντας επιλεγµένη την πρώτη υπερφάση, κάνετε δεξί κλικ στη δεύτερη λίστα, επιλέξτε
Προσθήκη φάσης και καταχωρείτε την περιγραφή και την ποσότητα της πρώτης φάσης της
πρώτης υπερφάσης. Επαναλάβετε την προσθήκη των φάσεων της πρώτης υπερφάσης. Κατόπιν
επιλέξτε την επόµενη υπερφάση στη πρώτη λίστα και καταχωρείστε τις φάσεις της στη δεύτερη
λίστα κλπ.

· Για κάθε φάση κάθε υπερφάσης κάνετε δεξί κλικ στη τρίτη λίστα, επιλέξτε Προσθήκη κωδικού
αναθεώρησης και καταχωρείστε τους κωδικούς αναθεώρησης µε επιλογή από τη λίστα των
κωδικών, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά. Πάνω από τη λίστα εµφανίζεται το τρέχον άθροισµα
των ποσοστών.

 Αφού ανοίξετε την καρτέλα ενός άρθρου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά Επόµενο /
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Προηγούµενο της κορδέλας για να µετακινηθείτε στις υπόλοιπες εργασίες του τρέχοντος γκρουπ.
Αν κάνετε αλλαγές σε µια καρτέλα πρέπει να τις αποθηκεύσετε πριν µετακινηθείτε σε άλλη. Όταν
κλείσετε την καρτέλα επιστρέφετε στη σελίδα του προϋπολογισµού του έργου.

 Για να ανοίξει η καρτέλα ενός άρθρου πρέπει πρώτα αυτό να έχει αποθηκευτεί.

4.4.1.8 Αντιγραφή και επικόλληση

Ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου διαθέτει ένα µηχανισµό αντιγραφής και επικόλλησης
(copy - paste) µε τον οποίο είναι δυνατή η ταχύτατη αναπαραγωγή τµηµάτων του. Τα βασικά
χαρακτηριστικά της πολύ χρήσιµης αυτής δυνατότητας είναι:

· Μπορείτε να αντιγράψετε από ένα άρθρο µέχρι και ολόκληρο τον προϋπολογισµό ενός έργου.
· Η επικόλληση είναι δυνατή στο ίδιο ή και σε διαφορετικό έργο.
· Αντιγράφοντας ένα γκρουπ αντιγράφετε και όλους τους υποκλάδους του καθώς και όλα τα

άρθρα.
· Μπορείτε να αντιγράψετε πολλά, µεµονωµένα, µη συνεχόµενα άρθρα.

Αντιγραφή / Επικόλληση γκρουπ.
· Με κλικ στο κουµπί Αντιγραφή της γραµµής εντολών του δένδρου διάρθρωσης αντιγράφεται

προσωρινά στη µνήµη το τρέχον γκρουπ µε όλους τους υποκλάδους του και όλα τα άρθρα που
περιέχουν.

· Με κλικ στο κουµπί Επικόλληση, το γκρουπ που έχετε αντιγράψει προστίθεται στον
προϋπολογισµό µαζί µε όλους τους τυχόν υποκλάδους του καθώς και όλα τα άρθρα που
περιέχουν. Η επικόλληση γίνεται κάτω από τον επιλεγµένο κόµβο και στο ίδιο επίπεδο µε αυτόν.
Μπορείτε κατόπιν, αν θέλετε, να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά εντολών για να αλλάξτε τη θέση
και το επίπεδο του νέου γκρουπ.

Αντιγραφή / Επικόλληση άρθρων.
· Με κλικ στο κουµπί Αντιγραφή της γραµµής εντολών της λίστας εργασιών αντιγράφονται

προσωρινά στη µνήµη τα επιλεγµένα άρθρα. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά άρθρα ταυτόχρονα µε
τη βοήθεια των πλήκτρων CTRL και SHIFT.   Από τα στοιχεία των άρθρων αντιγράφονται ο τύπος,
η περιγραφή, η µονάδα µέτρησης, ο κωδικός αναθεώρησης, ο αριθµός τιµολογίου και η τιµή
µονάδας. ∆εν αντιγράφεται η ποσότητα. Από τα άρθρα που διαθέτουν φάσεις και υποφάσεις
αντιγράφονται όλα τα στοιχεία τους εκτός των ποσοτήτων.

· Με κλικ στο κουµπί Επικόλληση τα άρθρα που έχετε αντιγράψει προστίθενται στη λίστα των
εργασιών. Η επικόλληση των αντιγραµµένων άρθρων γίνεται πάντοτε στο τέλος του γκρουπ,
κάτω, δηλαδή, από την τελευταία εργασία. Μπορείτε κατόπιν, αν θέλετε, να χρησιµοποιήσετε τα
κουµπιά - βέλη του πλοηγού για να αλλάξτε τη θέση των νέων άρθρων.

4.4.1.9 Εισαγωγή από Excel

Αν έχετε τον προϋπολογισµό κατασκευής του έργου σε µορφή Excel µπορείτε να τον εισάγετε
κατευθείαν στο AceERP Ecm,  κερδίζοντας πολύτιµο χρόνο.

Για αν γίνει σωστά η εισαγωγή, ο προϋπολογισµός πρέπει να βρίσκεται στο πρώτο φύλλο ενός
αρχείου Excel µε τις εξής 9 στήλες:
1. Τύπος:  Είναι ο τύπος του άρθρου. Εισάγονται µόνο άρθρα τύπου 1 ή 2.
2. Α/Α:  Αύξων αριθµός εργασίας που σε κάθε κεφάλαιο ξεκινάει πάλι από το 1.  
3. Ένδειξη εργασιών: Περιγραφή της κάθε εργασίας ή του γκρουπ.  
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4. ΑΤ: Αριθµός τιµολογίου σε όποια µορφή επιθυµείτε.  ∆εν πρέπει να υπάρχει ο ίδιος ΑΤ σε
περισσότερα από ένα άρθρα.  

5. Μ.Μ.: Μονάδα µέτρησης.  
6. Κωδικός αναθεώρησης: Πρέπει  να είναι γραµµένος µε τον σωστό τρόπο δηλαδή

πρόθεµα/κενό/αριθµός πχ ΗΛΜ 63.  
7. Τιµή: Σε ευρώ χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων (τελείες) αλλά µε διαχωριστικό δεκαδικών το

κόµµα πχ το 12.654.2 είναι λάθος ενώ 12654,20 είναι σωστό.
8. Ποσότητα: Ισχύουν τα ίδια µε την τιµή για την µορφή της ποσότητας  
9. Κωδικός άρθρου: Προαιρετικά ο κωδικός του άρθρου µε τη σωστή µορφή όπως ο Κ.Α.

Οι κανόνες εισαγωγής είναι οι εξής:

· Στην πρώτη γραµµή όλου του προϋπολογισµού αναγράφονται οι επικεφαλίδες των 9 στηλών.
 Μπορείτε να γράψετε ότι κείµενο θέλετε ως επικεφαλίδα. Το πρόγραµµα αναγνωρίζει το είδος
της στήλες από τη σειρά της και µόνο.

· Στην πρώτη γραµµή του κάθε γκρουπ συµπληρώνεται µόνο η στήλη Ένδειξη εργασιών µε την
εξής µορφή "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.1. Εργασίες βάσεως" όπου οι τελείες πριν και µετά την αριθµητική
ένδειξη 1 είναι υποχρεωτικές.  

· Στις άλλες γραµµές συµπληρώνονται όλες οι στήλες µε τις σχετικές τιµές τους σύµφωνα µε τους
κανόνες που αναγράφονται παραπάνω.  

Για να εισάγετε το αρχείο στο πρόγραµµα ακολουθείστε τα εξής βήµατα:

· Ετοιµάστε το αρχείο Excel σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες και αποθηκεύστε το.  

· Ανοίξτε την οθόνη του προϋπολογισµού του έργου και από τις ∆ιαδικασίες επιλέξτε Εισαγωγή
προϋπολογισµού από Excel.  

· Εντοπίστε το αρχείο τύπου Excel που έχετε αποθηκεύσει και κάνετε κλικ στο Ανοιγµα.  

 Η εισαγωγή δεν επιτρέπεται όταν υπάρχουν ήδη εγγραφές λογαριασµών, επιµετρήσεων, ΑΠΕ
κλπ. Αν υπάρχουν γκρουπ και εργασίες στον προϋπολογισµό τότε η εισαγωγή επιτρέπεται αλλά
προηγουµένως εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα ότι οι υφιστάµενες εργασίες θα διαγραφούν.

  Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα υπόδειγµα αρχείου Excel, στην µορφή που πρέπει να έχει
για την εισαγωγή ενός τυπικού προϋπολογισµού.
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4.4.2 Λογαριασµοί

Με διπλό κλικ στην επιλογή Λογαριασµοί του δένδρου του έργου εµφανίζεται η λίστα των
λογαριασµών που έχετε δηµιουργήσει. Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη
ανεύρεση του λογαριασµού που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα
πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον πλοηγό της
λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή. Εµφανίζεται παράθυρο στο οποίο δίνετε µερικά
βασικά στοιχεία του νέου λογαριασµού και επιλέγετε αν θέλετε να αντιγραφούν οι ποσότητες από
τον προηγούµενο λογαριασµό. Κατόπιν ανοίγει η καρτέλα του λογαριασµού για να συµπληρώσετε
τα υπόλοιπα στοιχεία.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχοντα λογαριασµό ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω
στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που εµφανίζεται.

Για να διαγράψετε ένα λογαριασµό κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή. Ο λογαριασµός
αφαιρείται αµέσως από τη λίστα, η οριστική διαγραφή του όµως γίνεται µε την αποθήκευση των
αλλαγών.

 Η διαγραφή ενός λογαριασµού είναι οριστική και δεν αναιρείται. Μαζί του διαγράφονται και
όλες οι ποσότητες που τυχόν έχετε καταχωρήσει καθώς και οι σχετικές δαπάνες αναθεώρησης, οι
εγγυητικές κλπ. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα.

 Η διαγραφή δεν επιτρέπεται όταν ο λογαριασµός είναι συσχετισµένος µε άλλο λογαριασµό ή
αναθεώρηση.

 Αν παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.

4.4.2.1 Καρτέλα λογαριασµού

Η καρτέλα ενός λογαριασµού περιλαµβάνει πεδία, λίστες και υποσελίδες που περιέχουν κάθε
πληροφορία που είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό και την εκτύπωση των εντύπων του. Τα
περισσότερα από τα παρακάτω πεδία είναι συµπληρωµένα µε προεπιλεγµένες τιµές όταν
δηµιουργείτε ένα νέο λογαριασµό.

Αριθµός : Ο αριθµός του λογαριασµού χρησιµοποιείται στις εκτυπώσεις ως ο αριθµός της
πιστοποίησης. Η προεπιλογή είναι ο αριθµός αυτός να είναι ίδιος µε τον αύξοντα αριθµό του
λογαριασµού ο οποίος δίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα και δεν αλλάζει. Στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν πρέπει να αλλάξετε τον αριθµό αυτό. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (πχ στην
περίπτωση λογαριασµού προκαταβολής) µπορεί να θελήσετε να µην είναι ίδιοι ο αριθµός
πιστοποίησης που εκτυπώνεται από το πρόγραµµα µε τον Α/Α του λογαριασµού.

Τύπος : Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασµού. Η επιλογή αυτή είναι πολύ σηµαντική για τον τρόπο
που θα γίνουν οι υπολογισµοί και την εµφάνιση των εκτυπώσεων.
· Εργασιών : Αν ο λογαριασµός περιλαµβάνει εργασίες που είναι και η ποιο συνηθισµένη

περίπτωση
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· Προκαταβολής : Αν ο λογαριασµός δεν περιλαµβάνει εργασίες αλλά υποβάλλεται µόνο για την
είσπραξη µιας προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή πληκτρολογήστε επίσης και το ποσό της
προκαταβολής στο πεδίο Ποσό.

· Υπερηµερίας : Αν ο λογαριασµός δεν περιλαµβάνει εργασίες αλλά υποβάλλεται µόνο για την
είσπραξη τόκων υπερηµερίας από καθυστερήσεις πληρωµών προηγούµενων πιστοποιήσεων.

Κωδικός : Πληκτρολογήστε µια µικρή περιγραφή για την εύκολη αναζήτηση του λογαριασµού στις
λίστες.

Περιγραφή: Η περιγραφή του λογαριασµού χρησιµοποιείται στις εκτυπώσεις. Συνήθως η
προεπιλεγµένη περιγραφή είναι αρκετή µπορείτε όµως αν θέλετε να την αλλάξετε ή να την
συµπληρώσετε.

Προηγούµενος λογαριασµός: Είναι ο λογαριασµός από τον οποίο αντιγράφονται οι ποσότητες κατά
τη δηµιουργία του νέου λογαριασµού, χρησιµοποιείται όµως από το πρόγραµµα και ως δείκτης της
διαδοχής των λογαριασµών.

Έλεγχος µε βάση τον ΑΠ: Επιλέξετε τον ΑΠ µε βάση τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος των ποσοτήτων
όταν θα υπολογιστεί ο τρέχων λογαριασµός. Η προεπιλογή είναι ο τελευταίος εγκεκριµένος ΑΠ. Αν
δεν υπάρχει εγκεκριµένος ΑΠ ή αν δεν επιλέξετε κάποιον ΑΠ στο πεδίο αυτό, ο έλεγχος θα γίνει µε
βάση τις συµβατικές ποσότητες.

Ηµεροµηνίες υπογραφής: Στο πεδία της περιοχής αυτής πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις αντίστοιχες
ηµεροµηνίες. Υποχρεωτική είναι µόνο η ηµεροµηνία υπογραφής αναδόχου κατά την οποία
υποβάλετε τον λογαριασµό. Η ηµεροµηνία αυτή ελέγχεται σε σχέση µε την τελευταία ηµεροµηνία
προθεσµίας. Αν δηλαδή η ηµεροµηνία υπογραφής του λογαριασµού από τον ανάδοχο είναι
µεταγενέστερη της προθεσµίας περάτωσης του έργου, τότε στην οθόνη εµφανίζεται
προειδοποιητικό µήνυµα και δεν επιτρέπεται η συνέχιση των υπολογισµών.

Σχόλια: Στο πεδίο αυτό πληκτρολογήστε αν θέλετε µερικά σχόλια, που αφορούν στον συγκεκριµένο
λογαριασµό.

Παράµετροι υπολογισµού
Ενεργοποιείστε όποια κουτιά ελέγχου πρέπει, ανάλογα µε το έργο σας και συµπληρώστε τα
υπόλοιπα πεδία:

· Τρόπος υπολογισµού τόκων : Υπάρχουν τρεις επιλογές για τον υπολογισµό των τόκων των
προκαταβολών :
1η επιλογή : Ηµέρες (Ηµ1 – Ηµ2) : Με την επιλογή αυτή οι τόκοι υπολογίζονται ανά ηµέρα

για το χρονικό διάστηµα µεταξύ του τρέχοντος λογαριασµού (Ηµ1) και του
προηγούµενου (Ηµ2). Αν µεταξύ των δύο ηµεροµηνιών γίνει αλλαγή του επιτοκίου
τότε οι τόκοι υπολογίζονται χωριστά για τα χρονικά διαστήµατα µε διαφορετικό
επιτόκιο.

2η επιλογή : Μήνες (Μην1 – Μην2) : Με την επιλογή αυτή οι τόκοι υπολογίζονται ανά µήνα
για το χρονικό διάστηµα µεταξύ του τρέχοντος λογαριασµού (Μην1) και του
προηγούµενου (Μην2). Ο υπολογισµός των µηνών µεταξύ των δύο ηµεροµηνιών
γίνεται µε την αφαίρεση των µηνών µεταξύ τους (πχ αν Μην1= 20-8-2009 και
Μην2=1-7-2009 τότε : Μην1 - Μην2 = 1). Αν µεταξύ των δύο ηµεροµηνιών γίνει
αλλαγή του επιτοκίου τότε υπολογίζεται το µέσο επιτόκιο σ' αυτό το χρονικό
διάστηµα.

3η επιλογή : Μήνες (Ηµ1 – Ηµ2)/30 : Με την επιλογή αυτή οι τόκοι υπολογίζονται ανά µήνα
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για το χρονικό διάστηµα µεταξύ του τρέχοντος λογαριασµού (Ηµ1) και του
προηγούµενου (Ηµ2). Ο υπολογισµός των µηνών µεταξύ των δύο ηµεροµηνιών
προκύπτει από το πηλίκο του χρονικού διαστήµατος (Ηµ1-Ηµ2) µε το 30. Αν µεταξύ
των δύο ηµεροµηνιών γίνει αλλαγή του επιτοκίου τότε υπολογίζεται το µέσο επιτόκιο
σ' αυτό το χρονικό διάστηµα.

Ο συντελεστής "αριθµός ηµερών ανά µήνα" στον παρονοµαστή έχει αρχική τιµή 30.
Μπορείτε όµως να πληκτρολογήσετε µια διαφορετική τιµή πχ 31 για να
χρησιµοποιηθεί στους υπολογισµούς.

• Προσαύξηση επιτοκίου: Το ποσοστό που θα πληκτρολογήσετε στο πεδίο αυτό θα προστεθεί σε
κάθε ένα από τα επιτόκια προκαταβολών που το πρόγραµµα θα χρησιµοποιήσει για τους
υπολογισµούς των τόκων των προκαταβολών.

· Ποσοστό απόσβεσης χρήστη %: Το πρόγραµµα υπολογίζει τον συντελεστή απόσβεσης µε βάση
την ισχύουσα νοµοθεσία Ν.3669/2008, Αρθρο 51, παρ. 5. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε άλλο
συντελεστή απόσβεσης προκαταβολής από αυτόν που υπολογίζει το πρόγραµµα
πληκτρολογήστε τον δικό σας συντελεστή στο πεδίο αυτό.

· Περιθώριο επιτοκίου ΕΚΤ (%) : Με το Π∆ 166/2003 οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται µε βάση
το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη
αναχρηµατοδότησης, προσαυξηµένο κατά επτά εκατοστιαίες µονάδες (περιθώριο).

· Στρογγύλευση σε: Αν αυτό το πεδίο είναι κενό ή έχει την τιµή 0, τότε δεν θα εφαρµοστεί
στρογγύλευση στο ποσό του λογαριασµού. Αν πληκτρολογήσετε ένα άλλο ποσό τότε αυτό θα
είναι η προσέγγιση της στρογγύλευσης πχ 100 σηµαίνει στρογγύλευση στα πλησιέστερα 100
ευρώ. Το ποσό της στρογγύλευσης αφαιρείται πάντοτε από το ποσό του λογαριασµού και
εµφανίζεται στις εκτυπώσεις ως κράτηση υπέρ της υπηρεσίας. Το ποσό αυτό µπορείτε επίσης να
το δείτε (µετά τον υπολογισµό του λογαριασµού) και να το αλλάξετε, Αν θέλετε, στη λίστα
Πληρωµές.

 Συνιστάται να µην χρησιµοποιείτε την στρογγύλευση σε περίπτωση που ο λογαριασµός
περιλαµβάνει υπολογισµό τόκων και αποσβέσεων προκαταβολών.

· Λογαριασµός µε 80%: Με την ενεργοποίηση αυτού του κουτιού ελέγχου ορίζετε ότι στον
τρέχοντα λογαριασµό οι υπερσυµβατικές ποσότητες και εργασίες θα υπολογισθούν µε 80% της
συµβατικής τιµής. Για να ισχύει αυτή επιλογή πρέπει παράλληλα να υπάρχει ΑΠ υπογραµµένος
αλλά όχι εγκεκριµένος και επιπλέον να είναι ενεργοποιηµένοι οι έλεγχοι ποσοτήτων στα Γενικά
στοιχεία του έργου.

· Στρογγύλευση προ ΦΠΑ: Συνήθως η στρογγύλευση εφαρµόζεται στο πληρωτέο ποσό (µετά
ΦΠΑ). Αν όµως θέλετε, µπορείτε να εφαρµόσετε στρογγύλευση πριν το ΦΠΑ µε την
ενεργοποίηση αυτού του κουτιού ελέγχου. Σηµειώστε ότι µε το κουτί αυτό δεν ορίζετε αν θέλετε
ή όχι να εφαρµοστεί στρογγύλευση αλλά µόνο τον τρόπο που θα εφαρµοστεί. Για να ορίσετε αν
θέλετε στρογγύλευση καθώς και µε ποια προσέγγιση χρησιµοποιείστε το πεδίο Στρογγύλευση σε.

· Συµβατικό ποσό χωρίς αναθεώρηση: Με την ενεργοποίηση αυτού του κουτιού ορίζετε ως
συµβατικό ποσό Σ για τον υπολογισµό του συντελεστή απόσβεσης το ποσό των εγκρίσεων που
έχει καταχωρηθεί στον πίνακα Λογαριασµοί/Αρχεία Λογαριασµού/Εγκρίσεις µείον την πρόβλεψη
αναθεώρησης που έχει καταχωρηθεί στις συµβάσεις (Γενικά στοιχεία/Αρχική
Σύµβαση/Πρόβλεψη αναθεώρησης και Ανακεφαλαιωτικοί/ν-οστή Συµπληρωµατική
Σύµβαση/Πρόβλεψη Αναθεώρησης)
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· Λογαριασµός χωρίς ΦΠΑ: Αν το κουτί ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο, τότε ο ΦΠΑ δεν
υπολογίζεται και δεν συµπεριλαµβάνεται στο ποσό πληρωµής του λογαριασµού. Στην πρώτη
σελίδα αναφέρεται η ένδειξη «Πιστοποίηση χωρίς ΦΠΑ»

4.4.2.2 Λοιπά στοιχεία

Η καρτέλα του λογαριασµού περιλαµβάνει, εκτός από τα γενικά στοιχεία του και λίστες για την
καταχώρηση επιπλέον στοιχείων που είναι απαραίτητα στον υπολογισµό και τις εκτυπώσεις:

Εγκρίσεις
Αυτή η λίστα περιλαµβάνει τις αποφάσεις για τα ποσά που έχουν εγκριθεί (αρχική σύµβαση, 1η
συµπληρωµατική κλπ) και εκτυπώνεται συνήθως στην 2η σελίδα του λογαριασµού. Το συνολικό
ποσό των εγκρίσεων χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα για να γίνεται έλεγχος αν υπάρχει
επαρκής εγκεκριµένη δαπάνη. Με βάση τις εγκρίσεις, που προστίθενται από τον χρήστη κάθε
φορά, υπολογίζεται επίσης η απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. Τα στοιχεία κάθε έγκρισης είναι η Περιγραφή (αριθµός απόφασης της έγκρισης), η
Ηµεροµηνία, το Ποσό και το Ποσό ΦΠΑ.

∆απάνες αναθεώρησης
Αυτή η λίστα περιλαµβάνει στοιχεία των πινακίων αναθεώρησης που συνοδεύουν τον τρέχοντα
λογαριασµό. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι η Περίοδος αναθεώρησης, µια Περιγραφή, και τα
Ποσά δαπανών και αναθεώρησης, χωριστά για τις εργασίες και για τα υλικά ώστε να υπάρχει
δυνατότητα σωστού υπολογισµού της απαιτούµενης κάθε φορά εγγύησης.

Κρατήσεις
Αυτή η λίστα περιλαµβάνει τα στοιχεία των τυχόν κρατήσεων του τρέχοντος λογαριασµού που
θέλετε να γίνουν στο τέλος του λογαριασµού. Πληκτρολογήστε για κάθε κράτηση µια σύντοµη
περιγραφή και το κρατηθέν ποσό.

  Οι κρατήσεις που γίνονται από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να καταχωρούνται
από τον χρήστη. Αν πχ οι υπάρχουσες εγγυητικές αντικατάστασης κρατήσεων δεν επαρκούν, πρέπει
να καταχωρήσετε µια κράτηση µε περιγραφή: Λόγω έλλειψης εγγυητικών επιστολών. Το
πρόγραµµα δεν καταχωρεί αυτόµατα κρατήσεις για κανένα λόγο.

∆ιάφορα ποσά
Αυτή η λίστα περιλαµβάνει στοιχεία ειδικών δαπανών, που δεν περιλαµβάνονται στις συµβατικές
εργασίες όπως για παράδειγµα η αµοιβή µιας µελέτης, η οποία δεν εντάσσεται στο συµβατικό
αντικείµενο. Αν πρόκειται για ποσό που αφαιρείται αντί να προστίθεται στον λογαριασµό,
καταχωρήστε το µε αρνητικό πρόσηµο.

  Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στον τρέχοντα λογαριασµό και δεν επηρεάζονται από
τυχόν αλλαγές  σε άλλους λογαριασµούς. Με τη δηµιουργία του κάθε λογαριασµού όλες οι
εγγραφές αντιγράφονται από τον προηγούµενο και συνεπώς απαιτείται η καταχώρηση µόνο των
νέων εγκρίσεων κλπ. που η ισχύς του ξεκινά από τον τρέχοντα.

  Στις λίστες ∆απάνες αναθεώρησης, Κρατήσεις και ∆ιάφορα ποσά υπάρχει πεδίο που
συµπληρώνεται αυτόµατα και δείχνει σε ποιο λογαριασµό έχει δηµιουργηθεί κάθε εγγραφή.
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4.4.2.3 Ποσότητες

Στην υποσελίδα Ποσότητες καταχωρείτε τις ποσότητες των εργασιών του προϋπολογισµού για τον
τρέχοντα λογαριασµό.

Η σελίδα αυτή µοιάζει την σελίδα καταχώρησης του προϋπολογισµού του έργου χωρίς όµως την
δυνατότητα προσθήκης γκρουπ, άρθρων κλπ, αλλά µόνο καταχώρησης των ποσοτήτων του
τρέχοντος λογαριασµού. Η στήλη ποσοτήτων έχει την επικεφαλίδα µε τίτλο την περιγραφή του
λογαριασµού και σ' αυτή καταχωρείτε την ποσότητα κάθε εργασίας για τον τρέχοντα λογαριασµό.
Στην διπλανή στήλη Κόστος, αναγράφεται αυτόµατα το γινόµενα της ποσότητας επί την τιµή
µονάδας του άρθρου.

· Αν το άρθρο είναι απλό ή πολλαπλής αναθεώρησης πληκτρολογήστε στη στήλη καταχώρησης την
ποσότητα του άρθρου. Το πρόγραµµα ελέγχει τις ποσότητες που καταχωρούνται και σε
περίπτωση που είναι µεγαλύτερες από τις εγκεκριµένες εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα
χωρίς όµως να εµποδίζεται η καταχώρηση.

· Αν το άρθρο είναι κατ' αποκοπή πρέπει να δώσετε τις ποσότητες των φάσεων στη καρτέλα του
άρθρου. Η καρτέλα ανοίγει µε διπλό κλικ πάνω στο επιλεγµένο άρθρο, είναι όµοια µε την
καρτέλα του άρθρου στον προϋπολογισµό αλλά τα µόνα ενεργά πεδία είναι οι ποσότητες των
φάσεων. Με το κλείσιµο της καρτέλας το άθροισµα των ποσοτήτων εµφανίζεται στη λίστα των
εργασιών ως συνολική ποσότητα του άρθρου.

  Μπορείτε να τροποποιήσετε την εµφάνιση των στηλών και να προσθέσετε στήλες στη λίστα των
εργασιών όπως ακριβώς και στον προϋπολογισµό του έργου.

 Στο δένδρο του προϋπολογισµού εµφανίζονται τόσο τα γκρουπ των εργασιών του
προϋπολογισµού όσο και τα γκρουπ που ανήκουν στις κατηγορίες των µειωµένων τιµών (υλικά επί
τόπου κλπ).

 Κατά την καταχώρηση γίνεται έλεγχος των ποσοτήτων των εργασιών των λογαριασµών και, αν
υπερβαίνουν τις εγκεκριµένες εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα. Σχετικό µήνυµα εµφανίζεται
επίσης και στην οθόνη των αποτελεσµάτων του υπολογισµού του λογαριασµού.

4.4.2.4 Επεξεργασία στηλών

Πολλές φορές οι ποσότητες ενός λογαριασµού προκύπτουν ως άθροισµα δύο ή περισσότερων
επιµετρήσεων. Στο παράθυρο Επεξεργασία στηλών µπορείτε εύκολα και γρήγορα να
επεξεργαστείτε τις ποσότητες µιας ή περισσοτέρων στηλών. Για να εµφανιστεί το παράθυρο
επιλέξτε Επεξεργασία στηλών από το µενού παραµετροποίησης της λίστα των εργασιών του
λογαριασµού. Κατόπιν επιλέξτε µια από τις εργασίες στο πάνω τµήµα του παράθυρου.

· Αθροισµα στηλών. Μπορείτε να αθροίσετε τις ποσότητες όσων στηλών θέλετε και να
τοποθετήσετε το αποτέλεσµα σε µία άλλη στήλη.

· Αντιγραφή στήλης.  Μπορείτε να αντιγράψετε τις ποσότητες µίας στήλης σε µία άλλη. Οι στήλες
µπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε οµάδα.

· Αφαίρεση στηλών.  Μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες µίας στήλης από τις αντίστοιχες µίας
άλλης και να τοποθετήσετε το αποτέλεσµα σε κάποια τρίτη.

· Μηδενισµός  στήλης  Μπορείτε να µηδενίσετε τις ποσότητες οποιασδήποτε στήλης.
Η επιλογή των στηλών προς επεξεργασία γίνεται µε κλικ στο κουµπί […] δίπλα στην περιοχή ή το
πεδίο όπου αναγράφονται οι στήλες. Εµφανίζεται το παράθυρο Επιλογή στηλών όπου επιλέγετε
µία ή περισσότερες στήλες ανάλογα µε την περίπτωση. Όταν έχετε κάνει τις επιλογές σας πατήστε
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Εντάξει για να ξεκινήσει η επεξεργασία.

 Στην περιοχή του δένδρου διάρθρωσης του προϋπολογισµού µπορείτε να περιορίσετε την
επεξεργασία µόνο στα άρθρα ορισµένων γκρουπ. Για παράδειγµα µπορεί να θέλετε να αντιγράψετε
τις ποσότητες του πρώτου ΑΠ στον δεύτερο αλλά µόνο της αρχικής σύµβασης και όχι των
συµπληρωµατικών συµβάσεων. Στην περίπτωση αυτή αφήνετε ενεργοποιηµένο το κουτί ελέγχου
στα δεξιά του κλάδου Αρχική σύµβαση, αλλά απενεργοποιείτε τα αντίστοιχα κουτιά ελέγχου των
κλάδων της Συµπληρωµατικής σύµβασης.

4.4.2.5 Εγγυητικές

Στη υποσελίδα Εγγυητικές περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που είναι σχετικά µε τις εγγυητικές
του τρέχοντος λογαριασµού.

Ποσά χρήστη για υπολογισµό απαιτούµενων εγγυητικών
Στα πεδία αυτής της περιοχής µπορείτε να καταχωρήσετε ποσά για τις απαιτούµενες εγγυητικές τα
οποία έχετε, ενδεχοµένως, υπολογίσει µε διαφορετικό τρόπο από το πρόγραµµα. Αν
συµπληρώσετε κάποιο από τα πεδία αυτά το πρόγραµµα χρησιµοποιεί το δικό σας ποσό για τους
υπόλοιπους υπολογισµούς. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιµοποιούνται κανονικά τα ποσά των
απαιτούµενων εγγυητικών που υπολογίζονται από το πρόγραµµα.

  ∆εν υπάρχει ποσό χρήστη για την εγγυητική καλής εκτέλεσης γιατί αυτή υπολογίζεται πάντα µε
βάση το ποσό της µελέτης και το ποσοστό που ορίζετε στα γενικά στοιχεία του έργου.

Εγγυητικές
Η λίστα αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία των εγγυητικών που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του
τρέχοντος λογαριασµού. Τα απαραίτητα στοιχεία είναι ο Αριθµός της εγγυητικής, ο Τύπος της, ο
Εκδότης (πχ τράπεζα) η Ηµεροµηνία έκδοσης και το Ποσό. Για πληροφοριακούς λόγους µπορείτε
ακόµη να συµπληρώσετε την ηµεροµηνία επιστροφής καθώς και το ποσό και το ποσοστό της
προµήθειας (έξοδα).

Μειώσεις εγγυήσεων
Η λίστα αυτή περιλαµβάνει τις µειώσεις εγγυήσεων λόγω παραλαβής τµηµάτων του έργου µε ΠΠΑΕ
ή µε άλλο τρόπο. Στις µειώσεις, όπως και στις εγγυητικές, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο της
εγγυητικής.

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στον τρέχοντα λογαριασµό και δεν επηρεάζονται από
τυχόν αλλαγές  σε άλλους λογαριασµούς. Με τη δηµιουργία του κάθε λογαριασµού όλες οι
εγγραφές αντιγράφονται από τον προηγούµενο και συνεπώς απαιτείται η καταχώρηση µόνο των
νέων εγγυητικών που η ισχύς τους ξεκινά από τον τρέχοντα.

4.4.2.6 Πληρωµές

Στην υποσελίδα αυτή περιέχεται η λίστα των πληρωµών που εκτυπώνεται συνήθως στην 2η σελίδα
του λογαριασµού. Η λίστα περιλαµβάνει:
· Τις πληρωµές των προηγούµενων λογαριασµών: Αυτές οι εγγραφές αντιγράφονται από τον

προηγούµενο λογαριασµό κατά τη δηµιουργία του τρέχοντος και δεν επηρεάζονται από
µετέπειτα αλλαγές σε άλλους λογαριασµούς.

· Μια εγγραφή µε τα στοιχεία του τρέχοντος λογαριασµού: Αυτή η γραµµή προστίθεται αυτόµατα
από το πρόγραµµα κατά τη δηµιουργία του λογαριασµού και ενηµερώνεται κάθε φορά που
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γίνεται υπολογισµός. Ανάλογα µε τον τύπο του λογαριασµού, ορισµένα πεδία πρέπει να
καταχωρούνται από τον χρήστη.

Τα στοιχεία κάθε γραµµής πληρωµών είναι τα εξής:

· A/A  που αναφέρεται στο Α/Α του αντίστοιχου λογαριασµού
· Αριθµός απόφασης για την πληρωµή του λογαριασµού.
· Ηµεροµηνία υποβολής του λογαριασµού.
· Τύπος που προκύπτει από το ίδιο πεδίο στην καρτέλα του λογαριασµού. Αν ο λογαριασµός είναι

τύπου Προκαταβολή πρέπει να πληκτρολογήσετε το ποσό της στο πεδίο Ποσό πληρωµής.
· Ποσό πληρωµής του λογαριασµού χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει το κόστος των

εργασιών, την πρόβλεψη αναθεώρησης, και τα διάφορα ποσά.
· Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί.
· Συνολικό ποσό Αθροισµα του ποσού πληρωµής συν το ΦΠΑ
· Στρογγυλοποίηση είναι το ποσό που προέκυψε από τον υπολογισµό λόγω στρογγυλοποίησης.
· Κρατήσεις που αφαιρούνται από συνολικό ποσό της πληρωµής.
· Απόσβεση που υπολογίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.

Πρόκειται για το σύνολο των αποσβέσεων.
· Απόσβεση χρήστη.  Αν πληκτρολογήσετε κάποιο ποσό στο πεδίο αυτό, τότε αυτό αφαιρείται από

το πληρωτέο του λογαριασµού και όχι το ποσό των αποσβέσεων που έχει υπολογιστεί από το
πρόγραµµα. Χρησιµοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις.

· Τόκοι που υπολογίζονται αυτόµατα από το πρόγραµµα. Πρόκειται για το σύνολο των
δεδουλευµένων τόκων.

· Τόκοι χρήστη.  Αν πληκτρολογήσετε κάποιο ποσό στο πεδίο αυτό, τότε αυτό αφαιρείται από το
πληρωτέο του λογαριασµού και όχι το ποσό των τόκων που έχει υπολογιστεί από το πρόγραµµα.
Χρησιµοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις.

· Ποσό αναθεώρησης: Είναι η συνολική δαπάνη αναθεώρησης που πληρώνεται µέχρι και τον
παρόντα λογαριασµό. Το ποσό χρησιµοποιείται στον υπολογισµό του συντελεστή απόσβεσης
όταν ισχύει η περίπτωση των τµηµατικών καταβολών σε προκαταβολές.

· Ηµεροµηνία υπολογισµού τόκων : Αυτό το πεδίο έχει ισχύ µόνο στους λογαριασµούς τύπου
εργασιών στους οποίους υπάρχει ανεξόφλητο ποσό προκαταβολών. Το πρόγραµµα υπολογίζει
τόκους προκαταβολής µέχρι την ακριβώς προηγούµενη ηµέρα αυτής της ηµεροµηνίας.

Τα παρακάτω τρία ηµεροµηνιακά πεδία χρησιµοποιούνται όταν ο τρέχων λογαριασµός είναι τύπου
Υπερηµερίας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ενηµερώσετε τα σχετικά πεδία στις γραµµές όσων
από τις προηγούµενες πληρωµές τύπου Εργασιών επιθυµείτε να υπολογίσετε τόκους υπερηµερίας
ως εξής:
· Ηµεροµηνία τιµολόγησης : Από την ηµεροµηνία αυτή το πρόγραµµα προσθέτει και το ΦΠΑ στο

ανεξόφλητο ποσό επί του οποίου υπολογίζει τόκους υπερηµερίας.
· Ηµεροµηνία όχλησης : Καταχωρίστε την ηµεροµηνία όχλησης σε πιστοποίηση που έχετε

καταθέσει όχληση για την εξόφληση της. Χρησιµοποιείται στον υπολογισµό των τόκων
υπερηµερίας, είναι η ηµεροµηνία έναρξης τοκοφορίας της ανεξόφλητης πιστοποίησης.

· Ηµεροµηνία πληρωµής : Καταχωρίστε την ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα υπολογιστούν οι τόκοι
για τη συγκεκριµένη, ανεξόφλητη µέχρι τότε, πιστοποίηση.

· Σχόλια που αφορούν την πληρωµή.

Τµηµατικές καταβολές
Στη λίστα των τµηµατικών καταβολών καταχωρούνται οι καταβολές (εντάλµατα πληρωµών) που
εισπράττει ο Ανάδοχος για κάθε πιστοποίηση ή τµηµατικές παροχές προκαταβολής. Οι τµηµατικές
καταβολές αναφέρονται στην εκάστοτε επιλεγµένη γραµµή πληρωµών. Η λίστα των τµηµατικών
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καταβολών χρησιµοποιείται:
· Είτε στον υπολογισµό των τόκων υπερηµερίας (όταν η επιλεγµένη γραµµή πληρωµής είναι

τύπου Εργασιών.
· Είτε στον υπολογισµό εγγυητικών, απόσβεσης και τόκων προκαταβολής (όταν η επιλεγµένη

γραµµή πληρωµής είναι τύπου Προκαταβολή.
Τα στοιχεία κάθε σειράς των τµηµατικών καταβολών είναι o Αριθµός απόφασης για την τµηµατική
καταβολή, η Ηµεροµηνία είσπραξης της καταβολής, το Ποσό της καταβολής και Σχόλια.

  Το πεδίο Υπολογισµός µε εγγυητική χρησιµοποιείται µόνο στην περίπτωση της Προκαταβολής.
Αν το πεδίο είναι ενεργό, τότε η εγγυητική προκαταβολής υπολογίζεται µε βάση την παρ. 4, άρθρο
51 του Ν3669/2008. ∆ηλαδή, η εγγυητική επιστολή καλύπτει το ποσό της προκαταβολής, αυξηµένο
µε τους τόκους της υπολογισµένους για χρονικό διάστηµα ίσο µε το µισό της συνολικής
προθεσµίας του έργου. Αν, αντίθετα, το πεδίο είναι ανενεργό, γίνεται έλεγχος του συνολικού
ποσού των τµηµατικών καταβολών της προκαταβολής µε τις υπάρχουσες εγγυητικές καλής
εκτέλεσης. (Το σύνολο των εγγυητικών ΚΕ και Πρόσθετης εγγύησης) µε βάση το άρθρο 4 του
Ν4156/2013 & άρθρο 113 του Ν4199/2013.

4.4.2.7 Περιγραφές

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να συντάξετε και να µορφοποιήσετε ολόκληρα τµήµατα των
βασικών εκτυπώσεων των λογαριασµών. Σε κάθε γραµµή της λίστας αναφέρεται ένας κωδικός και
η περιγραφή της εκτύπωσης και της θέσης όπου θα εµφανιστεί το µορφοποιηµένο κείµενο που
αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη γραµµή.

Η σύνταξη και µορφοποίηση των κειµένων γίνεται στην περιοχή κάτω από τη λίστα που διαθέτει τις
απαραίτητες γραµµές εντολών για το σκοπό αυτό. Μπορείτε βέβαια να ετοιµάσετε το κείµενο σε
άλλο επεξεργαστή κειµένου και κατόπιν να το επικολλήσετε διατηρώντας πλήρως τη µορφοποίηση
του.

  Όταν δηµιουργείτε τον πρώτο λογαριασµό, τα µορφοποιηµένα κείµενα αντιγράφονται από τη
βιβλιοθήκη του προγράµµατος. Στους επόµενους λογαριασµούς αντιγράφονται από τον
προηγούµενο. Έτσι για κάθε έργο χρειάζεται να συντάξετε και να µορφοποιήσετε τα κείµενα µόνο
µία φορά, µε την επιπλέον δυνατότητα να τα τροποποιήσετε σε κάποιο λογαριασµό αν υπάρχει
ανάγκη.

 Η δυνατότητα σύνταξης και µορφοποίησης των κειµένων των εκτυπώσεων είναι, όπως είναι
φανερό, ένα πολύ δυναµικό εργαλείο για την εµφάνιση των εκτυπώσεων, αλλά είναι εντελώς
προαιρετική. Όλες οι εκτυπώσεις είναι σχεδιασµένες ώστε οι περιοχές τίτλων, υπογραφών κλπ. να
διαµορφώνονται αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία που έχετε δώσει στα γενικά στοιχεία του έργου για
τον τίτλο της υπηρεσίας, τους επιβλέποντες κλπ. Αν επιθυµείτε την αντικατάσταση της αυτόµατης
διαµόρφωσης της εκτύπωσης, µε ένα κείµενο που έχετε συντάξει, πρέπει να το δηλώσετε
ενεργοποιώντας το κουτί ελέγχου Χρήση στις εκτυπώσεις στην αντίστοιχη γραµµή της λίστας των
περιγραφών.

4.4.2.8 Υπολογισµοί

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να υπολογίσετε τον τρέχοντα λογαριασµό και να δείτε τα συνοπτικά
αποτελέσµατα στην οθόνη πριν εκτυπώσετε τα έντυπα.
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Αφού συµπληρώσετε τα γενικά στοιχεία και τις ποσότητες του λογαριασµού κάνετε κλικ στο κουµπί
Υπολογισµός. Στο διπλανό πεδίο αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα που έγινε ο
τελευταίος υπολογισµός.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του υπολογισµού είναι χωρισµένα σε περιοχές για εύκολη
επισκόπηση. Στην περιοχή Προειδοποιήσεις αναγράφονται σχόλια για θέµατα που χρειάζονται την
προσοχή σας όπως για παράδειγµα ότι το ποσό πληρωµής που έχει υπολογιστεί ξεπερνά τις
εγκρίσεις που έχετε καταχωρίσει.

4.4.3 Αναθεωρήσεις

Με διπλό κλικ στην επιλογή Αναθεωρήσεις του δένδρου του έργου εµφανίζεται η λίστα των
αναθεωρήσεων που έχετε δηµιουργήσει. Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη
ανεύρεση της αναθεώρησης που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα
πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

Για να δηµιουργήσετε µια νέα Αναθεώρηση πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον πλοηγό
της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή. Εµφανίζεται παράθυρο στο οποίο δίνετε
µερικά βασικά στοιχεία της νέας αναθεώρησης και επιλέγετε αν θέλετε να αντιγραφούν οι
ποσότητες από την προηγούµενη. Κατόπιν ανοίγει η καρτέλα της αναθεώρησης για να
συµπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

Για να επεξεργαστείτε µια υπάρχουσα αναθεώρηση ανοίγετε την καρτέλα της µε διπλό κλικ πάνω
στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που εµφανίζεται.

Για να διαγράψετε µια αναθεώρηση κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή. Η αναθεώρηση
αφαιρείται αµέσως από τη λίστα, η οριστική διαγραφή της όµως γίνεται µε την αποθήκευση των
αλλαγών.

 Η διαγραφή µιας αναθεώρησης είναι οριστική και δεν αναιρείται. Μαζί του διαγράφονται και
όλες οι ποσότητες που τυχόν έχετε καταχωρήσει. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή εµφανίζεται
προειδοποιητικό µήνυµα.

 Η διαγραφή δεν επιτρέπεται όταν η αναθεώρηση είναι συσχετισµένη, όπως για παράδειγµα
όταν εµφανίζεται στο πεδίο Προηγούµενο πινάκιο κάποιας άλλης αναθεώρησης.

 Αν παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.

4.4.3.1 Καρτέλα αναθεώρησης

Η καρτέλα της αναθεώρησης περιλαµβάνει πεδία, λίστες και υποσελίδες που περιέχουν κάθε
πληροφορία που είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό και την εκτύπωση των εντύπων της. Τα
περισσότερα από τα παρακάτω πεδία είναι συµπληρωµένα µε προεπιλεγµένες τιµές όταν
δηµιουργείτε µία νέα αναθεώρηση.

· Περίοδος αναθεώρησης / ΑΑ: Στο πρώτο πεδίο επιλέγετε την περίοδο (Α, Β, Γ, ∆), στο δεύτερο το
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έτος, ενώ  ο αύξων αριθµός ΑΑ χρησιµοποιείται στην περίπτωση που εντός ενός τριµήνου
εκδώσετε περισσότερα από ένα πινάκια. Τα τρία αυτά πεδία χαρακτηρίζουν µοναδικά κάθε
πινάκιο αναθεώρησης.

· Κωδικός : Πληκτρολογήστε µια µικρή περιγραφή για την εύκολη αναζήτηση της αναθεώρησης
στις λίστες.

· Περιγραφή: Πληκτρολογήστε την περιγραφή που θέλετε να εµφανίζεται στις εκτυπώσεις πχ
∆εύτερο πινάκιο αναθεώρησης Β 2012.

· Συνοδεύει τον λογαριασµό: Επιλέξτε τον λογαριασµό τον οποίο θα συνοδεύει το πινάκιο αυτό.
Προφανώς ένας λογαριασµός µπορεί να συνοδεύεται από πολλά πινάκια αναθεώρησης.

· Προηγούµενο πινάκιο:  Αν επιλέξετε κάποιο από τα υπάρχοντα πινάκια αναθεώρησης στο πεδίο
αυτό τότε στο νέο πινάκιο που θα δηµιουργηθεί αντιγράφονται ορισµένα γενικά στοιχεία του
προηγούµενου πινακίου όπως για παράδειγµα οι παράµετροι υπολογισµού. Η σπουδαιότερη
όµως σηµασία του πεδίου αυτού αφορά στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει ο υπολογισµός των
ποσοτήτων που θα αναθεωρηθούν στο πινάκιο αναθεώρησης. Συγκεκριµένα:
-   Αν δεν επιλέξετε κανένα προηγούµενο πινάκιο αναθεώρησης, τότε οι ποσότητες που θα
αναθεωρηθούν θα είναι ακριβώς αυτές που πληκτρολογήσατε στη στήλη των ποσοτήτων στη
σελίδα Ποσότητες της αναθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληκτρολογήσετε τις
απόλυτες ποσότητες που εκτελέσατε µόνο κατά την περίοδο που θέλετε να αναθεωρήσετε.
-   Αν επιλέξετε κάποιο πινάκιο αναθεώρησης ως προηγούµενο, τότε οι ποσότητες που θα
αναθεωρηθούν θα είναι η διαφορά [ποσότητες τρέχοντος πινακίου] - [αντίστοιχες ποσότητες του
προηγούµενου πινακίου]. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταχωρείτε τις ποσότητες πάντοτε
ανακεφαλαιωτικά και το πρόγραµµα θα υπολογίζει τις ποσότητες που εκτελέστηκαν στην
περίοδο και που πρέπει να αναθεωρηθούν.

· Έλεγχος µε βάση τον ΑΠ: Επιλέξετε τον ΑΠ µε βάση τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος των ποσοτήτων
όταν θα υπολογιστεί η αναθεώρηση. Η προεπιλογή είναι ο τελευταίος εγκεκριµένος ΑΠ. Αν δεν
υπάρχει εγκεκριµένος ΑΠ ή αν δεν επιλέξετε κάποιον ΑΠ στο πεδίο αυτό, ο έλεγχος θα γίνει µε
βάση τις συµβατικές ποσότητες.

· Ηµεροµηνίες υπογραφής: Στα πεδία της περιοχής αυτής πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις
αντίστοιχες ηµεροµηνίες

· Σχόλια Στο πεδίο αυτό πληκτρολογήστε αν θέλετε µερικά σχόλια, που αφορούν στον
συγκεκριµένο λογαριασµό.

Μέθοδος υπολογισµού / Παράµετροι υπολογισµών
Επιλέξτε από το πεδίο τον τρόπο υπολογισµού της αναθεώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 70, παρ. 2
του Ν4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17-12-2014). Ανάλογα µε την επιλογή σας κάποιες από τις
παραµέτρους υπολογισµών ενεργοποιούνται.

· 1η Επιλογή: Με χρήση συντελεστών αναθεώρησης
Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται µόνο µε τους συντελεστές αναθεώρησης και αφορά τις
περιόδους αναθεωρήσεων µέχρι το Γ2012 µε εκκίνηση έως το Β2012. Τα παρακάτω πεδία δεν
χρησιµοποιούνται και συνεπώς είναι ανενεργά:

Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
Περίοδος χρήσης Γ∆ΤΚν
Συντελεστής Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚο
Περίοδος τελευταίου Π∆ (Πρακτικό ∆ιαπίστωσης)
Συντελεστής Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚα

· 2η Επιλογή: Με δείκτη τιµών καταναλωτή (έργα προ 1-1-2013)
Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται µε χρήση των επιλεγµένων συντελεστών αναθεώρησης
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και την προσαρµογή της τιµή τους µε βάση την τιµή του συντελεστή Συντελεστής Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚα.
Στο πεδίο Περίοδος χρήσης Γ∆ΤΚν ορίζεται η περίοδος (τρίµηνο) του µέσου όρου γενικού δείκτη
τιµών καταναλωτή που θα χρησιµοποιηθεί για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο
(ηµερολογιακό τρίµηνο).
Στο πεδίο Περίοδος τελευταίου Π∆ (Πρακτικό ∆ιαπίστωσης) ορίζεται το τελευταίο εγκεκριµένο
Πρακτικό ∆ιαπίστωσης.
Στο πεδίο Συντελεστής Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚα καταχωρείται την τιµή του κλάσµατος µε αριθµητή την τιµή
του Γ∆ΤΚν (=µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για
την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο και παρονοµαστή την τιµή του Γ∆ΤΚα (=µέσος όρος του
µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο
που αντιστοιχεί στο τελευταίο εγκεκριµένο Πρακτικό ∆ιαπίστωσης.
Οι τιµές Γ∆ΤΚν και Γ∆ΤΚα διαπιστώνονται και υπολογίζονται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική
δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

· 3η Επιλογή: Με δείκτη τιµών καταναλωτή (έργα προ 1-1-2013)
Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται µόνο µε την τιµή του κλάσµατος  Συντελεστής
Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚο
Στο πεδίο Περίοδος χρήσης Γ∆ΤΚν ορίζεται η περίοδος (τρίµηνο) του µέσου όρου γενικού δείκτη
τιµών καταναλωτή που θα χρησιµοποιηθεί για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο
(ηµερολογιακό τρίµηνο).
Στο πεδίο Συντελεστής Γ∆ΤΚν/Γ∆ΤΚο καταχωρείται την τιµή του κλάσµατος µε αριθµητή την τιµή
του Γ∆ΤΚν (=µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για
την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο και παρονοµαστή την τιµή του Γ∆ΤΚο (=µέσος όρος του
µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο,
που λαµβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης.
Οι τιµές Γ∆ΤΚν και Γ∆ΤΚο διαπιστώνονται και υπολογίζονται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική
δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

Αλλες παράµετροι υπολογισµού
· Χρήση συντελεστών: Επιλέξτε την περίοδο συντελεστών που θα χρησιµοποιηθεί για τον

υπολογισµό της αναθεώρησης. Στη λίστα εµφανίζονται οι περίοδοι συντελεστών που έχετε
προµηθευτεί. Μπορείτε να κάνετε υπολογισµό της αναθεώρησης µε προσωρινούς συντελεστές
παλιότερης περιόδου.

· Περίοδος εκκίνησης: Σε συνδυασµό µε το τρίµηνο που επιλέξατε στα πεδία Χρήση συντελεστών
θα χρησιµοποιηθεί για να επιλεγούν οι συντελεστές µε τους οποίους θα γίνουν οι υπολογισµοί
της αναθεώρησης.

· Μειωτικός συντελεστής χρήστη: Το πρόγραµµα υπολογίζει τον συντελεστή µείωσης
αναθεώρησης και, µετά τους υπολογισµούς, τον αναγράφει στη σελίδα αυτή µαζί µε τα άλλα
συγκεντρωτικά ποσά του πινακίου. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε άλλο συντελεστή µείωσης
αναθεώρησης από αυτόν που προτείνεται από το πρόγραµµα πληκτρολογήστε τον δικό σας
συντελεστή στο πεδίο αυτό κα επαναλάβετε τον υπολογισµό.

· Προϋπολογισµός χωρίς αναθεώρηση:  Στο πεδίο αυτό πληκτρολογήστε, αν θέλετε, το ποσό του
προϋπολογισµού του έργου χωρίς την αναθεώρηση. Το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί από το
πρόγραµµα για τον έλεγχο µε το ανώτατο όριο 4ης τάξης ΜΕΕΠ και τον υπολογισµό του
συντελεστή µείωσης δαπάνης αναθεώρησης. Αν αφήσετε κενό αυτό το πεδίο τότε ο
προϋπολογισµός θα υπολογισθεί από το πρόγραµµα σύµφωνα τις εργασίες-άρθρα που έχουν
καταχωρηθεί.

· Αναθεώρηση µε 80%:  Αν θέλετε στο πινάκιο αναθεώρησης οι υπερσυµβατικές ποσότητες και
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εργασίες να υπολογισθούν µε 80%, (λόγω ύπαρξης υπογεγραµµένου αλλά µη εγκεκριµένου ΑΠ),
ενεργοποιήστε το κουτί ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, παράλληλα, να είναι
ενεργοποιηµένα και τα κουτιά ελέγχου της περιοχής Έλεγχος ποσοτήτων στη σελίδα Παράµετροι
υπολογισµών.

4.4.3.2 Ποσότητες

Στην υποσελίδα Ποσότητες καταχωρείτε τις ποσότητες των εργασιών του προϋπολογισµού για την
τρέχουσα αναθεώρηση.

Η σελίδα αυτή µοιάζει την σελίδα καταχώρησης του προϋπολογισµού του έργου χωρίς όµως την
δυνατότητα προσθήκης γκρουπ, άρθρων κλπ, αλλά µόνο καταχώρησης των ποσοτήτων της
τρέχουσας αναθεώρησης. Η στήλη ποσοτήτων έχει την επικεφαλίδα µε τίτλο την περιγραφή της
αναθεώρησης και σ' αυτή καταχωρείτε την ποσότητα κάθε εργασίας. Στην διπλανή στήλη Κόστος,
αναγράφεται αυτόµατα το γινόµενα της ποσότητας επί την τιµή µονάδας του άρθρου.

Ανάλογα µε την επιλογή που κάνατε στο πεδίο Προηγούµενη αναθεώρηση της καρτέλας της
Αναθεώρησης οι ποσότητες που πρέπει να καταχωρήσετε είναι διαφορετικές:
· Αν δεν επιλέξετε κανένα προηγούµενο πινάκιο αναθεώρησης, τότε οι ποσότητες που θα

αναθεωρηθούν θα είναι ακριβώς αυτές που πληκτρολογήσατε στη στήλη των ποσοτήτων. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να πληκτρολογήσετε τις απόλυτες ποσότητες που εκτελέσατε µόνο κατά
την περίοδο που θέλετε να αναθεωρήσετε.

· Αν επιλέξετε κάποιο πινάκιο αναθεώρησης ως προηγούµενο, τότε οι ποσότητες που θα
αναθεωρηθούν θα είναι η διαφορά [ποσότητες τρέχοντος πινακίου] - [αντίστοιχες ποσότητες του
προηγούµενου πινακίου]. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταχωρείτε τις ποσότητες πάντοτε
ανακεφαλαιωτικά και το πρόγραµµα θα υπολογίζει τις ποσότητες που εκτελέστηκαν στην
περίοδο και που πρέπει να αναθεωρηθούν.

Για τον τρόπο της καταχώρησης των ποσοτήτων και την επεξεργασία τους ισχύουν όσα
αναφέρονται στα αντίστοιχα θέµατα των λογαριασµών.

4.4.3.3 Περιγραφές

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να συντάξετε και να µορφοποιήσετε ολόκληρα τµήµατα των
βασικών εκτυπώσεων των αναθεωρήσεων. Σε κάθε γραµµή της λίστας αναφέρεται ένας κωδικός
και η περιγραφή της εκτύπωσης και της θέσης όπου θα εµφανιστεί το µορφοποιηµένο κείµενο που
αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη γραµµή.

Ο τρόπος σύνταξης και τα κριτήρια χρήσης των κειµένων των περιγραφών αυτών στις εκτυπώσεις
είναι όµοια µε τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο θέµα των λογαριασµών.

4.4.3.4 Συντελεστές αναθεώρησης

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τους συντελεστές αναθεώρησης που
βρίσκονται αποθηκευµένοι στη βάση δεδοµένων. Στη λίστα εµφανίζονται οι κωδικοί αναθεώρησης
που χρησιµοποιούνται στο έργο και στη διπλανή στήλη οι αντίστοιχοι συντελεστές. Οι συντελεστές
λαµβάνονται από την περίοδο που έχετε επιλέξει στο πεδίο Χρήση συντελεστών και για την
εκκίνηση έργου που έχετε πληκτρολογήσει στο πεδίο Περίοδος εκκίνησης στην υποσελίδα των
γενικών στοιχείων της αναθεώρησης.
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  Αν έχετε προµηθευτεί τους συντελεστές αναθεώρησης αυτού του τριµήνου η λίστα είναι
συµπληρωµένη. Σε αντίθετη περίπτωση µπορείτε να συµπληρώσετε τους συντελεστές που λείπουν.
Τα συµβόλαια υποστήριξης του προγράµµατος περιλαµβάνουν και διάθεση όλων των συντελεστών
αναθεώρησης που εκδίδονται κατά την χρονική διάρκεια ισχύος του συµβολαίου.

 Στην οθόνη Βιβλιοθήκη / Εργα / Συντελεστές αναθεώρησης / Επεξεργασία συντελεστών του
κεντρικού µενού του προγράµµατος, µπορείτε να καταχωρήσετε συντελεστές για όλους τους
κωδικούς αναθεώρησης και για οποιοδήποτε συνδυασµό περιόδων αναθεώρησης και εκκίνησης.

4.4.3.5 Υπολογισµοί

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να υπολογίσετε την τρέχουσα αναθεώρηση και να δείτε τα
συνοπτικά αποτελέσµατα στην οθόνη πριν εκτυπώσετε τα έντυπα.

Αφού συµπληρώσετε τα γενικά στοιχεία και τις ποσότητες της αναθεώρησης κάνετε κλικ στο
κουµπί Υπολογισµός. Στο διπλανό πεδίο αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα που έγινε ο
τελευταίος υπολογισµός.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του υπολογισµού είναι χωρισµένα σε περιοχές για εύκολη
επισκόπηση. Στην περιοχή Προειδοποιήσεις αναγράφονται σχόλια για θέµατα που χρειάζονται την
προσοχή σας όπως για παράδειγµα ότι κάποιος συντελεστής αναθεώρησης δεν έχει τιµή.

4.4.4 Ανακεφαλαιωτικοί

Με διπλό κλικ στην επιλογή Ανακεφαλαιωτικοί του δένδρου του έργου εµφανίζεται η λίστα των
ΑΠΕ που έχετε δηµιουργήσει. Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του
ΑΠΕ που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή
στον πλοηγό της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή. Εµφανίζεται παράθυρο στο οποίο
δίνετε µερικά βασικά στοιχεία του νέου ΑΠΕ και επιλέγετε αν θέλετε να αντιγραφούν οι ποσότητες
ή/και τα διάφορα ποσά από τον προηγούµενο. Κατόπιν ανοίγει η καρτέλα του ΑΠΕ για να
συµπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχοντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό
κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που
εµφανίζεται.

Για να διαγράψετε ένα ΑΠΕ κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή. Ο ΑΠΕ αφαιρείται αµέσως από
τη λίστα, η οριστική διαγραφή του όµως γίνεται µε την αποθήκευση των αλλαγών.

  Η διαγραφή ενός ΑΠΕ είναι οριστική και δεν αναιρείται. Μαζί του διαγράφονται και όλες οι
ποσότητες που τυχόν έχετε καταχωρήσει. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή εµφανίζεται
προειδοποιητικό µήνυµα.

 Η διαγραφή δεν επιτρέπεται όταν ο ΑΠΕ είναι συσχετισµένος, για παράδειγµα όταν είναι ο
προηγούµενος κάποιου νεώτερου ή υπάρχουν γκρουπ εργασιών που έχουν δηµιουργηθεί από
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αυτόν.

 Αν παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.

4.4.4.1 Καρτέλα ΑΠΕ

Η καρτέλα ενός ΑΠΕ περιλαµβάνει πεδία, λίστες και υποσελίδες που περιέχουν κάθε πληροφορία
που είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό και την εκτύπωση των εντύπων του. Τα περισσότερα από
τα παρακάτω πεδία είναι συµπληρωµένα µε προεπιλεγµένες τιµές όταν δηµιουργείτε ένα νέο
Ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Στην καρτέλα αυτή µπορείτε, επίσης, να δηµιουργήσετε και να
επεξεργαστείτε τα στοιχεία των συµπληρωµατικών συµβάσεων του έργου.

· Αριθµός ΑΠ: Επιλέξτε τον αριθµό του ΑΠΕ που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις και τις λίστες.
· Κωδικός : Πληκτρολογήστε µια µικρή περιγραφή για την εύκολη αναζήτηση του ΑΠΕ στις λίστες.
· Περιγραφή: Πληκτρολογήστε την περιγραφή που θέλετε να εµφανίζεται στις εκτυπώσεις πχ 3ος

ΑΠΕ.
· Προηγούµενος ΑΠ: Είναι ο ΑΠΕ από τον οποίο αντιγράφονται οι ποσότητες κατά τη δηµιουργία

του νέου ανακεφαλαιωτικού, χρησιµοποιείται όµως από το πρόγραµµα και ως δείκτης της
διαδοχής των ΑΠΕ. Ο προηγούµενος ΑΠE είναι απαραίτητος για τον υπολογισµό των διαφορών
και τις τυχόν υπερβάσεις. Στον πρώτο ΑΠΕ αυτό το πεδίο µένει κενό και το πρόγραµµα
χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό τις ποσότητες της αρχικής σύµβασης.

· Χρήση µεταβολών ΦΠΑ: Όταν αυτό το κουτί ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο, τότε κατά τον
υπολογισµό του ΑΠΕ λαµβάνονται υπόψη και οι αλλαγές των ποσοστών ΦΠΑ που συνέβησαν
από την έναρξη του έργου µέχρι την σύνταξη του τρέχοντος ΑΠΕ. Οι αλλαγές αυτές εµφανίζονται
στη λίστα Αλλαγές ποσοστών ΦΠΑ στην υποσελίδα των συµβάσεων του ΑΠΕ.

· Κατάσταση: Επιλέξτε την κατάσταση του ΑΠΕ. Το πεδίο αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και δεν
χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς.

· Ηµεροµηνίες Υπογραφής / Ηµεροµηνίες µεταβολών: Στα πεδία αυτών των περιοχών
πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες.

· Σχόλια: Στο πεδίο αυτό πληκτρολογήστε αν θέλετε µερικά σχόλια, που αφορούν στον
συγκεκριµένο λογαριασµό.

4.4.4.2 Ποσότητες και νέες τιµές

Στην υποσελίδα Ποσότητες καταχωρείτε τις ποσότητες των εργασιών του ΑΠΕ αλλά και των νέων
εργασιών προτείνονται µε τον τρέχοντα ΑΠ

Η σελίδα αυτή µοιάζει την σελίδα καταχώρησης του προϋπολογισµού του έργου. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί όµως είτε για την καταχώρηση µόνο ποσοτήτων, είτε για την καταχώρηση µόνο
νέων εργασιών. Η επιλογή της κατάστασης επεξεργασίας γίνεται µε το κουµπί Νέες Τιµές /
Ποσότητες που βρίσκεται στη γραµµή εντολών του δένδρου της διάρθρωσης.

Νέες τιµές
Όταν η κατάσταση επεξεργασίας είναι Νέες τιµές τότε το δένδρο των γκρουπ και η λίστα των
εργασιών συµπεριφέρονται όπως στον προϋπολογισµό του έργου. Υπάρχει δυνατότητα πλήρους
επεξεργασίας των γκρουπ και των εργασιών. Μπορείτε να προσθέσετε νέα γκρουπ και εργασίες
είτε στην αρχική σύµβαση είτε στις συµπληρωµατικές.

Για την καταχώρηση των νέων εργασιών µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα µαζικής
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εισαγωγής πολλών εργασιών για να εισάγετε άρθρα από ένα ΠΚΤΜΝΕ. Με κλικ στο πεδίο επιλογής
Κωδικός εµφανίζεται το παράθυρο επιλογής άρθρων. Στην πρώτη σελίδα του παράθυρου
εµφανίζονται οι κωδικοί όλων των άρθρων, όπως και στον προϋπολογισµό. Στη δεύτερη σελίδα
εµφανίζονται τα άρθρα που έχουν καταχωρηθεί σε όλα τα ΠΚΜΝΕ που έχετε συντάξει στο έργο.
Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα µε βάση την τελευταία στήλη για να εµφανίζονται τα άρθρα ενός
συγκεκριµένου ΠΚΜΝΕ. Κατόπιν επιλέξτε µε κλικ στα κουτιά ελέγχου της πρώτης στήλης τα άρθρα
που επιθυµείτε να συµπεριλάβετε στις νέες τιµές του ΑΠΕ. Με κλικ στο Εντάξει τα άρθρα
προστίθενται στις εργασίες του τρέχοντος γκρουπ.

 Ανάλογα µε τον αριθµό των κωδικών µε τα οποία αναθεωρείται το κάθε άρθρο θα προστεθεί
στις εργασίες είτε σαν απλό άρθρο, είτε σαν πολλαπλής αναθεώρησης. Στη δεύτερη περίπτωση
αντιγράφεται και η λίστα µε τους κωδικούς αναθεώρησης και τα αντίστοιχα ποσοστά που µπορείτε
να δείτε στην καρτέλα του νέου άρθρου.

 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ένταξης των νέων τιµών στην διάρθρωση ενός έργου. Μερικές φορές
γίνεται καταχώρηση στο κάτω µέρος του ίδιου γκρουπ, πχ οι νέες εργασίες εκσκαφών
περιλαµβάνονται στο γκρουπ των χωµατουργικών εργασιών. Αλλες όµως υπηρεσίες προτιµούν οι
νέες τιµές να συγκεντρώνονται όλες σε ξεχωριστό γκρουπ, στο τέλος των υπολοίπων γκρουπ. Στην
δεύτερη αυτή περίπτωση πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε το νέο γκρουπ και, στην συνέχεια, για να
καταχωρήσετε τις νέες εργασίες στην λίστα των άρθρων.

Ποσότητες ΑΠΕ
Όταν η κατάσταση επεξεργασίας είναι Ποσότητες τότε το δένδρο των γκρουπ και η λίστα των
εργασιών συµπεριφέρονται όπως στην καταχώρηση των ποσοτήτων των λογαριασµών. Η
δυνατότητα επεξεργασίας είναι απενεργοποιηµένη και η µόνη καταχώρηση που είναι δυνατή είναι
αυτή των ποσοτήτων.
Για τον τρόπο της καταχώρησης των ποσοτήτων και την επεξεργασία τους ισχύουν όσα
αναφέρονται στα αντίστοιχα θέµατα των λογαριασµών.

4.4.4.3 Περιγραφές

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να συντάξετε και να µορφοποιήσετε ολόκληρα τµήµατα των
βασικών εκτυπώσεων των αναθεωρήσεων. Σε κάθε γραµµή της λίστας αναφέρεται ένας κωδικός
και η περιγραφή της εκτύπωσης και της θέσης όπου θα εµφανιστεί το µορφοποιηµένο κείµενο που
αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη γραµµή.

Ο τρόπος σύνταξης και τα κριτήρια χρήσης των κειµένων των περιγραφών αυτών στις εκτυπώσεις
είναι όµοια µε τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο θέµα των λογαριασµών.

4.4.4.4 Συµπληρωµατικές συµβάσεις

Στη λίστα Συµβάσεις του τρέχοντος ΑΠΕ εµφανίζονται οι συµπληρωµατικές συµβάσεις που έχουν
δηµιουργηθεί σε προηγούµενους ΑΠΕ. Στη λίστα αυτή µπορείτε να δηµιουργήσετε, εφόσον
υπάρχει και µια νέα συµπληρωµατική σύµβαση που θα κατατεθεί στην υπηρεσία προς υπογραφή
µε τον προτεινόµενο ΑΠΕ.

Τα στοιχεία της νέας ΣΣ, που συµπληρώνετε στη λίστα µε απλή πληκτρολόγηση είναι ο Αριθµός της
ΣΣ, µια Περιγραφή, η Ηµεροµηνία υπογραφής, η ∆ιάρκεια και το Ποσό για τον υπολογισµό της
εγγυητικής ΚΕ. Από το πρόγραµµα συµπληρώνονται αυτόµατα ο ΑΠΕ στον οποίο δηµιουργήθηκε η
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ΣΣ καθώς και οι Απαιτούµενες εγγυητικές µε βάση το ποσό που πληκτρολογήσατε.

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τη συµπληρωµατική σύµβαση ως σύνολο και είναι
ανεξάρτητα από τον τρέχοντα ΑΠΕ. Οι παράµετροι υπολογισµού της ΣΣ όπως τα ποσοστά ΓΕ&ΟΕ
και έκπτωσης, τα απρόβλεπτα κλπ. που είναι µεταβαλλόµενα και µπορεί να είναι διαφορετικά
στους επόµενους ΑΠΕ συµπληρώνονται στην καρτέλα της συµπληρωµατικής σύµβασης.

 Υπάρχουν έλεγχοι όταν ζητείται διαγραφή συµπληρωµατικής σύµβασης. ∆εν επιτρέπεται η
διαγραφή συµβάσεων προγενέστερων της τρέχουσας, ενώ αν η ΣΣ περιέχει εργασίες εµφανίζεται
προειδοποιητικό µήνυµα πριν τη διαγραφή.

4.4.4.5 Καρτέλα ΣΣ

Η καρτέλα της συµπληρωµατικής σύµβασης, που βρίσκεται στην υποσελίδα Συµβάσεις της
καρτέλας του ΑΠΕ, έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα στοιχεία της είναι διαφορετικά ανάλογα µε τον ΑΠΕ
στον οποίο βρισκόµαστε. Αν για παράδειγµα εισάγετε την 2η συµπληρωµατική σύµβαση στον 3ο

ΑΠΕ, τότε οι παράµετροι της σύµβασης όπως τα ποσοστά ΓΕ&ΟΕ και έκπτωσης, τα απρόβλεπτα κλπ.
είναι, στη γενική περίπτωση, µεταβαλλόµενα και µπορεί να είναι διαφορετικά, για την ίδια ΣΣ,
στους επόµενους ΑΠΕ.

Στο πάνω τµήµα της σελίδας επιλέξτε στο πεδίο επιλογής την ΣΣ της οποίας θέλετε να δείτε και να
επεξεργαστείτε τα στοιχεία της για τον τρέχοντα ΑΠΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι εντελώς όµοια µε τα
στοιχεία της αρχικής σύµβασης στη υποσελίδα Στοιχεία έργου/Κατασκευή/Αρχική σύµβαση και θα
χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό του ΑΠΕ, µόνο όµως στο τµήµα της συγκεκριµένης
συµπληρωµατικής σύµβασης.

 Στο πεδίο επιλογής Σύµβασης µπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε σύµβαση, ακόµη και
παλιότερες συµβάσεις που είχαν δηµιουργηθεί µε προηγούµενους ΑΠΕ. Συνεπώς, σε κάθε ΑΠΕ που
δηµιουργείτε πρέπει να συµπληρώσετε τις τιµές αυτές καταρχήν για την αρχική σύµβαση και
κατόπιν για κάθε µία από τις συµπληρωµατικές συµβάσεις που περιλαµβάνει ο ΑΠΕ. Για ευκολία τα
περισσότερα στοιχεία αντιγράφονται από τον προηγούµενο ΑΠΕ µε τη δηµιουργία της ΣΣ.

Χρήση επί έλαττον - απροβλέπτων
Στην περιοχή αυτή πληκτρολογήστε ποσοστά και ποσά σχετικά µε τον έλεγχο των απροβλέπτων και
την χρήση των επί έλαττον εργασιών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. Στους υπολογισµούς και
τις εκτυπώσεις των ΑΠΕ, το πρόγραµµα διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους µε βάση την
τρέχουσα νοµοθεσία. Ειδικά για τον έλεγχο των επί έλαττον υπάρχει και ειδική εκτύπωση στην
οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τα πεδία που πρέπει να συµπληρώσετε
είναι:
· Μέγιστο ποσοστό µεταβολής (αύξησης/µείωσης) οµάδας εργασιών από χρήση επί έλαττον

Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό µεταβολής µιας οµάδας εργασιών επιπλέον ή επί έλαττον
(αύξηση ή µείωση) σε σχέση µε τον αρχικό της προϋπολογισµό. Η τιµή του σύµφωνα µε την
τρέχουσα νοµοθεσία είναι 20%.

· Μέγιστο ποσοστό χρήσης επί έλαττον δαπανών
Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό µετακινήσεων από οµάδα εργασιών σε άλλη οµάδα πάνω στο
σύνολο του προϋπολογισµού δηλαδή στο ποσό (∆απάνη εργασιών + ΓΕΟΕ + απρόβλεπτα). Η τιµή
του σύµφωνα µε την τρέχουσα νοµοθεσία είναι 10%.
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4.4.4.6 Λοιπά στοιχεία ΣΣ

Προθεσµίες
Πρόκειται για τις Προθεσµίες που αναφέρονται και στη σελίδα Αρχική σύµβαση των γενικών
στοιχείων του έργου. Σε κάθε ΣΣ που δηµιουργείτε µπορείτε να πληκτρολογείτε, στην λίστα, τις
περιγραφές  των προθεσµιών της και τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες

∆ιάφορα Ποσά
Πρόκειται για τα ∆ιάφορα ποσά που αναφέρονται και στη σελίδα Αρχική σύµβαση των γενικών
στοιχείων του έργου. Σε κάθε ΣΣ που δηµιουργείτε µπορείτε να πληκτρολογείτε, στην λίστα, τις
περιγραφές και τα αντίστοιχα ποσά τα οποία είναι διαφορετικά για κάθε ΑΠ.

Αλλαγές ποσοστών ΦΠΑ
Τα στοιχεία της λίστας αυτής λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς µόνο όταν το κουτί ελέγχου
Χρήση µεταβολών ΦΠΑ στη καρτέλα του ΑΠΕ είναι ενεργοποιηµένο. Με τον τρόπο αυτό δίνετε
εντολή στο πρόγραµµα να υπολογίσει τον ΑΠΕ λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές ποσοστών ΦΠΑ
που τυχόν συνέβησαν από την έναρξη του έργου.
Το πρόγραµµα είναι ενηµερωµένο µε τις αλλαγές αυτές των ποσοστών και µπορείτε να τις δείτε
στον πίνακα Βιβλιοθήκη / Έργα / Ποσοστά και συντελεστές / Μεταβολές ποσοστών ΦΠΑ. Στη λίστα
των αλλαγών για τον τρέχοντα ΑΠΕ πρέπει να επιλέξετε τις αλλαγές που συνέβησαν από την έναρξη
του έργου και για κάθε µία από αυτές να πληκτρολογήσετε την αντίστοιχη αξία των εργασιών
(χωρίς ΦΠΑ) µέχρι την ηµεροµηνία της αλλαγής. Το πρόγραµµα υπολογίζει το υπόλοιπο ποσό του
ΑΠΕ στο οποίο θα εφαρµόσει τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ.

 Στην περίπτωση πολλαπλών συντελεστών ΦΠΑ σε έναν ΑΠΕ στο τέλος κάθε σύµβασης
τυπώνεται ο αναλυτικός υπολογισµός του ΦΠΑ. Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε τη Νοµοθεσία
αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ.

4.4.4.7 Υπολογισµοί

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να υπολογίσετε τον τρέχοντα ΑΠΕ και να δείτε τα συνοπτικά
αποτελέσµατα στην οθόνη πριν εκτυπώσετε τα έντυπα.
Αφού συµπληρώσετε τα γενικά στοιχεία, τις ποσότητες και, ενδεχοµένως, τη συµπληρωµατική
σύµβαση και τις νέες τιµές του ΑΠΕ, κάνετε κλικ στο κουµπί Υπολογισµός. Στο διπλανό πεδίο
αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα που έγινε ο τελευταίος υπολογισµός.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του υπολογισµού είναι χωρισµένα σε υποσελίδες για εύκολη
επισκόπηση:

Σύνολα
Στην υποσελίδα αυτή εµφανίζονται, µετά τον υπολογισµό, όλα τα υπολογιζόµενα ποσά
οργανωµένα σε ένα εποπτικό πίνακα ώστε να είναι εύκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων για τα
σύνολα του ΑΠ και των ΣΣ καθώς και για την επάρκεια των απροβλέπτων. Τα εµφανιζόµενα ποσά
αφορούν είτε σε επιλεγµένη σύµβαση (αρχική ή συµπληρωµατική), είτε σε όλες τις συµβάσεις
ανάλογα µε τις επιλογές που κάνετε στα πεδία πάνω από τον πίνακα
Συγκεκριµένα εµφανίζονται τα ποσά του συνόλου της σύµβασης ή συµβάσεων, το ΓΕ&ΟΕ, η
έκπτωση, το λογιστικό λάθος, τα απρόβλεπτα καθώς και τα σύνολα για κάθε µία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
· Του προϋπολογισµού / εγκεκριµένων συµβάσεων.
· Των εγκεκριµένων µε τον προηγούµενο ΑΠ
· Των προτεινόµενων µε τον παρόντα ΑΠ
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· Τις διαφορές (επί πλέον / επί έλαττον) από τον προϋπολογισµό / εγκεκριµένες συµβάσεις.
· Τις διαφορές (επί πλέον / επί έλαττον) από τις εγκριθείσες.

Υπερβάσεις
Στην υποσελίδα αυτή εµφανίζονται µετά τον υπολογισµό του τρέχοντος ΑΠΕ, όλα τα
υπολογιζόµενα ποσά µε τις αντίστοιχες υπερβάσεις, οργανωµένα σε ένα εποπτικό πίνακα ώστε να
είναι εύκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων για τον προτεινόµενο ΑΠ. Συγκεκριµένα εµφανίζονται τα
ποσά του συνόλου της σύµβασης ή συµβάσεων, το ΓΕ&ΟΕ, η έκπτωση, το λογιστικό λάθος, τα
απρόβλεπτα καθώς και τα σύνολα για την αρχική σύµβαση, τις συµπληρωµατικές συµβάσεις και
την αντίστοιχη υπέρβαση.

Έλεγχος επί πλέον – επί έλαττον
Η υποσελίδα αυτή περιλαµβάνει αναλυτικούς πίνακες για τον έλεγχο της χρήσης των
απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Κάθε γραµµή ενός
πίνακα είναι ένα ενδιάµεσο ή τελικό αποτέλεσµα που διαθέτει Περιγραφή, Τύπο
υπολογισµού, Ποσό και Ποσοστό όπου έχει εφαρµογή.
Για τη σαφήνεια των υπολογισµών κάθε γραµµή προσδιορίζεται µοναδικά από τον αριθµό
της µε τη µορφή [x.y], όπου x είναι ο αριθµός του πίνακα και y είναι ο αριθµός της γραµµής
του πίνακα.

 Ο ίδιος έλεγχος επί πλέον – επί έλαττον εµφανίζεται και σε πιο πλήρη µορφή σε εκτύπωση
της οποίας διατίθεται αναλυτική περιγραφή.

 Εκτός του ελέγχου επί πλέον – επί έλαττον στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να βρείτε στον Πίνακα
7 και τους υπολογισµούς για τα υπόλοιπα των απροβλέπτων που φαίνονται αναλυτικά στα
παρακάτω πεδία:
Συνολικές ∆απάνες νέων εργασιών: ∆ίνει το συνολικό ποσό των νέων εργασιών που έχουν
µπει στον τρέχον ΑΠΕ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. Ανάλογα µε τον τρόπο
δηµοπράτησης υπολογίζεται από το πρόγραµµα ως εξής:  
· Ενιαίο ποσοστό και Έκπτωση ακριβώς µετά το ΓΕΟΕ. Από το υπολογιζόµενο συνολικό

ποσό έχει αφαιρεθεί η έκπτωση.
· Ενιαίο ποσοστό και Έκπτωση στα απρόβλεπτα. Από το υπολογιζόµενο συνολικό ποσό δεν

έχει αφαιρεθεί η έκπτωση  
· Επί µέρους ποσοστά. Στις δαπάνες νέων εργασιών έχουν ενσωµατωθεί οι εκπτώσεις των

οµάδων.  
Εγκεκριµένη απρόβλεπτη δαπάνη αρχικής σύµβασης: Είναι το ποσό της απρόβλεπτης
δαπάνης που έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα Γενικά Στοιχεία / Αρχική Σύµβαση.  
Ελάχιστη απαιτούµενη απρόβλεπτη δαπάνη: Είναι το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη
της χρηµατοδότησης των νέων εργασιών, επί πλέον όπου απαιτείται του ΑΠΕ.  
Υπόλοιπο απρόβλεπτης δαπάνης: Είναι το υπόλοιπο ποσό από την απρόβλεπτη δαπάνη της
αρχικής σύµβασης που µπορεί να χρηµατοδοτήσει νέες εργασίες, επί πλέον ποσά σε επόµενο
ΑΠΕ.  

4.4.5 Επιµετρήσεις - Πρωτόκολλα

Με διπλό κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλα – Επιµετρήσεις του δένδρου του έργου εµφανίζεται η
λίστα των διαφόρων συνοπτικών και αναλυτικών επιµετρήσεων, καθώς και των πρωτοκόλλων που
έχετε δηµιουργήσει. Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του
πρωτοκόλλου - επιµέτρησης που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα
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πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του AceERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες
στη λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

 Τα πρωτόκολλα – επιµετρήσεις της λίστας εµφανίζονται οµαδοποιηµένα ανάλογα µε τον Τύπο
τους. Κάνετε κλικ στην περιγραφή ενός τύπου πχ ΠΠΑΕ για να δείτε τη λίστα µόνο των ΠΠΑΕ και
αντίστοιχα για τους άλλους τύπους. Μπορείτε, αν θέλετε, να καταργήσετε την οµαδοποίηση,
σύροντας το πεδίο Τύπος από την περιοχή οµαδοποίησης στη γραµµή των επικεφαλίδων οπότε
εµφανίζονται όλα τα πρωτόκολλα σε µια ενιαία λίστα.

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο πρωτόκολλο ή συνοπτική, ή αναλυτική  επιµέτρηση πατήστε Νέα
εγγραφή στην κορδέλα ή στον πλοηγό της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.
Εµφανίζεται παράθυρο στο οποίο δίνετε τον τύπο του πρωτοκόλλου - επιµέτρησης, µερικά βασικά
στοιχεία και επιλέγετε αν θέλετε να αντιγραφούν οι ποσότητες από τον κάποιο προηγούµενο
πρωτόκολλο - επιµέτρηση. Κατόπιν ανοίγει η καρτέλα του για να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα
στοιχεία.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πρωτόκολλο - επιµέτρηση ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό
κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που
εµφανίζεται.

Για να διαγράψετε ένα πρωτόκολλο - επιµέτρηση κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή. Το
πρωτόκολλο - επιµέτρηση αφαιρείται αµέσως από τη λίστα, η οριστική διαγραφή του όµως γίνεται
µε την αποθήκευση των αλλαγών.

  Η διαγραφή ενός πρωτοκόλλου - επιµέτρησης είναι οριστική και δεν αναιρείται. Μαζί του
διαγράφονται και όλες οι ποσότητες που τυχόν έχετε καταχωρήσει. Αν η επιµέτρηση είναι τύπου
Αναλυτική επιµέτρηση, τότε διαγράφονται και τα τυχόν φύλλα επιµέτρησης που έχετε
δηµιουργήσει και συντάξει. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή εµφανίζεται προειδοποιητικό
µήνυµα.

 Η διαγραφή δεν επιτρέπεται όταν το πρωτόκολλο - επιµέτρηση είναι συσχετισµένο µε άλλο
πρωτόκολλο ή λογαριασµό.

 Αν παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.

4.4.5.1 Καρτέλα πρωτοκόλλων

Η καρτέλα ενός πρωτοκόλλου - επιµέτρησης περιλαµβάνει τα πεδία που είναι απαραίτητα για την
εκτύπωση των εντύπων του. Τα περισσότερα από τα παρακάτω πεδία είναι συµπληρωµένα µε
προεπιλεγµένες τιµές όταν δηµιουργείτε ένα νέο λογαριασµό.

· Αριθµός ΑΠ: Επιλέξτε τον αριθµό του πρωτοκόλλου- επιµέτρησης που θα εµφανίζεται στις
εκτυπώσεις και τις λίστες. Κάθε τύπος πρωτοκόλλων - επιµετρήσεων έχει τη δική του αρίθµηση.

· Τύπος: Επιλέξτε ένα από τους τύπους που υποστηρίζει το πρόγραµµα:
Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ)
Επιµετρήσεις των εργασιών των έργων σας (συνοπτικές)
Πίνακες Ειδικών Απολογισµών εργασιών (ΕΑΕ)
Πρωτόκολλα Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής (ΠΠΟΠ)
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Στήλες διαφόρων ποσοτήτων (∆Π) για βοηθητικούς σκοπούς
Αναλυτική επιµέτρηση που συνοδεύεται από φύλλα επιµετρήσεων εργασιών

 Η Αναλυτική επιµέτρηση διαφέρει από όλους τους άλλους Τύπους στο ότι οι ποσότητες των
εργασιών δεν πληκτρολογούνται από τον χρήστη αλλά υπολογίζονται από το πρόγραµµα µε βάση
Φύλλα επιµέτρησης που εσείς συντάσσετε. Για το λόγο αυτό στην καρτέλα των Αναλυτικών
επιµετρήσεων αντί της υποσελίδας Ποσότητες υπάρχει  η υποσελίδα Αναλυτική επιµέτρηση όπου
γίνεται η σύνταξη των Φύλλων επιµέτρησης των εργασιών.

· Περιγραφή: Πληκτρολογήστε την περιγραφή που θέλετε να εµφανίζεται στις εκτυπώσεις πχ 2ο
ΠΠΑΕ.

· Προηγούµενο πρωτόκολλο: Είναι το πρωτόκολλο – επιµέτρηση από τον οποίο αντιγράφονται οι
ποσότητες κατά τη δηµιουργία του νέου πρωτοκόλλου, χρησιµοποιείται όµως από το πρόγραµµα
και ως δείκτης της διαδοχής τους.

· Συνοδεύει το λογαριασµό: Επιλέξτε το λογαριασµό που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις.
· Έλεγχος µε βάση τον ΑΠ: Επιλέξετε τον ΑΠ µε βάση τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος των ποσοτήτων

στις εκτυπώσεις.
· Συνοδεύει το ΠΠΑΕ: Ισχύει µόνο στις συνοπτικές επιµετρήσεις και εµφανίζεται στις εκτυπώσεις.
· Ηµεροµηνίες υπογραφής: Στα πεδία της περιοχής αυτής πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις

αντίστοιχες ηµεροµηνίες.
· Σχόλια: Στο πεδίο αυτό πληκτρολογήστε αν θέλετε µερικά σχόλια, που αφορούν στο

συγκεκριµένο πρωτόκολλο – επιµέτρηση.

4.4.5.2 Ποσότητες

Στην υποσελίδα Ποσότητες καταχωρείτε τις ποσότητες των εργασιών του προϋπολογισµού για το
τρέχον πρωτόκολλο ή επιµέτρηση.

Η σελίδα αυτή µοιάζει την σελίδα καταχώρησης του προϋπολογισµού του έργου χωρίς όµως την
δυνατότητα προσθήκης γκρουπ, άρθρων κλπ, αλλά µόνο καταχώρησης των ποσοτήτων του
τρέχοντος πρωτοκόλλου. Η στήλη ποσοτήτων έχει την επικεφαλίδα µε τίτλο την περιγραφή του
πρωτοκόλλου και σ' αυτή καταχωρείτε την ποσότητα κάθε εργασίας. Στην διπλανή στήλη Κόστος,
αναγράφεται αυτόµατα το γινόµενα της ποσότητας επί την τιµή µονάδας του άρθρου.
Για τον τρόπο της καταχώρησης των ποσοτήτων και την επεξεργασία τους ισχύουν όσα
αναφέρονται στα αντίστοιχα θέµατα των λογαριασµών.

 Στην καρτέλα των Αναλυτικών επιµετρήσεων αντί της υποσελίδας Ποσότητες υπάρχει  η
υποσελίδα Αναλυτική επιµέτρηση όπου γίνεται η σύνταξη των Φύλλων επιµέτρησης των εργασιών.

4.4.5.3 Περιγραφές

Στην υποσελίδα αυτή µπορείτε να συντάξετε και να µορφοποιήσετε ολόκληρα τµήµατα των
βασικών εκτυπώσεων των πρωτοκόλλων. Σε κάθε γραµµή της λίστας αναφέρεται ένας κωδικός και
η περιγραφή της εκτύπωσης και της θέσης όπου θα εµφανιστεί το µορφοποιηµένο κείµενο που
αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη γραµµή.

Ο τρόπος σύνταξης και τα κριτήρια χρήσης των κειµένων των περιγραφών αυτών στις εκτυπώσεις
είναι όµοια µε τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο θέµα των λογαριασµών.
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4.4.6 Αναλυτικές επιµετρήσεις

Στο AceERP Ecm µπορείτε να συντάσσετε αναλυτικές προµετρήσεις και επιµετρήσεις πάνω σε
φύλλα επιµέτρησης εργασιών και επιµετρητικούς πίνακες. Το εργαλείο που χρησιµοποιούµε για
την σύνταξη τους είναι τα φύλλα επιµέτρησης, τα οποία είναι επεξεργαστές κειµένου, αριθµών,
τύπων υπολογισµού και γραφικών που µοιάζουν και λειτουργούν όπως ακριβώς το Excel. ∆εν
υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των φύλλων επιµέτρησης και πινάκων που µπορείτε να
δηµιουργήσετε.

Υπάρχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη σύνταξη των αναλυτικών επιµετρήσεων µε τα εργαλεία
και τη µεθοδολογία που σας προσφέρει το ACE ERP Ecm:
· ∆υνατότητα χωρικής οργάνωσης των επιµετρήσεων σας µε τη χρήση µετώπων.
· Εγγενής και αυτόµατος συσχετισµός κάθε επιµέτρησης µε τις εργασίες του προϋπολογισµού και

τα µέτωπα.
· ∆υνατότητα σύνταξης επιµετρητικών πινάκων και συσχέτιση τους µε επιµετρήσεις εργασιών.
· Αυτόµατος υπολογισµός της επιµετρούµενης ποσότητας κάθε εργασίας από πολλές επιµετρήσεις

και µέτωπα.
· Αµεση εκτύπωση της επιµέτρησης µε έτοιµη µορφοποίηση που περιλαµβάνει τις εργασίες του

προϋπολογισµού, τις ποσότητες και τα επιµετρητικά φύλλα.

4.4.6.1 Μέτωπα έργου

Στο AceERP Ecm ορίζουµε ως Μέτωπο κάθε χώρο του έργου στον οποίο µπορεί να γίνει επιµέτρηση
µιας εργασίας. Μέτωπα είναι, για παράδειγµα, η θεµελίωση, ο όροφος 1, το διαµέρισµα Α3, το
δωµάτιο 5, το κτίριο Β κλπ.

Ο ορισµός των µετώπων του έργου γίνεται στη σελίδα Έργο / Μέτωπα έργου. Χρησιµοποιείτε τα
κουµπιά της γραµµής εντολών για να δηµιουργήσετε ή να διαγράψετε µέτωπα και να
διαµορφώσετε το δένδρο όπως επιθυµείτε. Για κάθε µέτωπο ή οµάδα µετώπων πρέπει να
πληκτρολογήσετε µία Περιγραφή. Ο Κωδικός του µετώπου δίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα
και δεν µεταβάλλεται.

 Για τη καλύτερη εποπτεία των επιµετρήσεων, συνιστάται η δενδροειδής οργάνωση των
µετώπων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο προσδιορισµός των χώρων για την επιµέτρηση
εντελώς διαφορετικών εργασιών.
Έστω, για παράδειγµα, ότι σε ένα έργο πρέπει να επιµετρηθούν χωµατουργικές εργασίες αλλά και
εργασίες επιχρισµάτων. Το δένδρο των µετώπων θα µπορούσε να συνταχθεί ως εξής:
Χωµατουργικές εργασίες

Θεµελίωση κτιρίου Α
Θεµελίωση κτιρίου Β
Περιβάλλων χώρος

Εργασίες επιχρισµάτων
Κτίριο Α

Όροφος 1
Όροφος 2
Όροφος 3

Κτίριο Β
Όροφος 1
Όροφος 2
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Στο παραπάνω παράδειγµα τα µέτωπα είναι τα κλαδιά του δένδρου που βρίσκονται στο κατώτερο
επίπεδο ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι (µε έντονη γραµµατοσειρά) είναι ο τρόπος που οργανώνουµε
τους χώρους επιµέτρησης.

 Αν το έργο σας έχει την ίδια χωρική οργάνωση µε κάποιο άλλο στη βάση δεδοµένων, µπορείτε
να δηµιουργήσετε γρήγορα το δένδρο των µετώπων µε κλικ στη διαδικασία «Αντιγραφή µετώπων
από άλλο έργο».

 Η χωρική οργάνωση του έργου µε τα µέτωπα είναι πολύ χρήσιµη, δεν είναι όµως υποχρεωτική.
Αν το έργο σας δεν προσφέρεται για χωρικούς διαχωρισµούς δηµιουργείστε ένα µόνο µέτωπο.

4.4.6.2 Αναλυτική επιµέτρηση

Για τη δηµιουργία, σύνταξη και έκδοση µιας αναλυτικής επιµέτρησης ακολουθείτε τα παρακάτω
βήµατα:
· ∆ηµιουργείτε ή συµπληρώνετε τα µέτωπα στα οποία θα γίνουν οι επιµετρήσεις των εργασιών.
· ∆ηµιουργείτε την αναλυτική επιµέτρηση και συµπληρώνετε κάποια γενικά στοιχεία.
· ∆ηµιουργείτε και συντάσσετε φύλλα επιµέτρησης σε όποιες εργασίες και µέτωπα επιθυµείτε.
· Συντάσσετε, προαιρετικά, επιµετρητικούς πίνακες πχ πίνακες οπλισµών, χωµατισµών κλπ.
· Υπολογίζετε και εκτυπώνετε την αναλυτική επιµέτρηση.

4.4.6.2.1  ∆ηµιουργία και γενικά στοιχεία

Οι αναλυτικές επιµετρήσεις περιλαµβάνονται στη λίστα των πρωτοκόλλων – επιµετρήσεων του
δένδρου του έργου και δηµιουργούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε άλλη επιµέτρηση δηλαδή
µε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον πλοηγό της λίστας επιµετρήσεων.

Η καρτέλα της αναλυτικής επιµέτρησης είναι όµοια και περιλαµβάνει τα ίδια πεδία όπως και οι
άλλες επιµετρήσεις - πρωτόκολλα. Στην αναλυτική όµως επιµέτρηση οι ποσότητες των εργασιών
δεν πληκτρολογούνται από τον χρήστη αλλά υπολογίζονται από το πρόγραµµα µε βάση Φύλλα
επιµέτρησης που εσείς συντάσσετε. Για το λόγο αυτό η καρτέλα των Αναλυτικών επιµετρήσεων έχει
τις παρακάτω διαφορές από όλα τα άλλα είδη επιµετρήσεων:

· Αντί της υποσελίδας Ποσότητες υπάρχει η υποσελίδα Αναλυτική επιµέτρηση όπου γίνεται η
σύνταξη των φύλλων επιµέτρησης των εργασιών. Αφού δηµιουργήσετε την αναλυτική
επιµέτρηση και συµπληρώσετε τα γενικά στοιχεία της, κάνετε κλικ στην υποσελίδα αυτή για να
συντάξετε τα φύλλα επιµέτρησης των εργασιών καθώς και τους επιµετρητικούς πίνακες που
περιλαµβάνει.

· Υπάρχει το κουµπί Υπολογισµός µε το οποίο γίνεται ο τελικός υπολογισµός και η προετοιµασία
των εκτυπώσεων της αναλυτικής επιµέτρησης.

4.4.6.2.2  Φύλλα επιµέτρησης εργασιών

Η υποσελίδα Αναλυτική επιµέτρηση, όπου δηµιουργείτε και συντάσσετε τα φύλλα επιµέτρησης
εργασιών, είναι χωρισµένη σε 3 τµήµατα:
· Εργασίες. Στο πάνω τµήµα της σελίδας βλέπετε το δένδρο και τις εργασίες του προϋπολογισµού.
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Μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε όποιο γκρουπ και εργασία θέλετε αλλά δεν µπορείτε να
επεξεργαστείτε τον προϋπολογισµό.

· Μέτωπα. Στο κάτω αριστερό τµήµα βλέπετε το δένδρο των µετώπων του έργου. Τα µέτωπα στα
οποία υπάρχει ήδη φύλλο επιµέτρησης αναγράφονται µε έντονους (bold) χαρακτήρες. Πάνω από
την περιοχή του δένδρου των µετώπων υπάρχουν κουµπιά µε τα οποία µπορείτε να
δηµιουργήσετε ή να διαγράψετε το φύλλο εργασίας του τρέχοντος µετώπου. Μπορείτε επίσης να
αναπτύξετε ή συµπτύξετε το δένδρο.

 Αν το δένδρο των µετώπων είναι µεγάλο, µπορείτε µε κλικ στο κουµπί «Μόνο όσα
χρησιµοποιούνται», να φιλτράρετε το δένδρο ώστε να εµφανίζονται µόνο τα µέτωπα στα οποία
έχετε δηµιουργήσει ένα τουλάχιστον φύλλο επιµέτρησης.

· Φύλλα επιµέτρησης. Στην περιοχή αυτή (κάτω δεξί τµήµα) εµφανίζεται το φύλλο επιµέτρησης
της τρέχουσας εργασίας στο τρέχον µέτωπο. Για να εµφανιστεί το φύλλο πρέπει πρώτα να το
δηµιουργήσετε µε το κουµπί ∆ηµιουργία φύλλου επιµέτρησης που βρίσκεται πάνω από το
δένδρο των µετώπων, αλλιώς η περιοχή εµφανίζεται άδεια.

Ανάµεσα από τις εργασίες και τα φύλλα υπάρχει περιοχή όπου αναγράφονται τα στοιχεία
ταυτότητας του φύλλου επιµέτρησης δηλαδή:
· Ο Κωδικός του φύλλου είναι ένας µοναδικός κωδικός της µορφής ExxMyy (πχ Ε34Μ12) που

δίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα στο φύλλο κατά την δηµιουργία του και δεν αλλάζει.
· Η Περιγραφή του φύλλου που δίνεται επίσης αυτόµατα από το πρόγραµµα κατά τη δηµιουργία

του φύλλου αλλά, αντίθετα µε τον κωδικό, µπορείτε να την τροποποιήσετε.
· Η Εργασία του προϋπολογισµού στην οποία αντιστοιχεί το φύλλο. Αναγράφεται η πλήρης

περιγραφή της µαζί µε τα γκρουπ στα οποία ανήκει.
· Το Μέτωπο στο οποίο γίνεται η επιµέτρηση. Αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του µαζί µε τις

οµάδες µετώπων στις οποίες ανήκει.

 Με ένα απλό κλικ στα διαχωριστικά µεταξύ των περιοχών µπορείτε να "κλείνετε" τις περιοχές
του προϋπολογισµού και των µετώπων ώστε να έχετε περισσότερο χώρο για την επεξεργασία του
φύλλου επιµέτρησης.

Συνοπτικά για να δουλέψετε µε ένα φύλλο επιµέτρησης πρέπει να:
· Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να επιµετρήσετε στην λίστα εργασιών του προϋπολογισµού.
· Επιλέξτε το µέτωπο στο οποίο θέλετε να κάνετε επιµέτρηση στο δένδρο των µετώπων.
· Αν το φύλλο επιµέτρησης δεν υπάρχει, δηµιουργήστε το µε κλικ στο κουµπί ∆ηµιουργία φύλλου.
· ∆ουλέψτε στο φύλλο προσθέτοντας κείµενο, γραφικά, υπολογισµούς και συσχετίσεις µε άλλα

φύλλα και πίνακες.

 Αν θέλετε να δηµιουργήσετε και να επεξεργαστείτε φύλλα υπολογισµών για τη τρέχουσα
αναλυτική επιµέτρηση, που δεν σχετίζονται όµως άµεσα µε κάποια εργασία και µέτωπο, κάνετε
κλικ στην υποσελίδα Πίνακες.

 Αφού τελειώσετε µε την εργασία σας στο φύλλο επιµέτρησης πρέπει να δηλώσετε ένα κελί ως
Αποτέλεσµα κάνοντας κλικ στο οµώνυµο κουµπί της γραµµής εντολών του φύλλου. Ο αριθµός (ή
το αποτέλεσµα τύπου  υπολογισµού) αυτού το κελιού θεωρείται ότι είναι η ποσότητα της
αναλυτικής επιµέτρησης για την συγκεκριµένη εργασία και µέτωπο. Το άθροισµα αυτών των
ποσοτήτων από όλα τα µέτωπα της συγκεκριµένης εργασίας µεταφέρεται αυτόµατα στη στήλη
Νοστή αναλυτική επιµέτρηση της εργασίας µε κάθε αλλαγή που κάνετε.

 Το κελί που περιέχει το αποτέλεσµα διακρίνεται από τα άλλα επειδή είναι πάντα γκρι. Σε ένα
φύλλο επιµέτρησης εργασίας µπορεί να υπάρχει µόνο ένα κελί Αποτελέσµατος.
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4.4.6.2.3  Επιµετρητικοί πίνακες

Με τα φύλλα επιµέτρησης εργασιών µπορείτε να συντάξετε µια αναλυτική επιµέτρηση ανά εργασία
και µέτωπο. Στην πράξη όµως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι επιµετρήσεις των εργασιών
δεν γίνονται ξεχωριστά για κάθε εργασία αλλά συντάσσεται ένας πίνακας όπου γίνεται
συγκεντρωτικά επιµέτρηση που αφορά πολλές εργασίες του προϋπολογισµού. Παραδείγµατα
τέτοιων πινάκων είναι οι πίνακες οπλισµών και οι πίνακες χωµατισµών. Για τον λόγο αυτό στο
AceErp Ecm έχετε την δυνατότητα να συντάσσετε ανεξάρτητους και αυτόνοµους πίνακες
επιµετρήσεων που δεν συσχετίζονται µε κάποια συγκεκριµένη εργασία και µέτωπο. Οι
επιµετρητικοί πίνακες έχουν πολλά πλεονεκτήµατα:
· Μπορείτε να δηµιουργήσετε όσους θέλετε και να έχουν οποιαδήποτε µορφή.
· Μπορείτε να βασιστείτε σε έτοιµα Πρότυπα πινάκων από τη βιβλιοθήκη οπότε καταχωρείτε τα

δεδοµένα σε ένα ήδη µορφοποιηµένο πίνακα.
· Μπορείτε να χρησιµοποιείτε δεδοµένα και αποτελέσµατα υπολογισµών των πινάκων στα φύλλα

επιµέτρησης εργασιών.

Επεξεργασία λίστας πινάκων
· ∆ηµιουργία νέου πίνακα: Απλώς πληκτρολογείτε το όνοµα του νέου πίνακα σε κενή γραµµή στο

τέλος της λίστας. Το φύλλο του πίνακα δηµιουργείται αυτόµατα και είναι άδειο.
· ∆ιαγραφή πίνακα: Η διαγραφή του τρέχοντος πίνακα γίνεται µε το κουµπί ∆ιαγραφή του

Πλοηγού στο κάτω τµήµα της λίστας.

 Η διαγραφή είναι µόνιµη και δεν αναιρείται. Μαζί µε τον πίνακα διαγράφεται το αντίστοιχο
φύλλο µε όλα τα περιεχόµενα του.

· Αντιγραφή πίνακα από Πρότυπο: Αφού δηµιουργήσετε το φύλλο του πίνακα, κάνετε κλικ στο
κουµπί Εισαγωγή πρότυπου πίνακα και επιλέξτε ένα πίνακα από τη λίστα των πρότυπων
πινάκων της βιβλιοθήκης εφαρµογής ή κάποιας βιβλιοθήκης χρήστη. Ο πίνακας αντιγράφεται στο
φύλλο και είναι έτοιµος για επεξεργασία.

Παράδειγµα χρήσης πινάκων σε συσχετισµό µε φύλλα επιµέτρησης εργασιών.
· Έστω ότι στον προϋπολογισµό του έργου υπάρχουν 5 άρθρα που αναφέρονται σε οπλισµό

δοµικών στοιχείων.
· ∆ηµιουργείστε ένα πίνακα οπλισµών µε βάση κάποιο από τους Πρότυπους πίνακες που

υπάρχουν στη βιβλιοθήκη εφαρµογής.
· Συµπληρώστε τον πίνακα οπλισµών µε την χρήση έτοιµων Στοιχείων βιβλιοθήκης παρέχοντας

µόνο το είδος του οπλισµού και των αριθµό των ράβδων.
· ∆ηµιουργείστε ένα φύλλο επιµέτρησης για κάθε µία από τις 5 εργασίες του προϋπολογισµού.
· Σε κάθε φύλλο επιµέτρησης πληκτρολογήστε πχ "Βάρος οπλισµών S500 ως εις πίνακα τάδε Kgr.."
· Στο διπλανό κελί πληκτρολογήστε µια αναφορά στο κελί του πίνακα όπου υπολογίζεται το

σύνολο του βάρους για τον οπλισµό S500.

 Όλες οι αναφορές σε άλλα κελιά είτε βρίσκονται στο ίδιο φύλλο είτε σε άλλο φύλλο ή πίνακα
γίνονται αυτόµατα και άµεσα. ∆εν χρειάζεται να πατάτε κάποιο κουµπί όταν κάνετε αλλαγές σε ένα
πίνακα ή φύλλο επιµέτρησης εργασίας. Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται πάλι αυτόµατα.

4.4.6.2.4  Υπολογισµός και εκτυπώσεις

Υπολογισµός ποσοτήτων
Όπως αναφέρεται στο θέµα Φύλλα επιµέτρησης εργασιών, κάθε φύλλο επιµέτρησης µπορεί να
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διαθέτει ένα κελί ως Αποτέλεσµα, το οποίο είναι η ποσότητα της αναλυτικής επιµέτρησης για την
συγκεκριµένη εργασία και µέτωπο. Το άθροισµα αυτών των ποσοτήτων από όλα τα µέτωπα της
συγκεκριµένης εργασίας µεταφέρεται στη στήλη Νιοστή αναλυτική επιµέτρηση.

 Αν µια εργασία είναι τύπου Κατ' αποκοπή ή Κατ΄αποκοπή µε υποφάσεις, τότε οι ποσότητες από
τα κελιά αποτελέσµατος των φύλλων επιµέτρησης µεταφέρονται στη πρώτη φάση ή στην πρώτη
υποφάση αντίστοιχα.

 Η ενηµέρωση των ποσοτήτων των εργασιών από τα στοιχεία και τους τύπους των κελιών δεν
είναι πάντοτε άµεση. Για παράδειγµα όταν, σε ένα φύλλο, ορίζετε ένα κελί ως αποτέλεσµα, η
ποσότητα της εργασίας που αντιστοιχεί σε αυτό το φύλλο ανανεώνεται άµεσα. ∆εν συµβαίνει το
ίδιο όµως στην περίπτωση που η ποσότητα ενός κελιού – αποτελέσµατος αλλάζει επειδή άλλαξε
ένα άλλο κελί σε κάποιο πίνακα.

Στη γενική περίπτωση για να δείτε τις τελικές υπολογισµένες ποσότητες, όλων των εργασιών από
όλα τα µέτωπα, πρέπει να κάνετε πρώτα ένα γενικό υπολογισµό µε κλικ στο κουµπί υπολογισµού
που βρίσκεται στη υποσελίδα Γενικά της καρτέλας της επιµέτρησης. Ο υπολογισµός αυτός παράγει
και τα έντυπα των αναλυτικών επιµετρήσεων που µπορείτε να εκτυπώσετε στη σελίδα Εκτυπώσεις
έργου / Κατασκευή.

∆ιαθέσιµες εκτυπώσεις
Μετά τον υπολογισµό της αναλυτικής επιµέτρησης µπορείτε πάρετε στο χαρτί ή στην οθόνη τα
αναλυτικά στοιχεία της. Στη σελίδα Εκτυπώσεις έργου επιλέξτε από το δένδρο τις παρακάτω
εκτυπώσεις:
· 561 Αναλυτική επιµέτρηση εργασιών

Είναι η πλήρης εκτύπωση της τρέχουσας αναλυτικής επιµέτρησης. Για κάθε εργασία
εκτυπώνονται η περιγραφή της και όλα τα φύλλα επιµέτρησης των µετώπων της. ∆εν
εκτυπώνονται τα µέτωπα που δεν έχουν αντίστοιχο φύλλο επιµέτρησης. Εκτυπώνεται επίσης η
συνολική ποσότητα της αναλυτικής επιµέτρησης κάθε εργασίας που είναι πάντοτε το άθροισµα
όλων των κελιών που έχουν ορισθεί ως Αποτέλεσµα στα επιµέρους φύλλα κάθε µετώπου. Η
εκτύπωση αυτή εκτυπώνει µόνο τα φύλλα επιµέτρησης εργασιών και όχι τους τυχόν
συνδεµένους πίνακες. Στο παράθυρο των παραµέτρων της εκτύπωσης µπορείτε, µεταξύ άλλων,
να ορίσετε το µέγεθος και τον προσανατολισµό της σελίδας εκτύπωσης.

· 562 Πίνακες αναλυτικής επιµέτρησης
Εκτυπώνει όσους και όποιους από τους πίνακες της τρέχουσας επιµέτρησης θέλετε. Στο
παράθυρο των παραµέτρων της εκτύπωσης µπορείτε, µεταξύ άλλων, να επιλέξετε τους πίνακες
που θέλετε να εκτυπωθούν καθώς και το µέγεθος και τον προσανατολισµό της σελίδας
εκτύπωσης. Κατόπιν οι επιλεγµένοι πίνακες εκτυπώνονται στη σειρά ο ένας µετά τον άλλο χωρίς
στοιχεία για το έργο και την αναλυτική επιµέτρηση που συνοδεύουν.

4.4.6.3 Φύλλα επιµέτρησης

Τι είναι τα φύλλα επιµέτρησης;
Τα φύλλα επιµέτρησης (ΦΕ) είναι ο επεξεργαστής των αναλυτικών επιµετρήσεων στο πρόγραµµα
ACE ERP Ecm. Στα φύλλα επιµέτρησης µπορείτε να συνδυάσετε κείµενο, αριθµούς, τύπους
υπολογισµού, πίνακες και γραφικά ώστε να συντάξετε αναλυτικές επιµετρήσεις µε πρακτικά
οποιοδήποτε περιεχόµενο και µορφή. Μπορείτε επίσης να µορφοποιήστε το φύλλο και τα
περιεχόµενα του και να δώσετε έτσι στην επιµέτρηση την εµφάνιση που επιθυµείτε.
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Πως λειτουργούν τα φύλλα επιµέτρησης;
Αν γνωρίζετε να εργάζεστε µε το Excel, τότε ξέρετε και τον τρόπο λειτουργίας των ΦΕ. Κάθε φύλλο
επιµέτρησης είναι πρακτικά ένα φύλλο εργασίας του Excel µε το σύνολο, σχεδόν, των δυνατοτήτων
και λειτουργιών του. Στα κελιά πληκτρολογείτε κείµενο, αριθµούς και τύπους και µπορείτε να
εισάγετε γραφικά και γραφήµατα. Η επεξεργασία, εισαγωγή και διαγραφή των κελιών, των
γραµµών και των στηλών λειτουργούν όπως ακριβώς στο Excel. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες
µορφοποίησης σε γραµµατοσειρά, χρώµατα, περιγράµµατα κλπ. Και, φυσικά, υπάρχει πλήρης
αµφίδροµη επικοινωνία µε το Excel, είτε µέσω αντιγραφής – επικόλλησης, είτε µέσω αρχείων xls.

Γιατί να χρησιµοποιήσω φύλλα επιµέτρησης και όχι απλώς το Excel;
Επειδή συνδυάζετε τις δυνατότητες και την ευελιξία του Excel µε τα εργαλεία και τη µεθοδολογία
που σας προσφέρει το ACE ERP Ecm δηλαδή:
· ∆υνατότητα χωρικής οργάνωσης των επιµετρήσεων σας µε τη χρήση µετώπων.
· Αυτόµατο συσχετισµό κάθε επιµέτρησης µε τις εργασίες του προϋπολογισµού και τα µέτωπα.
· ∆υνατότητα σύνταξης πινάκων και συσχέτιση τους µε επιµετρήσεις εργασιών.
· Έτοιµη βιβλιοθήκη µε πλούσια συλλογή, επιµετρητικών στοιχείων, πρότυπων πινάκων και λιστών

επιλογής.
· Αυτόµατο υπολογισµό της επιµετρούµενης ποσότητας κάθε εργασίας από πολλές επιµετρήσεις

και µέτωπα.
· Έτοιµη µορφοποιηµένη εκτύπωση της επιµέτρησης που περιλαµβάνει τις εργασίες του

προϋπολογισµού, τις ποσότητες και τα επιµετρητικά φύλλα.

Ποια είναι τα είδη των ΦΕ και πως είναι οργανωµένα;
Τα φύλλα επιµέτρησης είναι οργανωµένα όπως το Excel, δηλαδή σε Βιβλία εργασίας (Workbooks)
που περιέχουν Φύλλα εργασίας (Worksheets). Κάθε Αναλυτική επιµέτρηση αντιστοιχεί σε ένα
βιβλίο εργασίας που περιλαµβάνει φύλλα εργασίας δηλαδή φύλλα επιµέτρησης. Τα ΦΕ µιας
αναλυτικής επιµέτρησης µπορεί να είναι δύο ειδών:
· Φύλλα επιµέτρησης εργασιών: Στα φύλλα αυτά µπορείτε είτε να συντάξετε αναλυτικά την

επιµέτρηση της εργασίας στο συγκεκριµένο µέτωπο (µε κείµενο, υπολογισµούς και γραφικά),
είτε να γράψετε συνοπτικά στοιχεία και να προσθέσετε αναφορές σε πίνακες. Το χαρακτηριστικό
των φύλλων επιµέτρησης εργασιών είναι ότι µπορείτε να χαρακτηρίσετε ένα κελί τους ως
αποτέλεσµα. Η εκάστοτε ποσότητα από το κελί αυτό µεταφέρεται αυτόµατα ως επιµετρούµενη
ποσότητα της εργασίας αυτής.

· Επιµετρητικοί πίνακες: Είναι αυτόνοµα φύλλα επιµετρήσεων που δεν συσχετίζονται µε κάποια
συγκεκριµένη εργασία και µέτωπο. Χρησιµοποιήστε πίνακες όταν δεν θέλετε να κάνετε
ξεχωριστή επιµέτρηση για κάθε εργασία αλλά να έχετε σε ένα πίνακα (πχ πίνακα οπλισµών ή
χωµατισµών) µία συγκεντρωτική επιµέτρηση που αφορά πολλές εργασίες του προϋπολογισµού.
Κατόπιν µπορείτε, από τα φύλλα επιµέτρησης εργασιών, να κάνετε αναφορές σε συγκεκριµένα
κελιά των πινάκων.

 Βιβλίο εργασίας είναι επίσης και κάθε Βιβλιοθήκη (εφαρµογής ή χρήστη). Στην περίπτωση αυτή
τα φύλλα επιµέτρησης µπορεί να είναι Στοιχεία βιβλιοθήκης, Πρότυποι πίνακες και Λίστες
επιλογών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά θέµατα.

∆είτε επιπλέον: Πως δηµιουργείτε φύλλα επιµέτρησης καθώς και πληροφορίες για τις γενικές και
ειδικές εντολές επεξεργασίας.
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4.4.6.3.1  ∆ηµιουργία και επεξεργασία

Τα φύλλα επιµέτρησης δηµιουργούνται στη υποσελίδα Αναλυτική επιµέτρηση της καρτέλας της
επιµέτρησης. Ανάλογα µε το είδος του ΦΕ που θέλετε να δηµιουργήσετε κάνετε κλικ στην
υποσελίδα Επιµετρήσεις εργασιών ή στην υποσελίδα Πίνακες.
· Φύλλο επιµέτρησης εργασίας: Κάνετε κλικ στο κουµπί ∆ηµιουργία φύλλου επιµέτρησης που

βρίσκεται πάνω από το δένδρο των µετώπων για να δηµιουργήσετε ένα νέο φύλλο επιµέτρησης
για την τρέχουσα εργασία στο τρέχον µέτωπο.

· Επιµετρητικός πίνακας: Πληκτρολογήστε το όνοµα του νέου πίνακα σε κενή γραµµή στο τέλος τη
λίστας. Το φύλλο του πίνακα δηµιουργείται αυτόµατα και είναι άδειο. Κατόπιν κάνετε κλικ στο
κουµπί Εισαγωγή πρότυπου πίνακα και επιλέξτε ένα πίνακα από τη λίστα των πρότυπων πινάκων
της βιβλιοθήκης εφαρµογής ή κάποιας βιβλιοθήκης χρήστη. Ο πίνακας αντιγράφεται στο φύλλο
και είναι έτοιµος για επεξεργασία.

Για την επεξεργασία των φύλλων επιµέτρησης χρησιµοποιείτε τις εντολές της κορδέλας που
βρίσκεται πάνω από το φύλλο. Η κορδέλα είναι χωρισµένη σε τµήµατα.
· Το πρώτο τµήµα (ΦΕ) διαθέτει τα κουµπιά των ειδικών εντολών επεξεργασίας του ACE ERP Ecm,

όπως την εισαγωγή από βιβλιοθήκη, την επεξεργασία γραφικών κλπ. Οι εντολές αυτές
βρίσκονται, επίσης, και στη γραµµή γρήγορης πρόσβασης της κορδέλας.

· Όλα τα άλλα τµήµατα και κουµπιά της κορδέλας είναι ίδια στη λειτουργία τους µε τα αντίστοιχα
του Excel. Ειδικά το δεύτερο τµήµα Αρχείο, περιλαµβάνει εντολές αρχείου που είναι
τροποποιηµένες ειδικά για τα φύλλα επιµέτρησης.

 Αν η κορδέλα είναι κλειστή και τα κουµπιά εντολών δεν φαίνονται, κάνετε κλικ στο βέλος
Ανάπτυξη κορδέλας που βρίσκεται στο δεξί τµήµα της ώστε να παραµένει πάντοτε ανοιχτή όταν
κάνετε κλικ σε ένα κουµπί εντολής.

4.4.6.3.2  Γενικές εντολές επεξεργασίας

Τα φύλλα επιµέτρησης του Ace ERP Ecm είναι όµοια µε τα φύλλα εργασίας του Excel και διαθέτουν
το σύνολο, σχεδόν, των δυνατοτήτων και λειτουργιών του. Στα κελιά πληκτρολογείτε κείµενο,
αριθµούς και τύπους και µπορείτε να εισάγετε γραφικά και γραφήµατα. Η επεξεργασία, εισαγωγή
και διαγραφή των κελιών, των γραµµών και των στηλών λειτουργούν όπως ακριβώς στο Excel.
Υπάρχουν επίσης δυνατότητες µορφοποίησης σε γραµµατοσειρά, χρώµατα, περιγράµµατα κλπ.
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες και δυνατότητες είναι διαθέσιµες µέσω των κουµπιών εντολών που
βρίσκονται στην κορδέλα του φύλλου και είναι οργανωµένα ανά οµάδες όπως ακριβώς στο Excel.

Με το δεδοµένο ότι ο χρήστης είναι εξοικειωµένος µε τη χρήση του Excel, για το οποίο υπάρχει
άλλωστε αναλυτική βοήθεια από πολλές πηγές, στις παρακάτω παραγράφους θα παρουσιαστούν
µόνο οι διαφορές από ένα απλό φύλλο εργασίας Excel. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στις
επιπλέον δυνατότητες που έχουν προστεθεί για τη διευκόλυνση της σύνταξης των αναλυτικών
επιµετρήσεων και καταγράφονται ανά οµάδα εντολών:

Φύλλο επιµέτρησης (ΦΕ)
Στην οµάδα αυτή βρίσκονται οι ειδικές εντολές επεξεργασίας του φύλλου επιµέτρησης που
περιγράφονται αναλυτικά σε χωριστό θέµα.

Αρχείο
Περιλαµβάνει εντολές διαχείρισης αρχείων excel και εκτυπώσεων. Μερικές από αυτές έχουν
τροποποιηθεί ώστε να διευκολύνουν την εργασία µε τα φύλλα αναλυτικών επιµετρήσεων:
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· Ανοιγµα: Αν επιλέξετε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας Excel (xls, xlsx κλπ) τότε, αφού ζητηθεί
επιβεβαίωση, τα περιεχόµενα του αρχείου αντικαθιστούν πλήρως τα περιεχόµενα του τρέχοντος
φύλλου επιµέτρησης.

· Αποθήκευση Ως: Με την εντολή αυτή αποθηκεύετε σε ένα αρχείο (βιβλίο εργασίας) του Excel
όλα τα φύλλα επιµέτρησης και τους πίνακες της τρέχουσας αναλυτική επιµέτρησης.

· Εκτύπωση, Γρήγορη εκτύπωση, Προεπισκόπηση: Λειτουργούν όπως ακριβώς οι αντίστοιχες
εντολές του Excel. Μπορείτε να τις χρησιµοποιήσετε για µια πρόχειρη εκτύπωση ή
προεπισκόπηση ενός φύλλου. Για µια πλήρη και µορφοποιηµένη εκτύπωση όλων των φύλλων
επιµέτρησης και των πινάκων της αναλυτικής επιµέτρησης, χρησιµοποιείστε τις ειδικές
εκτυπώσεις του Ace ERP Ecm.

∆εν υπάρχει εντολή δηµιουργίας νέου φύλλου επειδή όλα τα φύλλα επιµετρήσεων
δηµιουργούνται αυτόµατα από το πρόγραµµα.

Αρχική σελίδα
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται εντολές επεξεργασίας και µορφοποίησης κελιών, γραµµών,
σειρών και περιοχών του φύλλου επιµέτρησης που λειτουργούν όπως ακριβώς και σε ένα φύλλο
εργασίας του Excel.

Εισαγωγή
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται εντολές εισαγωγής πινάκων, εικόνων, γραφηµάτων,
υπερσυνδέσεων και συµβόλων, που λειτουργούν όπως ακριβώς και σε ένα φύλλο εργασίας του
Excel.

 Οι πίνακες αυτοί δεν πρέπει να συγχέονται µε τους επιµετρητικούς πίνακες της αναλυτικής
επιµέτρησης. Ένας πίνακας που εισάγει το Excel είναι απλώς µια περιοχή κελιών µε συγκεκριµένη
µορφοποίηση. Αντίθετα οι επιµετρητικοί πίνακες βασίζονται σε πρότυπους πίνακες της
βιβλιοθήκης που περιλαµβάνουν, εκτός από τη µορφοποίηση, και δεδοµένα, τύπους και
ενδεχοµένως και στοιχεία βιβλιοθήκης.

 Οι εικόνες που µπορείτε να εισάγετε µε τις εντολές αυτής της οµάδας, δεν πρέπει να συγχέονται
µε τις εικόνες των στοιχείων βιβλιοθήκης. Οι εικόνες του Excel είναι εισάγονται από το πρόχειρο ή
από αρχεία γραφικών (bmp, jpg) και είναι αντικείµενα ελεύθερα στη µετακίνηση, στροφή και
αλλαγή µεγέθους που όµως δεν διαθέτουν αριθµητικά δεδοµένα. Αντίθετα, η εικόνα ενός
στοιχείου βιβλιοθήκης είναι πάντοτε δεσµευµένη σε ένα κελί το οποίο περιλαµβάνει και το
αποτέλεσµα των πράξεων που εµφανίζονται στο σκαρίφηµα του στοιχείου.

∆ιάταξη σελίδας
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται εντολές διαµόρφωσης της σελίδας όπου θα εκτυπωθεί το
φύλλο επιµέτρησης, οι οποίες λειτουργούν όπως ακριβώς και σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

 Οι εντολές διάταξης σελίδας έχουν νόηµα κυρίως για την απευθείας εκτύπωση του φύλλου,
όπως αναφέρεται στις εντολές της οµάδας Αρχείο. ∆εν λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτύπωση των
ειδικών µορφοποιηµένων εκτυπώσεων της αναλυτικής επιµέτρησης όπου ο χρήστης επιλέγει τη
διάταξη σελίδας ακριβώς πριν την κάθε εκτύπωση. Για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης µε την
εκάστοτε διαµόρφωση της σελίδας εκτύπωσης του φύλλο εργασίας, το δεξί όριο της σελίδας
εµφανίζεται, πάνω στο φύλλο, µε µπλε διακεκοµµένη γραµµή.

Τύποι, ∆εδοµένα
Στις οµάδες αυτές περιλαµβάνονται εντολές εισαγωγής και διαχείρισης τύπων υπολογισµού,
ονοµάτων, ταξινόµησης, φίλτρων, οµαδοποίησης κλπ. οι οποίες λειτουργούν όπως ακριβώς και σε
ένα φύλλο εργασίας του Excel.



ACE ERP100

Copyright ACE-Hellas SA

Αναθεώρηση
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται διαχείρισης σχολίων, προστασίας του φύλλου εργασίας και
κλειδώµατος κελιών και περιοχών οι οποίες λειτουργούν όπως ακριβώς και σε ένα φύλλο εργασίας
του Excel.

Προβολή
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται εντολές διαχείρισης της εµφάνισης του φύλλου, οι οποίες
λειτουργούν όπως ακριβώς και σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

4.4.6.3.3  Ειδικές εντολές επεξεργασίας

Το πρώτο τµήµα (ΦΕ) της κορδέλας του φύλλου επιµέτρησης διαθέτει τα κουµπιά των ειδικών
εντολών που έχουν προστεθεί για τη διευκόλυνση της σύνταξης των αναλυτικών επιµετρήσεων. Οι
εντολές αυτές, που βρίσκονται επίσης και στη γραµµή γρήγορης πρόσβασης της κορδέλας είναι οι
εξής:

Επεξεργασία στοιχείου βιβλιοθήκης
Με το κουµπί αυτό, που είναι ενεργό µόνο όταν το τρέχον κελί περιέχει στοιχείο βιβλιοθήκης,
ανοίγει το παράθυρο επεξεργασίας του τρέχοντος στοιχείου. Ο τρόπος επεξεργασίας του στοιχείου
στο παράθυρο αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο θέµα Στοιχεία βιβλιοθήκης της βιβλιοθήκης
επιµετρήσεων.

Αποτέλεσµα
Κάνετε κλικ στο κουµπί αυτό για να δηλώσετε ένα κελί ως Αποτέλεσµα του τρέχοντος φύλλου
επιµέτρησης. Ο αριθµός (ή το αποτέλεσµα τύπου υπολογισµού) αυτού το κελιού θεωρείται ότι
είναι η ποσότητα της αναλυτικής επιµέτρησης για την συγκεκριµένη εργασία και µέτωπο. Το
άθροισµα αυτών των ποσοτήτων από όλα τα µέτωπα της συγκεκριµένης εργασίας µεταφέρεται στη
στήλη Νιοστή αναλυτική επιµέτρηση της εργασίας µε κάθε αλλαγή που κάνετε.

 Η ενηµέρωση των ποσοτήτων των εργασιών από τα στοιχεία και τους τύπους των κελιών δεν
είναι πάντοτε άµεση. Για παράδειγµα όταν, σε ένα φύλλο, ορίζετε ένα κελί ως αποτέλεσµα, η
ποσότητα της εργασίας που αντιστοιχεί σε αυτό το φύλλο ανανεώνεται άµεσα. ∆εν συµβαίνει το
ίδιο όµως στην περίπτωση που η ποσότητα ενός κελιού – αποτελέσµατος αλλάζει επειδή άλλαξε
ένα άλλο κελί σε κάποιο πίνακα. Στη γενική περίπτωση για να δείτε τις τελικές υπολογισµένες
ποσότητες, όλων των εργασιών από όλα τα µέτωπα, πρέπει να κάνετε πρώτα ένα γενικό
υπολογισµό µε κλικ στο κουµπί υπολογισµού που βρίσκεται στη υποσελίδα Γενικά της καρτέλας
της επιµέτρησης. Ο υπολογισµός αυτός παράγει και τα έντυπα των αναλυτικών επιµετρήσεων που
µπορείτε να εκτυπώσετε στη σελίδα Εκτυπώσεις έργου / Κατασκευή.

Εισαγωγή στοιχείου βιβλιοθήκης
Με το κουµπί αυτό µπορείτε να εισάγετε ένα στοιχείο που θα επιλέξετε από τη βιβλιοθήκη στο
τρέχον κελί. Εµφανίζεται παράθυρο όπου µπορείτε κατ' αρχή να επιλέξετε τη βιβλιοθήκη
(εφαρµογής ή χρήστη) όπου βρίσκεται το Σ.Β. που επιθυµείτε να εισάγετε. Στο αριστερό τµήµα του
παράθυρου εµφανίζεται η λίστα µε τις οµάδες Σ.Β. της επιλεγµένης βιβλιοθήκης και στο δεξί τµήµα
τα αντίστοιχα στοιχεία. Αφού κάνετε κλικ πάνω σε ένα στοιχείο και πατήσετε ΟΚ, εµφανίζεται το
παράθυρο επεξεργασίας του στοιχείου όπου δίνετε τις τιµές για τον υπολογισµό. Με κλικ στο ΟΚ το
παράθυρο κλείνει και το Σ.Β. µεταφέρεται στο τρέχον κελί.

 Τα κελιά των στοιχείων βιβλιοθήκης είναι ειδικά κελιά που περιέχουν και την εικόνα µε το
σκαρίφηµα, τον τύπο υπολογισµού και τις τιµές, αλλά και το αποτέλεσµα. Μπορούν δηλαδή να
χρησιµοποιηθούν σε τύπους υπολογισµού άλλων κελιών και η τιµή τους είναι πάντοτε το
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αποτέλεσµα του τύπου υπολογισµού που φαίνεται στο σκαρίφηµα.

Εισαγωγή πρότυπου πίνακα
Αυτό το κουµπί είναι ενεργό µόνο στα φύλλα των επιµετρητικών πινάκων και εισάγει ένα πρότυπο
πίνακα στο τρέχον φύλλο. Εµφανίζεται παράθυρο όπου µπορείτε κατ' αρχή να επιλέξετε τη
βιβλιοθήκη (εφαρµογής ή χρήστη) όπου βρίσκεται ο πρότυπος πίνακας που επιθυµείτε να εισάγετε.
Στο αριστερό τµήµα του παράθυρου εµφανίζεται η λίστα µε τους πρότυπους πίνακες της
επιλεγµένης βιβλιοθήκης και στο δεξί τµήµα το φύλλο του πίνακα. Με κλικ στο ΟΚ, ζητείται
επιβεβαίωση και ο επιλεγµένος πίνακας αντικαθιστά τα περιεχόµενα του φύλλου.

Εισαγωγή τιµής από λίστα
Εµφανίζεται παράθυρο όπου µπορείτε κατ' αρχή να επιλέξετε τη βιβλιοθήκη (εφαρµογής ή χρήστη)
όπου βρίσκεται η λίστα τιµών που επιθυµείτε να εισάγετε. Στο αριστερό τµήµα του παράθυρου
εµφανίζεται η λίστα µε τις λίστες τιµών της επιλεγµένης βιβλιοθήκης και στο δεξί τµήµα το φύλλο
µε τις τιµές. Για να µεταφερθούν στο φύλλο επιµέτρησης οι τιµές που επιθυµείτε από τη λίστα
τιµών πρέπει να επιλέξετε όλη τη γραµµή.

Επεξεργασία εικόνας
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε εικόνα του φύλλου επιµέτρησης ή να δηµιουργήσετε
µια καινούργια κάνετε κλικ στο κουµπί αυτό για να εµφανιστεί ο ενσωµατωµένος επεξεργαστής
εικόνων.

4.4.6.3.4  Επεξεργασία γραφικών

Το Ace ERP Ecm διαθέτει ένα ενσωµατωµένο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνων µε το οποίο
µπορείτε:
· Να εισάγετε στα φύλλα επιµέτρησης εικόνες και σκαριφήµατα από όλους τους συνήθεις τύπους

γραφικών (bmp, wmf, emf, ico, jpg, jpeg).
· Να δηµιουργείτε και να επεξεργάζεστε τα δικά σας σκαριφήµατα µε την χρήση ειδικών

εργαλείων και εντολών.
· Να αποθηκεύετε αρχεία γραφικών ανεξάρτητα από το πρόγραµµα των επιµετρήσεων για χρήση

σε άλλα φύλλα επιµετρήσεων ή άλλες εγκαταστάσεις.
Για να ανοίξετε το παράθυρο του ειδικού προγράµµατος επεξεργασίας γραφικών κάνετε κλικ στο
κουµπί Επεξεργασία εικόνας της οµάδας ΦΕ της γραµµής εντολών. Αν το τρέχον κελί περιέχει µία
εικόνα αυτή θα εµφανιστεί στο παράθυρο του προγράµµατος επεξεργασίας εικόνων, αλλιώς το
παράθυρο θα είναι άδειο. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα εικόνα ή να επεξεργαστείτε την
υπάρχουσα. Όταν τελειώσετε κάνετε κλικ στο κουµπί ΟΚ για να εµφανιστεί η εικόνα στο τρέχον
κελί. Με κλικ στο Ακυρο δεν συµβαίνει καµία αλλαγή.

Το παράθυρο του προγράµµατος επεξεργασίας γραφικών αποτελείται από τις εξής περιοχές:
· Τον καµβά σχεδίασης πάνω στον οποίο σχεδιάζετε και επεξεργάζεστε τα σχήµατα και τα

σκαριφήµατα.
· Τους κανόνες δηλαδή τον οριζόντιο και κατακόρυφο χάρακα που δείχνουν διαρκώς την θέση του

δείκτη σχεδίασης σε pixels.
· Την γραµµή εντολών στο άνω τµήµα του παράθυρου που περιέχει τα κουµπιά µε τα οποία

εκτελείτε τις διάφορες λειτουργίες της σχεδίασης
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· Την γραµµή αντικειµένων στο αριστερό τµήµα του παράθυρου που περιέχει τα σχήµατα και τα
αντικείµενα που µπορείτε να σχεδιάσετε.

· Τον επιθεωρητή αντικειµένων που είναι ένα άλλο παράθυρο µε τις ιδιότητες του εκάστοτε
επιλεγµένου αντικειµένου τις οποίες µπορείτε να τροποποιήσετε.

Με το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνων µπορείτε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε εικόνα στο
φύλλο επιµέτρησης. Σκοπός του όµως είναι κυρίως η δυνατότητα επεξεργασίας των σκαριφηµάτων
των στοιχείων βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση αυτή ανοίγετε το παράθυρο επεξεργασίας εικόνας από
το παράθυρο επεξεργασίας των στοιχείων βιβλιοθήκης και είτε εισάγετε µια εικόνα πχ µιας
πεδιλοδοκού είτε τη δηµιουργείτε µε απλές γραµµές πχ σε ένα οπλισµό.

4.4.7 Χρονικός προγραµµατισµός

Με διπλό κλικ στην επιλογή Χρονοδιαγράµµατα του δένδρου του έργου εµφανίζεται η λίστα των
διαφόρων χρονοδιαγραµµάτων που έχετε δηµιουργήσει. Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην
γρήγορη ανεύρεση του χρονοδιαγράµµατος που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες
εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο πρωτόκολλο ή συνοπτική επιµέτρηση πατήστε Νέα εγγραφή στην
κορδέλα ή στον πλοηγό της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή. Εµφανίζεται
παράθυρο στο οποίο δίνετε µερικά βασικά στοιχεία και επιλέγετε αν θέλετε να αντιγραφούν τα
στοιχεία των εργασιών από κάποιο προηγούµενο χρονοδιάγραµµα. Κατόπιν ανοίγει η καρτέλα του
για να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον χρονοδιάγραµµα ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω
στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που εµφανίζεται.

Για να διαγράψετε ένα χρονοδιάγραµµα κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή. Το
χρονοδιάγραµµα αφαιρείται αµέσως από τη λίστα, η οριστική διαγραφή του όµως γίνεται µε την
αποθήκευση των αλλαγών.

  Η διαγραφή ενός χρονοδιαγράµµατος είναι οριστική και δεν αναιρείται. Μαζί του διαγράφονται
και όλα τα στοιχεία εργασιών που τυχόν έχετε καταχωρήσει. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή
εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα.

 Η διαγραφή δεν επιτρέπεται όταν το χρονοδιάγραµµα είναι συσχετισµένο µε άλλο.

 Αν παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.

4.4.7.1 Καρτέλα χρονοδιαγράµµατος

Κάθε χρονοδιάγραµµα διαθέτει τις δικές του παραµέτρους υπολογισµού, χρονικά στοιχεία των
εργασιών και διαγράµµατα, όλα όµως τα χρονοδιαγράµµατα βασίζονται στον ίδιο προϋπολογισµό.
Τα γενικά στοιχεία και οι παράµετροι υπολογισµού κάθε χρονοδιαγράµµατος είναι τα παρακάτω:

· Αριθµός / Κωδικός: Επιλέξτε ένα µοναδικό αριθµό για το χρονοδιάγραµµα και πληκτρολογήστε
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ένα σύντοµο κωδικό για γρήγορη εύρεση στις λίστες.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του χρονοδιαγράµµατος χρησιµοποιείται επίσης στις εκτυπώσεις
· Αντιγραφή στοιχείων από χρονοδιάγραµµα: Είναι το χρονοδιάγραµµα από τον οποίο

αντιγράφονται οι ποσότητες κατά τη δηµιουργία του νέου χρονοδιαγράµµατος, χρησιµοποιείται
όµως από το πρόγραµµα και ως δείκτης της διαδοχής τους.

· Ηµεροµηνία έναρξης: Στο ηµερολογιακό αυτό πεδίο επιλέξτε την ηµεροµηνία έναρξης του έργου.

· Παράµετροι Υπολογισµών: Στην περιοχή αυτή επιλέγετε την Ηµεροµηνία έναρξης του έργου
καθώς και αν το Σάββατο ή/και η Κυριακή θα θεωρούνται εργάσιµες ηµέρες για τους
υπολογισµούς του χρονικού προγραµµατισµού και του κρίσιµου µονοπατιού. Αν αλλάξετε
κάποιο από αυτά τα πεδία πρέπει να γίνει εκ νέου υπολογισµός του χρονικού προγραµµατισµού.

· Παράµετροι σχεδίασης διαγραµµάτων: Τα πεδία της περιοχής αυτής χρησιµοποιούνται µόνο για
την σχεδίαση των διαγραµµάτων Gantt και δεν έχουν σχέση µε τους υπολογισµούς.

Υπολογισµός
Μετά την καταχώρηση των χρονικών στοιχείων των εργασιών, κάνετε κλικ στο κουµπί Υπολογισµός
για να γίνει ο υπολογισµός του διαγράµµατος Gantt και της κρίσιµης διαδροµής. Στο διπλανό
πεδίο αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα που έγινε ο τελευταίος υπολογισµός.

4.4.7.2 Στοιχεία εργασιών

Η σελίδα αυτή µοιάζει την σελίδα καταχώρησης του προϋπολογισµού του έργου χωρίς όµως την
δυνατότητα προσθήκης γκρουπ, άρθρων κλπ, αλλά µόνο καταχώρησης των στοιχείων του χρονικού
προγραµµατισµού για κάθε εργασία. Για κάθε εργασία εµφανίζεται η περιγραφή, µονάδα
µέτρησης, ο Α.Τ. και ο κωδικός αναθεώρησης. Σε κάθε εργασία αντιστοιχεί επίσης ένας ειδικός
µοναδικός Κωδικός που εµφανίζεται στην πρώτη στήλη και τον χρησιµοποιείτε για την περιγραφή
των συσχετισµών µεταξύ των εργασιών.
Τα πεδία που πρέπει να συµπληρώνετε σε κάθε εργασία για τη σχεδίαση του διαγράµµατος Gantt
και τον υπολογισµό της κρίσιµης διαδροµής είναι οι ηµεροµηνίες Έναρξης και Λήξης της εργασίας,
η ∆ιάρκεια της και τα τυχόν Προαπαιτούµενα. Τα πεδία αυτά είναι αλληλοεξαρτώµενα και η
αλλαγή ενός έχει συνήθως ως συνέπεια να µεταβάλλονται και τα υπόλοιπα.
Η συνιστώµενη διαδικασία είναι η καταχώρηση της ηµεροµηνίας έναρξης και κατόπιν της διάρκειας
οπότε η ηµεροµηνία λήξης υπολογίζεται και εµφανίζεται αυτόµατα. Αν η εργασία έχει
προαπαιτούµενα τότε συµπληρώνετε την τελευταία στήλη οπότε αναλόγως µπορεί να µεταβληθεί
η ηµεροµηνία έναρξης.

Προαπαιτούµενα
Η µορφή αυτού του πεδίου είναι nYY όπου n ο κωδικός της εργασίας από την οποία εξαρτάται η
τρέχουσα και ΥΥ το είδος της εξάρτησης. Υπάρχουν 4 περιπτώσεις εξάρτησης

- FS. Finish to Start:  Η προαπαιτούµενη εργασία πρέπει να τελειώσει για να αρχίσει η τρέχουσα.
- SS. Start To Start:  Οι δύο εργασίες πρέπει να αρχίσουν µαζί.
- SF. Start To Finish:  Η τρέχουσα εργασία τελειώνει στην έναρξη της προαπαιτούµενης
- FF. Finish to Finish: Οι δύο εργασίες πρέπει να τελειώσουν µαζί.
Μετά την δήλωση της εξάρτησης µπορείτε να προσθέσετε µία καθυστέρηση σε ηµέρες, για
παράδειγµα η δήλωση 12FS-2 σηµαίνει ότι η τρέχουσα εργασία πρέπει να ξεκινήσει δύο ηµέρες
πριν την λήξη της εργασίας 12.
Μια εργασία µπορεί να έχει πάνω από µία προαπαιτούµενες που στην περίπτωση αυτή
χωρίζονται µε το σύµβολο «+».
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 Αντί της πληκτρολόγησης των προαπαιτούµενων µε την παραπάνω µορφή µπορείτε να
καταχωρείτε αναλυτικά τα στοιχεία κάθε προαπαιτούµενου της τρέχουσας εργασίας στη λίστα
Προαπαιτούµενα κάτω από τη λίστα των εργασιών.

 Τα στοιχεία ηµεροµηνίας και διάρκειας καθώς και τα προαπαιτούµενα κάθε εργασίας παίζουν
όπως είναι φυσικό ρόλο στους υπολογισµούς του χρονικού προγραµµατισµού και του κρίσιµου
µονοπατιού. Αν αλλάξετε κάποιο από αυτά τα πεδία έστω και σε µία εργασία πρέπει να γίνει εκ
νέου υπολογισµός του χρονικού προγραµµατισµού.

Τµηµατικές προθεσµίες
Στη λίστα αυτή µπορείτε να ορίσετε ηµεροµηνίες τµηµατικής ολοκλήρωσης φάσεων της
επιλεγµένης εργασίας. Στη στήλη Λήξη συµπληρώνετε την ηµεροµηνία λήξης της κάθε φάσης και
στη στήλη % το ποσοστό ολοκλήρωσης. Ισχύει η παραδοχή ότι η ηµεροµηνία έναρξης της πρώτης
εγγραφής είναι η ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας ενώ οι επόµενες ηµεροµηνίες έναρξης
συµπίπτουν µε τις ηµεροµηνίες λήξης της προηγούµενης εγγραφής. Αν υπάρχει διακοπή εργασιών
µπορείτε να την καταχωρήσετε συµπληρώνοντας σε δύο διαδοχικές εγγραφές τις ηµεροµηνίες
αρχής και τέλους και ως % ποσοστό το ίδιο και στις δύο εγγραφές. Οι τµηµατικές προθεσµίες είναι
προς το παρόν ένα επιπλέον πληροφοριακό στοιχείο.

4.4.7.3 Γράφηµα Gantt

Στην σελίδα αυτή µπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε το διάγραµµα Gantt που δηµιουργείται
λαµβάνοντας υπόψη την διάρκεια και τις ηµεροµηνίες των εργασιών αλλά και τις εξαρτήσεις
µεταξύ τους. Οι εργασίες που ανήκουν στο κρίσιµο µονοπάτι εµφανίζονται µε κόκκινο χρώµα.

Για την εκτύπωση ή προεπισκόπηση του διαγράµµατος κάνετε κλικ στα αντίστοιχα κουµπιά της
κορδέλας. Πριν την εκτύπωση εµφανίζεται παράθυρο στο οποίο προσδιορίζετε τη µεγέθυνση /
σµίκρυνση (zoom) της εκτύπωσης.

4.4.8 Οµαλότητα

Ο έλεγχος οµαλότητας µια προσφοράς επιβάλλεται όταν η δηµοπράτηση του έργου είτε µε επί
µέρους ποσοστά έκπτωσης. Με το Ace ERP µπορείτε να κάνετε έλεγχο οµαλότητας σε δεδοµένες
τιµές προσφοράς αλλά ακόµη και υπολογιστούν οι τιµές προσφοράς από το πρόγραµµα µε βάση
µία επιθυµητή έκπτωση. Η επιτρεπόµενη διακύµανση ποσοστού έκπτωσης είναι προεπιλεγµένη µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά δίνεται η δυνατότητα µεταβολής των ορίων διακύµανσης, αν
η νοµοθεσία αλλάξει. Η χρησιµότητα του ελέγχου οµαλότητας είναι µεγάλη κατά την φάση
σύνταξης της προσφοράς.

Για να κάνετε έλεγχο και να οµαλοποιήσετε την προσφορά σας πρέπει να κατ' αρχή να
προετοιµάσετε το έργο. Στην καρτέλα των γενικών στοιχείων του έργου ορίστε Τρόπο
δηµοπράτησης µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης. Καταχωρήστε τα γκρουπ των εργασιών της
σύµβασης και σε κάθε γκρουπ ένα µόνο ένα άρθρο µε ποσότητα 1 (ένα) και τιµή µονάδας το
κόστος µελέτης του γκρουπ. Κάνετε υπολογισµό του προϋπολογισµού χωρίς να καταχωρήσετε
απρόβλεπτα και αναθεώρηση.

Κατόπιν κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή Οµαλοποίηση του δένδρου του έργου για να ανοίξει η
καρτέλα του ελέγχου και οµαλοποίησης της προσφοράς σας. Μετά την οµαλοποίηση µπορείτε να
εκτυπώσετε τον προϋπολογισµό προσφοράς µε αναλυτικούς υπολογισµούς οµαλότητας.
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4.4.8.1 Οµαλοποίηση προσφορών

Η οθόνη Οµαλότητα περιλαµβάνει µία λίστα όπου εµφανίζονται τα γκρουπ των άρθρων, µε την
περιγραφή τους. Στη στήλη Κόστος εµφανίζεται το συνολικό κόστος κάθε γκρουπ. Στη στήλη
Έκπτωση εµφανίζονται οι εκπτώσεις κάθε γκρουπ µετά την οµαλοποίηση, έχετε όµως την
δυνατότητα να πληκτρολογήσετε τις δικές σας τιµές εκπτώσεων και να υπολογίσετε την µέση
έκπτωση. Στη στήλη Σταθερή τιµή ενεργοποιείστε το κουτί ελέγχου αν θέλετε το ποσοστό έκπτωσης
κάποιου γκρουπ να µη µεταβληθεί κατά τη διάρκεια της οµαλοποίησης. Στη διπλανή στήλη
σηµειώνεται το σύµβολο (+) όταν ένα ποσοστό έκπτωσης είναι πάνω από το ανώτατο όριο της
επιτρεπόµενης διακύµανσης ή το (-) στην αντίθετη περίπτωση.

Στο πάνω τµήµα του παράθυρου εµφανίζονται οι παράµετροι της οµαλοποίησης:
· Επιθυµητή έκπτωση: Πληκτρολογήστε την συνολική µέση έκπτωση που θέλετε να επιτύχει η

οµαλοποίηση. Η επιτυγχανόµενη τελικά έκπτωση εµφανίζεται στο ακριβώς από κάτω πεδίο.
· ∆ιακύµανση (+) (-): Εµφανίζονται τα ποσοστά επιτρεπόµενης διακύµανσης των εκπτώσεων κάθε

γκρουπ µε αρχική επιλογή ορίων σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία (1,1 - 0,9
· Στρογγυλεύσεις των εκπτώσεων των γκρουπ, της επιθυµητής έκπτωσης και των ορίων

διακύµανσης.

Στις ∆ιαδικασίες της κορδέλας υπάρχουν οι διαθέσιµες ενέργειες σχετικά µε την οµαλοποίηση.
· Μέση έκπτωση: Πιέστε το κουµπί αυτό για τον υπολογισµό της µέσης έκπτωσης. Στην οθόνη

εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης. Υπολογίζεται το ποσοστό της επιτυγχανόµενης µέσης
έκπτωσης όλων των γκρουπ και καταχωρείται στο σχετικό πεδίο.

·  Μέσες τιµές: Πιέστε το κουµπί αυτό για να επιλέξετε Μέσες τιµές. Στην οθόνη εµφανίζεται
µήνυµα επιβεβαίωσης. Το πρόγραµµα, µε βάση την επιθυµητή έκπτωση, υπολογίζει αυτόµατα
τις µέσες τιµές έκπτωσης κάθε γκρουπ και τις καταχωρεί στην στήλη Έκπτωση.

·  Επαναφορά: Τα ποσοστά επιθυµητής έκπτωσης που έχετε πληκτρολογήσει, πριν να εκτελεστούν
οι εντολές οµαλοποίησης ή µέσων τιµών, αποθηκεύονται. Έχετε την δυνατότητα να επαναφέρετε
τα αρχικά αυτά ποσοστά στην θέση των νέων µε το κουµπί Επαναφορά.

·  Οµαλοποίηση: Πιέστε το κουµπί αυτό για να αρχίσει η διαδικασία οµαλοποίησης Στην οθόνη
εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης της εντολής. Το πρόγραµµα τροποποιεί τα ποσοστά έκπτωσης
κάθε γκρουπ σύµφωνα µε την επιθυµητή έκπτωση, αφήνοντας όµως ανέγγιχτα τα
σταθεροποιηµένα.

· Στην οθόνη εµφανίζεται δεύτερο µήνυµα, το οποίο σας πληροφορεί αν η οµαλοποίηση έχει
επιτευχθεί ή όχι. Σε περίπτωση αποτυχίας επαναλάβετε την διαδικασία οµαλοποίησης.

Σύνοψη ενεργειών για γρήγορη και επιτυχή οµαλοποίηση της προσφοράς σας.
· Πληκτρολογήστε την επιθυµητή έκπτωση
· Συµπληρώστε τις εκπτώσεις κατά γκρουπ και µε το κουµπί µέση έκπτωση υπολογίστε την

επιτυγχανόµενη έκπτωση. Κατόπιν συµπληρώστε την επιθυµητή έκπτωση ίση µε την
επιτυγχανόµενη και κάνετε οµαλοποίηση.

· Στην περίπτωση που θέλετε κάποιες οµάδες να έχουν συγκεκριµένη έκπτωση, συµπληρώστε τις
εκπτώσεις σε αυτές τις οµάδες, κλειδώστε τις µε το κουµπί Σταθερή τιµή και κατόπιν κάνετε την
οµαλοποίηση.

· Για να επιτύχετε την οµαλοποίηση τροποποιείστε την επιθυµητή έκπτωση να είναι ίση µε την
επιτυγχανόµενη στο δεκαδικό µέρος. Επειδή οι εκπτώσεις των γκρουπ είναι ακέραιες, πολλές
φορές η επιτυγχανόµενη έκπτωση δεν µπορεί να είναι ακριβώς ίση µε την επιθυµητή.
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4.5 Κοστολόγηση

Τα άρθρα των εργασιών ενός προϋπολογισµού δεν είναι απλές αναφορές σε κωδικούς άρθρων του
ΑΤΟΕ και των ΝΕΤ. Όταν επιλέγετε ένα άρθρο για να το χρησιµοποιήσετε σε µία µελέτη ή σε ένα
ΠΚΤΜΝΕ τότε δηµιουργείται ένα αντίγραφο αυτού του άρθρου µέσα στο έργο µαζί µε τα
αντίστοιχα υλικά και τα τυχόν βοηθητικά άρθρα.

Με τον τρόπο αυτό η µελέτη και τα ΠΚΤΝΜΕ αποδεσµεύονται από τη βιβλιοθήκη των άρθρων και
οι τυχόν αλλαγές στα επίσηµα και τα άρθρα χρήστη δεν επηρεάζουν πλέον τη µελέτη.  Αντίθετα,
µπορείτε να κάνετε αλλαγές στα άρθρα, στοιχεία κόστους και τιµές υλικών ενός έργου χωρίς να
επηρεάζονται καθόλου, ούτε τα επίσηµα άρθρα, ούτε τα άρθρα χρήστη.

4.5.1 Αρθρα και υλικά έργου

Η επεξεργασία των άρθρων, στοιχείων κόστους και τιµαριθµικών ενός έργου γίνεται από τις
επιλογές Κοστολόγηση του δένδρου του έργου. Οι λίστες και οι καρτέλες που εµφανίζονται καθώς
και ο τρόπος επεξεργασίας τους είναι ακριβώς όµοιος µε τις αντίστοιχες των άρθρων, στοιχείων και
τιµαριθµικών της βιβλιοθήκης.

 Μπορείτε να προσθέσετε υλικά και άρθρα σε αυτές τις οθόνες όπως ακριβώς στη βιβλιοθήκη.
Τα στοιχεία που προσθέτετε όµως ανήκουν στο συγκεκριµένο έργο και µόνο και δεν είναι ορατά
από άλλα έργα ή από τις οµάδες άρθρων χρήστη της βιβλιοθήκης.

 Αν θέλετε να ενηµερωθούν τα άρθρα του έργου από την βιβλιοθήκη, γιατί ενδεχοµένως έχει
προκύψει νέα έκδοση των άρθρων ΝΕΤ, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση της µελέτης ή του
ΠΚΤΜΝΕ.

 Μπορείτε να αντιγράψετε µαζικά άρθρα και στοιχεία κόστους του έργου σε ένα άλλο έργο ή σε
οµάδα άρθρων χρήστη όπως περιγράφεται αναλυτικά στα αντίστοιχα θέµατα των άρθρων και
στοιχείων κόστους της βιβλιοθήκης των αναλύσεων εργασιών. Η µέθοδος αυτή της αντιγραφής από
έργο σε έργο, έχει το πλεονέκτηµα ότι µαζί µε κάθε άρθρο αντιγράφονται και τα πατρικά και
βοηθητικά άρθρα, καθώς και τα υλικά και οι τιµές τους.

  Τα άρθρα ενός έργου είναι αντίγραφα άρθρων της βιβλιοθήκης και εντελώς ανεξάρτητα από
αυτή και συνεπώς και από τις οµάδες των άρθρων χρηστών. Για πληροφοριακούς όµως λόγους, τα
άρθρα που εισάγονται από οµάδες άρθρων χρηστών διατηρούνται στην ίδια οµάδα ως
"προερχόµενα από αυτή" και τα άρθρα που εισάγονται από τα επίσηµα εµφανίζονται ως
"προερχόµενα" από την έκδοση του αντίστοιχου άρθρου. Τα άρθρα, όµως, που δηµιουργούνται
µέσα στο έργο είτε ως νέα είτε από αντιγραφή είτε επίσηµων είτε χρήστη, εντάσσονται σε µια
ειδική οµάδα "ΑΡΘΡΑ ΕΡΓΩΝ". Σε κάθε περίπτωση, η οµάδα ή έκδοση από όπου προέρχεται ένα
άρθρο έργου είναι καθαρά πληροφοριακό στοιχείο και δεν αλλάζει.

4.5.2 Νέες τιµές εργασιών

Με διπλό κλικ στην επιλογή ΠΚΤΜΝΕ του δένδρου του έργου εµφανίζεται η λίστα των
Πρωτοκόλλων Κανονισµού Μονάδος Νέων Εργασιών που έχετε δηµιουργήσει. Σκοπός της λίστας
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είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του ΠΚΤΜΝΕ που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως
στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο ΠΚΤΜΝΕ πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον πλοηγό της
λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή. Ανοίγει η καρτέλα του νέου ΠΚΤΜΝΕ για να
συµπληρώσετε τα στοιχεία του. Μόλις αποθηκεύσετε για πρώτη φορά το ΠΚΤΜΝΕ εµφανίζεται µια
δεύτερη υποσελίδα Αρθρα ΠΚΤΜΝΕ, όπου θα συµπληρώσετε τα άρθρα που αποτελούν το
ΠΚΤΜΝΕ.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ΠΚΤΜΝΕ ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω στη
στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που εµφανίζεται.

Για να διαγράψετε ένα ΠΚΤΜΝΕ κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή. Το ΠΚΤΜΝΕ αφαιρείται
αµέσως από τη λίστα, η οριστική διαγραφή του όµως γίνεται µε την αποθήκευση των αλλαγών.

  Η διαγραφή ενός ΠΚΤΜΝΕ είναι οριστική και δεν αναιρείται. Μαζί του διαγράφονται και όλα τα
άρθρα που τυχόν έχετε καταχωρήσει. Για τον λόγο αυτό πριν την διαγραφή εµφανίζεται
προειδοποιητικό µήνυµα.

 Η διαγραφή δεν επιτρέπεται όταν το ΠΚΤΜΝΕ είναι συσχετισµένο µε άλλο.

 Αν παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.

4.5.2.1 Στοιχεία ΠΚΜΝΕ

Στη σελίδα Στοιχεία ΠΚΤΜΝΕ δίνετε τα βασικά στοιχεία και τις παραµέτρους και κάνετε τον
υπολογισµό του τρέχοντος ΠΚΤΜΝΕ.

Αριθµός / Περιγραφή / Κωδικός: Είναι υποχρεωτικά πεδία που περιγράφουν το τρέχον ΠΚΤΜΝΕ. Ο
Κωδικός χρησιµοποιείται για την εύκολη ανεύρεση του ΠΚΤΜΝΕ στις λίστες, ενώ η Περιγραφή
αναγράφεται στις εκτυπώσεις.

Οι παράµετροι υπολογισµού του ΠΚΤΜΝΕ είναι η Τιµαριθµική υπολογισµού, η Ηµεροµηνία
δηµοπράτησης (έκδοσης του ΠΚΤΜΝΕ), οι ενδείξεις Κοστολόγηση µε τιµές κόστους ή/και έργου,
και ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός. Η σηµασία των παραµέτρων αυτών και η χρήση τους κατά τον
υπολογισµό του ΠΚΤΜΝΕ είναι ακριβώς ίδια µε τις αντίστοιχες παραµέτρους µιας µελέτης.

Αφού ρυθµίσετε τις παραµέτρους κάνετε κλικ στο κουµπί Τελευταίος υπολογισµός στις.
Εµφανίζεται παράθυρο προόδου και αφού τελειώσουν οι υπολογισµοί συµπληρώνονται τα
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα και η λίστα των άρθρων ανά πρόθεµα που χρησιµοποιήθηκαν µε
βάση την ηµεροµηνία έκδοσης της µελέτης.

 Αν, κατά τον υπολογισµό, βρέθηκαν σφάλµατα είτε στην ανάλυση άρθρων είτε στη σύνταξη του
προϋπολογισµού, αυτά αναγράφονται σε ειδική καρτέλα που εµφανίζεται δίπλα στις ισχύουσες
εκδόσεις τιµολογίων. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός είναι ηµιτελής και τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών µπορεί να µην είναι σωστά. Με τη βοήθεια της καρτέλας µπορείτε να εντοπίσετε τα
προβλήµατα της µελέτης και να τα διορθώσετε. Κατόπιν επαναλαµβάνετε τον υπολογισµό µέχρι να
µην εµφανίζεται πλέον η καρτέλα των σφαλµάτων.
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4.5.2.2 Αρθρα ΠΚΤΜΝΕ

Στην σελίδα αυτή καταχωρείτε σε µία λίστα τα στοιχεία των άρθρων του τρέχοντος ΠΚΤΜΝΕ. Τα
στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν το κωδικό του άρθρου, την περιγραφή του, τον αριθµό τιµολογίου,
τη µονάδα µέτρησης, τη τιµή µονάδας, το (υπολογιζόµενο) κόστος και τη δαπάνη µεταφοράς

Η εισαγωγή των νέων άρθρων στο ΠΚΤΜΝΕ, η αναζήτηση άρθρων και γενικά όλες οι εργασίες
επεξεργασίας του ΠΚΤΜΝΕ γίνονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνονται και σε µία µελέτη.

Τα υλικά και άρθρα που χρησιµοποιείτε στα ΠΚΤΜΝΕ ενσωµατώνονται στο έργο και είναι πλέον
ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα της βιβλιοθήκης.

4.6 ΣΑΥ - ΦΑΥ

Το νοµοθετικό πλαίσιο διαχείρισης της ασφάλειας στα τεχνικά έργα ξεκινά µε την οδηγία
92/57/ΕΟΚ όπου καθιερώθηκε η εκπόνηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας. Η
εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Κοινοτική έγινε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆)
305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια». Με την ΑΠ ∆ΕΕΠΠ / οικ 85/2001 (ΦΕΚ 686Β) το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ
αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την έγκριση οριστικής µελέτης ή/και µελέτης εφαρµογής σε
κάθε ∆ηµόσιο Έργο.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή
του έργου. Περιέχει χρήσιµες πληροφορίες που σχετίζονται µε την κατασκευή του έργου και
αναφέρεται σε όλους τους παράγοντες της κατασκευής του έργου.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Περιέχει χρήσιµες
πληροφορίες για τον τελικό χρήστη του έργου και αναφέρεται σε όσους σχετίζονται µε τη
συντήρηση, ανακαίνιση και τελική απόσυρση του έργου.

Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ, σύµφωνα µε το Π∆ 305/1996, συντάσσονται από το συντονιστή ασφάλειας κατά
την εκπόνηση της µελέτης ο οποίος ορίζεται από το µελετητή ή από τον κύριο του έργου.

Με το ACE ERP ο µελετητής είναι σε θέση να εκπονήσει µελέτες ΣΑΥ και ΦΑΥ υψηλής ποιότητας,
απολύτως συµβατές µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Το πρόγραµµα αντιµετωπίζει τη
διαχείριση της ασφάλειας ως µέρος της γενικότερης διαχείρισης του έργου.

· Οι βιβλιοθήκες του ΣΑΥ/ΦΑΥ περιλαµβάνουν έτοιµες εργασίες, κινδύνους, µέτρα και ΜΑΠ που
µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε για να συντάξετε µία µελέτη ΣΑΥ ή έναν ΦΑΥ.

· Η σύνταξη του ΣΑΥ και του ΦΑΥ µπορεί να γίνει εντελώς αυτόµατα από το πρόγραµµα µε βάση
τον προϋπολογισµό µελέτης και κατόπιν να κάνετε την τελική επεξεργασία.

· Οι προς εκτύπωση µελέτες ΣΑΥ και ΦΑΥ είναι εύχρηστες και απλές στη κατανόηση και χρήση
τους.

4.6.1 Σύνταξη και εκτύπωση ΣΑΥ

Η σύνταξη του ΣΑΥ γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένη οθόνη µε δυνατότητα εύκολης και γρήγορης
επιλογής εργασιών είτε από τη βιβλιοθήκη της εφαρµογής είτε από του χρήστη.

Υπάρχει  επίσης η δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας του µε βάση τον προϋπολογισµό µελέτης
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του έργου. Κάνετε κλικ στην οµάδα ∆ιαδικασίες της κορδέλας και επιλέξτε Αυτόµατη δηµιουργία
από εργασίες µελέτης.  Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί τις συσχετίσεις των άρθρων ΑΤΟΕ µε τις
εργασίες ΣΑΥ της βιβλιοθήκης για να δηµιουργήσει Εργασίες ΣΑΥ µε όλους τους συνδεµένους
Κινδύνους, Μέτρα και ΜΑΠ. Οι οµάδες του προϋπολογισµού µελέτης µετασχηµατίζονται σε φάσεις
της µελέτης ΣΑΥ.

  Αν υπάρχουν ήδη εργασίες στη µελέτη ΣΑΥ, τότε αυτές διαγράφονται πριν την αυτόµατη
δηµιουργία, αφού πρώτα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα.

 Η διαδικασία της αυτόµατης δηµιουργίας είναι µια διευκόλυνση που σας παρέχει το πρόγραµµα
για τη σύνταξη του ΣΑΥ και δεν σηµαίνει ότι η παραγόµενη µελέτη είναι πλήρης και συµβατή µε το
έργο σας. Μετά την αυτόµατη δηµιουργία πρέπει να κάνετε όσες αλλαγές, προσθήκες και
διαγραφές απαιτούνται, ώστε το ΣΑΥ να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και ειδικές συνθήκες
του έργου.

4.6.1.1 Φάσεις και εργασίες

Η οθόνη σύνταξης του ΣΑΥ χωρίζεται στην περιοχή διάρθρωσης των φάσεων και στην περιοχή
καταχώρησης των εργασιών, κινδύνων, µέτρων και ΜΑΠ.

Στην περιοχή διάρθρωσης εµφανίζονται οι φάσεις ως δενδροειδής λίστα. Η σύνταξη του δένδρου
γίνεται µε τη χρήση των κουµπιών της γραµµής εντολών που βρίσκεται πάνω από το δένδρο:
· Προσθήκη γκρουπ:   Εµφανίζεται µενού από όπου µπορείτε να επιλέξετε τη δηµιουργία ενός

κόµβου στο ίδιο επίπεδο µε τον τρέχοντα στο τέλος του δένδρου ή πριν από αυτόν. Μπορείτε
επίσης να δηµιουργήσετε ένα νέο κλάδο του τρέχοντος κόµβου.

· Αντιγραφή και επικόλληση:   Με τις εντολές αυτές µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο
του τρέχοντος κόµβου στο τέλος του δένδρου. Ο νέος κόµβος έχει τα ίδια στοιχεία και
περιλαµβάνει όλους του τυχόν υποκλάδους και εργασίες µε τον αρχικό.

· Μετακίνηση πάνω και κάτω:   Με τα κουµπιά αυτά µετακινείτε καθέτως τον τρέχοντα κόµβο
µαζί µε τους τυχόν υποκλάδους του.

· Μετακίνηση σε άλλο επίπεδο:  Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να αλλάξετε τη διάρθρωση του
δένδρου, αλλάζοντας το επίπεδο του τρέχοντος κόµβου αριστερά ή δεξιά. Η µετακίνηση αυτή
περιλαµβάνει και τους τυχόν υποκλάδους του.

· ∆ιαγραφή:  Με το κουµπί αυτό διαγράφεται ο τρέχον κόµβος µαζί µε τους τυχόν υποκλάδους και
τις εργασίες που περιέχει. Η διαγραφή είναι µόνιµη και δεν αναιρείται. Πριν τη διαγραφή
εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης.

· Πλήρης ανάπτυξη και σύµπτυξη:   Με κουµπιά αυτά αλλάζετε την εµφάνιση του δένδρου ώστε
να φαίνονται όλοι οι κλάδοι του ή µόνο του ανώτατου επιπέδου.

 Η διάρθρωση του προϋπολογισµού υπακούει στον κανόνα ότι µια φάση δεν µπορεί να περιέχει
ταυτόχρονα και άλλες φάσεις και εργασίες. Αν κάνετε κλικ σε µια εντολή (πχ µετακίνηση επιπέδου)
που παραβιάζει αυτό τον κανόνα, εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα και η ενέργεια δεν
εφαρµόζεται.

Στην περιοχή εργασιών γίνεται η καταχώρηση των εργασιών της εκάστοτε επιλεγµένης φάσης,
καθώς και των σχετικών Κινδύνων, Μέτρων και ΜΑΠ.
· Για να προσθέσετε µια ή περισσότερες εργασίες κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Προσθήκη

εργασίας οπότε µια κενή σειρά προστίθεται στο τέλος των εργασιών που ήδη υπάρχουν στην
τρέχουσα φάση. Κάνετε κλικ στο πεδίο επιλογής της πρώτης στήλης Κωδικός για να επιλέξετε τις
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εργασίες που θέλετε να προσθέσετε από το ειδικό παράθυρο. Μπορείτε να επιλέξετε εργασίες
είτε από τη βιβλιοθήκη εφαρµογής είτε από τη βιβλιοθήκη χρήστη. Οι στήλες Τίτλος και
Περιγραφή συµπληρώνονται αυτόµατα αλλά µπορείτε να κάνετε αλλαγές.

· Στις λίστες κάτω από τη λίστα των εργασιών συµπληρώνονται αυτόµατα οι σχετικοί Κίνδυνοι,
Μέτρα και ΜΑΠ κάθε νέας εργασίας που προστίθεται. Μπορείτε όµως να προσθέσετε νέες
εγγραφές σε κάθε µια από αυτές τις λίστες µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται η προσθήκη των
εργασιών. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όποιο Κίνδυνο ή Μέτρο επιθυµείτε, καθώς και να
επεξεργαστείτε τους τίτλους και τις περιγραφές τους.

  Η αυτόµατη συµπλήρωση των σχετικών Κινδύνων και Μέτρων µε την προσθήκη κάθε εργασίας
µπορεί να απενεργοποιηθεί  στο παράθυρο Προεπιλογές χρήστη.

  Η διαγραφή µιας εργασίας συνεπάγεται πάντοτε και διαγραφή όλων των σχετικών Κινδύνων,
Μέτρων και ΜΑΠ.

 Μπορείτε να αναζητήσετε µια εργασία σε οποιαδήποτε φάση του ΣΑΥ (και όχι µόνο στην
τρέχουσα οµάδα εργασιών) µε τη χρήση των πεδίων και κουµπιών της ειδικής λωρίδας  πάνω από
τη λίστα.  Η αναζήτηση σταµατά στην πρώτη ανεύρεση του κωδικού ή περιγραφής που έχετε
εισάγει και κατόπιν µε τα βέλη µπορείτε να δείτε και τις άλλες εργασίες όπου εµφανίζεται.

4.6.1.2 Εύρεση και επιλογή εργασιών

Η επιλογή και προσθήκη των Εργασιών στο ΣΑΥ γίνεται µε τη διαδικασία που περιγράφεται
παρακάτω και ισχύει και για τις αντίστοιχες επιλογές στις λίστες των Κινδύνων, των Μέτρων και
των ΜΑΠ.

Κάνετε κλικ στο πεδίο επιλογής της στήλης Κωδικός, οπότε εµφανίζεται το ειδικό παράθυρο
Εύρεσης και επιλογής εργασιών όπου µπορείτε να επιλέξετε µια ή περισσότερες εργασίες για να
προσθέσετε στο ΣΑΥ.
· Οι εργασίες της βιβλιοθήκης εµφανίζονται σε δύο διαφορετικές υποσελίδες, µία για τη

βιβλιοθήκη εφαρµογής και µία για την βιβλιοθήκη χρήστη.
· Μπορείτε να αναζητήσετε τις εργασίες που επιθυµείτε είτε µε κωδικό είτε µε τµήµα της

περιγραφής τους όπως και σε όλες τις λίστες του προγράµµατος.
· Αφού βρήκατε την εργασία που επιθυµείτε να προσθέσετε στη µελέτη κάνετε κλικ στο κουτί

ελέγχου στην πρώτη στήλη της εγγραφής της για να το επιλέξετε. Μπορείτε να επαναλάβετε την
αναζήτηση και επιλογή για όσες εργασίες θέλετε. Με κλικ στο κουµπί Εντάξει, το παράθυρο
κλείνει και οι επιλεγµένες εργασίες προστίθενται στο ΣΑΥ.

4.6.1.3 Προετοιµασία και εκτύπωση

Μετά τη σύνταξη του ΣΑΥ είναι απαραίτητο να προετοιµάσετε τη εκτύπωση του πριν την
εµφανίσετε στην οθόνη ή την εκτυπώσετε. Για την προετοιµασία κάνετε κλικ στην οµάδα
∆ιαδικασίες της κορδέλας και κατόπιν στη Προετοιµασία εκτύπωσης ΣΑΥ.

  Η προετοιµασία της εκτύπωσης είναι απαραίτητη κάθε φορά που κάνετε προσθήκες, διαγραφές
και γενικά αλλαγές στις φάσεις και εργασίες του ΣΑΥ.

Μετά την προετοιµασία της εκτύπωσης κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή Εκτυπώσεις έργου του
δένδρου του έργου. Εµφανίζεται το παράθυρο µε το δένδρο των εκτυπώσεων του έργου όπου η
εκτύπωση ΣΑΥ βρίσκεται στον φάκελο ΣΑΥ-ΦΑΥ.
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Κάνετε διπλό κλικ στην εκτύπωση ή κλικ στο κουµπί Προεπισκόπηση της κορδέλας οπότε
εµφανίζεται το παράθυρο των παραµέτρων της εκτύπωσης. Μπορείτε να επιλέξετε αν ο πίνακας
των φάσεων, εργασιών, κινδύνων και µέτρων θα εκτυπωθεί µε κάθετο προσανατολισµό (portrait) ή
οριζόντιο (landscape). Επίσης µπορείτε να επιλέξετε τις εικόνες και τα σκαριφήµατα που επιθυµείτε
να εκτυπωθούν µαζί µε τη µελέτη.

  Εκτός από τους πίνακες των φάσεων, εργασιών, κινδύνων και µέτρων, που παράγονται
αυτόµατα από το πρόγραµµα, όλο το υπόλοιπο κείµενο της µελέτης ΣΑΥ για το κάθε έργο είναι
διαθέσιµο προς επεξεργασία στην οθόνη Περιγραφές της καρτέλας του έργου. Για εύκολη
επεξεργασία είναι διαχωρισµένο στις παρακάτω ενότητες, τα κείµενα των οποίων µπορείτε να
επεξεργαστείτε στην οθόνη αυτή µε τη χρήση του ενσωµατωµένου επεξεργαστή κειµένου.

· ΣΑΥ:  Εξώφυλλο µελέτης:  Αν απενεργοποιήσετε τη πεδίο Χρήση σε εκτυπώσεις», τότε στη θέση
αυτού του κειµένου θα εκτυπωθεί το εξώφυλλο που παράγεται αυτόµατα από την εκτύπωση µε
βάση τα πεδία της καρτέλας του έργου.

· ΣΑΥ:  Εισαγωγή και περιεχόµενα: Περιλαµβάνει τα περιεχόµενα και τα εισαγωγικά σχόλια της
µελέτης.

· ΣΑΥ:  Γενικά στοιχεία του έργου: Σε αυτό το κείµενο πρέπει να συµπληρώσετε στοιχεία ειδικά για
το έργο όπως το είδος, η χρήση, η περιοχή κλπ.

· ΣΑΥ:  Τεχνική περιγραφή και οργάνωση εργοταξίου: Περιλαµβάνει την τεχνική περιγραφή την
οποία πρέπει να συντάξετε για το έργο καθώς και το κεφάλαιο 3 για την οργάνωση εργοταξίου.

· ΣΑΥ:  Περιγραφή φάσεων έργου: Μπορείτε να συντάξετε το εισαγωγικό κείµενο στον πίνακα των
φάσεων που συµπληρώνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα.

· ΣΑΥ:  Αναλυτική περιγραφή εργασιών, κινδύνων και µέτρων: Μπορείτε να συντάξετε το
εισαγωγικό κείµενο στον αναλυτικό πίνακα των φάσεων, κινδύνων, µέτρων και ΜΑΠ  που
συµπληρώνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα.

· ΣΑΥ:  Οργάνωση, συντονισµός, εκπαίδευση και υγιεινή ασφαλείας: Περιλαµβάνει τα υπόλοιπα
κεφάλαια της µελέτης για τους κανόνες ασφαλείας, την οργάνωση ασφαλείας και τις
αρµοδιότητες στο εργοτάξιο του έργου.

· ΣΑΥ:  Παραρτήµατα µελέτης:  Περιλαµβάνεται πίνακας φαρµακείου, και η ενδεικτική νοµοθεσία
για θέµατα ασφαλείας. Μπορείτε να συµπληρώσετε τα παραρτήµατα µε το χρονοδιάγραµµα του
έργου και άλλα σχετικά θέµατα.

4.6.2 Σύνταξη και εκτύπωση ΦΑΥ

Η σύνταξη του ΦΑΥ γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένη οθόνη µε δυνατότητα εύκολης και γρήγορης
επιλογής εργασιών είτε από τη  είτε από του χρήστη.  Μετά τη σύνταξη του ΦΑΥ µπορείτε να
εκτυπώσετε τη µελέτη.

4.6.2.1 Εύρεση και προσθήκη εργασιών

Η οθόνη σύνταξης του ΦΑΥ περιλαµβάνει τη λίστα των Εργασιών και από κάτω τη λίστα των
σχετικών Μέτρων και ΜΑΠ.
· Για να προσθέσετε µια ή περισσότερες εργασίες κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Προσθήκη

εργασίας οπότε µια κενή σειρά προστίθεται στο τέλος των εργασιών που ήδη υπάρχουν στην
λίστα. Κάνετε κλικ στο πεδίο επιλογής της πρώτης στήλης Κωδικός για να επιλέξετε τις εργασίες
που θέλετε να προσθέσετε από το ειδικό παράθυρο.

· Στο παράθυρο αυτό, οι εργασίες της βιβλιοθήκης εµφανίζονται σε δύο διαφορετικές υποσελίδες,
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µία για τη βιβλιοθήκη εφαρµογής και µία για την βιβλιοθήκη χρήστη. Μπορείτε να αναζητήσετε
τις εργασίες που επιθυµείτε είτε µε κωδικό είτε µε τµήµα της περιγραφής τους όπως και σε όλες
τις λίστες του προγράµµατος. Αφού βρήκατε την εργασία που επιθυµείτε να προσθέσετε στη
µελέτη κάνετε κλικ στο κουτί ελέγχου στην πρώτη στήλη της εγγραφής της για να το επιλέξετε.
Μπορείτε να επαναλάβετε την αναζήτηση και επιλογή για όσες εργασίες θέλετε. Με κλικ στο
κουµπί Εντάξει, το παράθυρο κλείνει και οι επιλεγµένες εργασίες προστίθενται στο ΦΑΥ.  Οι
στήλες Τίτλος και Περιγραφή συµπληρώνονται αυτόµατα αλλά µπορείτε να κάνετε αλλαγές.

· Στις λίστες κάτω από τη λίστα των εργασιών συµπληρώνονται αυτόµατα τα σχετικά Μέτρα και
ΜΑΠ κάθε νέας εργασίας που προστίθεται. Μπορείτε όµως να προσθέσετε νέες εγγραφές σε
κάθε µια από αυτές τις λίστες µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται η προσθήκη των εργασιών. Μπορείτε
επίσης να διαγράψετε όποιο Μέτρο ή ΜΑΠ επιθυµείτε, καθώς και να επεξεργαστείτε τους
τίτλους και τις περιγραφές τους.

  Η αυτόµατη συµπλήρωση των σχετικών Μέτρων και ΜΑΠ µε την προσθήκη κάθε εργασίας
µπορεί να απενεργοποιηθεί  στο παράθυρο Προεπιλογές χρήστη.

   Η διαγραφή µιας εργασίας συνεπάγεται πάντοτε και διαγραφή όλων των σχετικών Μέτρων και
ΜΑΠ.

 Μπορείτε να αναζητήσετε µια εργασία του ΦΑΥ µε τη χρήση των πεδίων και κουµπιών της
ειδικής λωρίδας  πάνω από τη λίστα.  Η αναζήτηση σταµατά στην πρώτη ανεύρεση του κωδικού ή
περιγραφής που έχετε εισάγει και κατόπιν µε τα βέλη µπορείτε να δείτε και τις άλλες εργασίες
όπου εµφανίζεται.

4.6.2.2 Προετοιµασία και εκτύπωση

Μετά τη σύνταξη του ΦΑΥ είναι απαραίτητο να προετοιµάσετε τη εκτύπωση του πριν την
εµφανίσετε στην οθόνη ή την εκτυπώσετε. Για την προετοιµασία κάνετε κλικ στην οµάδα
∆ιαδικασίες της κορδέλας και κατόπιν στη Προετοιµασία εκτύπωσης ΦΑΥ.

  Η προετοιµασία της εκτύπωσης είναι απαραίτητη κάθε φορά που κάνετε προσθήκες, διαγραφές
και γενικά αλλαγές στις φάσεις και εργασίες του ΦΑΥ.

Μετά την προετοιµασία της εκτύπωσης κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή Εκτυπώσεις έργου του
δένδρου του έργου. Εµφανίζεται το παράθυρο µε το δένδρο των εκτυπώσεων του έργου όπου η
εκτύπωση ΦΑΥ βρίσκεται στον φάκελο ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Κάνετε διπλό κλικ στην εκτύπωση ή κλικ στο κουµπί Προεπισκόπηση της κορδέλας οπότε
εµφανίζεται το παράθυρο των παραµέτρων της εκτύπωσης. Μπορείτε να επιλέξετε τις εικόνες και
τα σκαριφήµατα που επιθυµείτε να εκτυπωθούν µαζί µε τη µελέτη.

  Εκτός από τον πίνακα των εργασιών και µέτρων, που παράγεται αυτόµατα από το πρόγραµµα,
όλο το υπόλοιπο κείµενο της µελέτης ΦΑΥ για το κάθε έργο είναι διαθέσιµο προς επεξεργασία στην
οθόνη Περιγραφές της καρτέλας του έργου. Για εύκολη επεξεργασία είναι διαχωρισµένο στις
παρακάτω ενότητες, τα κείµενα των οποίων µπορείτε να επεξεργαστείτε στην οθόνη αυτή µε τη
χρήση του ενσωµατωµένου επεξεργαστή κειµένου.

· ΦΑΥ:  Εξώφυλλο µελέτης:  Αν απενεργοποιήσετε τη πεδίο Χρήση σε εκτυπώσεις», τότε στη θέση
αυτού του κειµένου θα εκτυπωθεί το εξώφυλλο που παράγεται αυτόµατα από την εκτύπωση µε
βάση τα πεδία της καρτέλας του έργου.

· ΦΑΥ:  Εισαγωγή και περιεχόµενα: Περιλαµβάνει τα περιεχόµενα και τα εισαγωγικά σχόλια της
µελέτης.
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· ΦΑΥ:  Γενικά στοιχεία του έργου: Σε αυτό το κείµενο πρέπει να συµπληρώσετε στοιχεία ειδικά
για το έργο όπως το είδος, η χρήση, η περιοχή κλπ.

· ΣΑΥ:  Τεχνική περιγραφή και µητρώο κανονισµών και υλικών: Περιλαµβάνει τα κεφάλαια για
τους κανονισµούς, τις παραδοχές τα υλικά και τις επισηµάνσεις της µελέτης.

· ΣΑΥ:  Αναλυτική περιγραφή εργασιών και µέτρων: Μπορείτε να συντάξετε το εισαγωγικό
κείµενο στον αναλυτικό πίνακα των εργασιών, µέτρων και ΜΑΠ  που συµπληρώνεται αυτόµατα
από το πρόγραµµα.

· ΣΑΥ:  Παραρτήµατα µελέτης:  Περιλαµβάνεται η ενδεικτική νοµοθεσία για θέµατα ασφαλείας.
Μπορείτε να συµπληρώσετε τα παραρτήµατα µε τα "as built" σχέδια, το µητρώο επεµβάσεων και
άλλα σχετικά θέµατα.

4.7 Βιηθητικές εργασίες έργου

Οι βοηθητικές εργασίες του έργου βοηθούν στην οργάνωση και την µείωση του χρόνου της
εργασίας σας.
· Αντιγραφή έργου
· Εξαγωγή – εισαγωγή έργου
· Απενεργοποίηση του έργου

4.7.1 Εξαγωγή - εισαγωγή έργου

Μπορείτε να εξάγετε και να εισάγετε έργα στη βάση δεδοµένων µέσω εξωτερικών αρχείων τύπου
*.prj. Τα εξωτερικά αρχεία περιλαµβάνουν τα γενικά στοιχεία του έργου και όλες τις πληροφορίες
που έχουν σχέση µε τη διαχείριση ενός δηµοσίου έργου δηλαδή προϋπολογισµούς, λογαριασµούς,
ΑΠΕ κλπ. ∆εν περιλαµβάνουν όµως πληροφορίες σχετικές µε την οικονοµική διαχείριση δηλαδή
παραστατικά, προµηθευτές, ΑΠ∆ κλπ.

· Η εξαγωγή του έργου γίνεται µέσα από την καρτέλα του µε κλικ στο κουµπί Εξαγωγή έργου στην
οµάδα ∆ιαδικασίες της κορδέλας. Εµφανίζεται οδηγός (wizard) όπου δίνετε το όνοµα του
εξωτερικού αρχείου όπου θέλετε να αποθηκευτεί το έργο. Η αρχική τιµή του ονόµατος του
αρχείου είναι ο κωδικός του έργου, αλλά µπορείτε να δώσετε όποιο όνοµα αρχείου επιθυµείτε.
Με κλικ στο Επόµενο ξεκινά η εξαγωγή η οποία, ανάλογα µε το µέγεθος του έργου, µπορεί να
διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα ως αρκετά λεπτά.

· Η εισαγωγή έργου από εξωτερικά αρχεία *.prj γίνεται από τη λίστα των έργων. Κάνετε κλικ στο
κουµπί Εισαγωγή έργου στην οµάδα ∆ιαδικασίες της κορδέλας. Εµφανίζεται οδηγός (wizard)
όπου εντοπίζετε στον δίσκο σας και επιλέγετε το εξωτερικό αρχείο του έργου που θέλετε να
εισάγετε στη βάση δεδοµένων. Στην επόµενη σελίδα του οδηγού επιλέγετε την εταιρεία ή
οργανισµό στην οποία ανήκει το έργο. Με κλικ στο Επόµενο ξεκινά η εισαγωγή η οποία, ανάλογα
µε το µέγεθος του έργου, µπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα ως αρκετά λεπτά.

 Το όνοµα του αρχείου που επιλέγετε για εισαγωγή µπορεί να είναι διαφορετικό από τον
κωδικό του έργου. Όταν επιλέγετε το αρχείο, γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη στη βάση έργο µε
τον ίδιο κωδικό και, αν υπάρχει, πρέπει να δώσετε ένα νέο µοναδικό κωδικό.
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4.7.2 Αντιγραφή έργου

Μπορείτε να δηµιουργήσετε σε οποιαδήποτε στιγµή ένα αντίγραφο ενός έργου που περιλαµβάνει
όλα τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει µέχρι τη στιγµή της αντιγραφής. Αυτή η δυνατότητα είναι
χρήσιµη στις περιπτώσεις έργων που µοιάζουν µεταξύ τους ή όταν θέλετε να κάνετε δοκιµαστικές
καταχωρήσεις.

Η αντιγραφή έργου γίνεται από τη λίστα των έργων ή την καρτέλα ενός έργου µε κλικ στο κουµπί
Αντιγραφή της κορδέλας. Εµφανίζεται οδηγός (wizard) όπου δίνετε τον κωδικό του νέου έργου.
Στην επόµενη σελίδα του οδηγού επιλέγετε την εταιρεία ή οργανισµό στην οποία ανήκει το έργο.
Με κλικ στο Επόµενο ξεκινά η αντιγραφή η οποία, ανάλογα µε το µέγεθος του έργου, µπορεί να
διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα ως αρκετά λεπτά.

 Η αντιγραφή έργου ισοδυναµεί µε εξαγωγή του έργου σε εξωτερικό αρχείο και επανεισαγωγή
του µε άλλο κωδικό. Η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ειδικά σε έργα που
περιλαµβάνουν προϋπολογισµό µελέτης µε πολλά άρθρα.

4.7.3 Απενεργοποίηση έργου

Η διαγραφή ενός έργου δεν επιτρέπεται στο ACE ERP επειδή οι συσχετίσεις που έχει µε άλλα
αντικείµενα (παραστατικά, λογαριασµούς, πίνακες αναφοράς κλπ) είναι πολύπλοκες και
αλληλοεξαρτώµενες.

Μπορείτε, ωστόσο, να απενεργοποιήσετε όποια έργα θέλετε έτσι ώστε να µην εµφανίζονται σε
κανένα σηµείο του προγράµµατος (καρτέλες, λίστες επιλογής κλπ). Με τον τρόπο αυτό «κλείνετε»
το έργο, δεν εµφανίζεται δηλαδή κατά την εργασία σας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι τυχόν
συσχετίσεις που έχει µε άλλα έργα. Επιπλέον η απενεργοποίηση είναι αντιστρεπτή, µπορείτε
δηλαδή σε κάθε στιγµή να «επαναφέρετε» ένα έργο που έχετε απενεργοποιήσει.

Για τις διαδικασίες αυτές υπάρχει η ειδική οθόνη Κεντρικό µενού / Εργαλεία / ∆ιαδικασίες /
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση έργων. Στη λίστα αυτής τη οθόνης εµφανίζονται όλα τα έργα,
ενεργά και µη. Η κατάσταση τους φαίνεται στη στήλη Απενεργοποιηµένο. Για να απενεργοποιήσετε
το επιλεγµένο στη λίστα έργο κάνετε κλικ στο κουµπί Απενεργοποίηση της οµάδας ∆ιαδικασίες της
κορδέλας, ενώ για να το επαναφέρετε κάνετε κλικ στο κουµπί Ενεργοποίηση.

 Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε άµεσα το τρέχον έργο από τη λίστα ή το δένδρο των
έργων µε κλικ στο κουµπί Απενεργοποίηση έργου στην οµάδα ∆ιαδικασίες της κορδέλας.
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5 Αναλύσεις - ΑΤΟΕ

Με το υποσύστηµα Αναλύσεις εργασιών του ACE ERP PM µπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε
αναλύσεις άρθρων, είτε επίσηµων αναλύσεων εργασιών του ΥΠΟΜΕ∆Ι , είτε κοστολογικών
αναλύσεων που εσείς δηµιουργείτε για χρήση στις µελέτες σας. Οι οθόνες, ο τρόπος εργασίας και
οι διάφορες επιλογές περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια:

· Αναλύσεις εργασιών:  Είδη άρθρων, κωδικοποίηση, νοµοθεσία και εύρεση άρθρων.
· Καρτέλα άρθρου: Τµήµατα και υποσελίδες της καρτέλας των άρθρων.
· Επεξεργασία αναλύσεων: Περιγραφή του ειδικού «έξυπνου» επεξεργαστή άρθρων.
· Στοιχεία κόστους: Υλικά, εργασίες και µηχανήµατα καθώς και οι τιµές τους.
· Προεπιλογές και εργαλεία: Πίνακες επιλογών, βασικές επιλογές και ειδικές εργασίες.

5.1 Αρθρα ΑΤΟΕ και ΝΕΤ

Τα καταχωρηµένα στη βάση δεδοµένων άρθρα διακρίνονται σε Επίσηµα και Αρθρα χρήστη.

Τα επίσηµα έχουν καταχωρηθεί µε βάση την κωδικοποίηση των αναλυτικών τιµολογίων (ΑΤΟΕ,
ΑΤΗΕ κλπ) του ΥΠΟΜΕ∆Ι. Στο κεφάλαιο Πηγές και νοµοθεσία αναφέρονται όλες οι πηγές από όπου
έχουν αντληθεί τα στοιχεία τους.

Για την εύρεση ενός άρθρου ισχύουν οι δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσµατος των λιστών
στο ACE ERP.  Υπάρχει επίσης δυνατότητα µετακίνησης από ένα άρθρο στο άλλο.

Στην καρτέλα του κάθε άρθρου βρίσκονται όλα τα στοιχεία που µπορείτε να επεξεργαστείτε.

5.1.1 Αρθρα επίσηµα και χρήστη

Οι δύο πρώτες επιλογές του µενού περιήγησης, εµφανίζουν την ίδια σελίδα εργασίας δηλαδή µια
λίστα άρθρων. Ανάλογα όµως µε την επιλογή σας η σελίδα αυτή εµφανίζει είτε τις επίσηµες
αναλύσεις άρθρων του ΥΠΟΜΕ∆Ι, είτε άρθρα που εσείς δηµιουργήσατε για χρήση στις µελέτες σας.

·  Επίσηµα άρθρα: Με την επιλογή αυτή µπορείτε να δείτε και να υπολογίσετε οποιοδήποτε από
τα επίσηµα άρθρα έχετε προµηθευτεί µαζί µε το πρόγραµµα (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΝΑΟΙΚ κλπ).  Τα
επίσηµα άρθρα δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν. Πάνω από τη λίστα των άρθρων µπορείτε να
επιλέξετε την Έκδοση από την οποία θα επιλέξετε το άρθρο.

· Αρθρα χρήστη: Με την επιλογή αυτή µπορείτε να δείτε, να δηµιουργήσετε, να τροποποιήσετε
και να υπολογίσετε άρθρα που δεν υπάρχουν στις επίσηµες αναλύσεις αλλά είτε δηµιουργήσατε
εσείς είτε προµηθευτήκατε από άλλους χρήστες του ACE ERP.  Πάνω από τη λίστα των άρθρων
µπορείτε να επιλέξετε την Οµάδα άρθρων χρήστη της οποίας θέλετε να δείτε τα άρθρα.

 Και στις δύο λίστες ισχύουν οι γενικές δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσµατος των λιστών
στο ACE ERP.

5.1.2 Κωδικοποίηση άρθρων

Τα επίσηµα άρθρα έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων από την ACE-Hellas ακολουθώντας τις
συµβάσεις των επίσηµων αναλυτικών τιµολογίων (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κλπ) που εκδίδονται από το
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ΥΠΟΜΕ∆Ι. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος κωδικοποίησης καθώς και ορισµένες επιπλέον
συµβάσεις που έχουν γίνει για την ευκολότερη διαχείριση τους από τους χρήστες.

  Ο ίδιος τρόπος κωδικοποίησης ισχύει και για τα άρθρα χρήστη.

Ο πλήρης κωδικός ενός άρθρου αποτελείται από:
· Το πρόθεµα, που χαρακτηρίζει το αναλυτικό τιµολόγιο πχ ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ (µέχρι 5 χαρακτήρες)
· Το διακριτικό, που χωρίζεται από τον κυρίως κωδικό µε την ανάποδη κάθετο ( \ ) πχ Ν\ (1

χαρακτήρας)
· Τον κυρίως κωδικό πχ 3213 (5 χαρακτήρες)
· Τις υποδιαιρέσεις πχ ΑΤΗΕ 8032.1.2

 Όλα τα άρθρα που περιλαµβάνονται στις νέες αναλύσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1556Β/18-10-04
και µετέπειτα) έχουν πρόθεµα που ξεκινά από ΝΑ πχ ΝΑΟΙΚ ή ΝΑΟ∆Ο. Περισσότερα για τα άρθρα
αυτά διαβάστε στο θέµα Πηγές και νοµοθεσία.

∆ιακριτικό
Για τα νέα (σχετικά) άρθρα, που δεν υπάρχουν στον ΑΤΟΕ, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
προαιρετικό πρόθεµα (συνήθως το γράµµα Ν για Νέο). Ορίστε τον κωδικό του νέου άρθρου
πληκτρολογώντας το πρόθεµα, κατόπιν το γράµµα Ν ακολουθούµενο από την ανάποδη κάθετο \
και, τέλος, τον κυρίως κωδικό.

  Η ταξινόµηση γίνεται µόνο µε βάση τον αριθµό και όχι µε το διακριτικό και τον αριθµό µαζί. Για
παράδειγµα, τα άρθρα Α\3213 και Β\3213 θα εµφανισθούν στις εκτυπώσεις κοντά στο επίσηµο
άρθρο 3213.

Υποδιαιρέσεις κωδικών άρθρων
Υπάρχουν πολλά άρθρα (κυρίως στις αναλύσεις ΑΤΗΕ) , τα οποία ελάχιστα διαφέρουν µεταξύ τους.
Για παράδειγµα τα άρθρα:
· ΑΤΗΕ 8031.1 Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) διαµέτρου Φ 60mm
· ΑΤΗΕ 8031.2 Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) διαµέτρου Φ 80mm

έχουν τον ίδιο κυρίως κωδικό 8031 αλλά διαφοροποιούνται ως προς τη διάµετρο του σωλήνα µε τις
υποδιαιρέσεις .1 .2. κλπ. Τα άρθρα µπορούν να αναλυθούν µέχρι και σε τέσσερα επίπεδα. Στην
ανάλυση αυτών των άρθρων δεν χρειάζεται επανάληψη όλης της περιγραφής αλλά µόνο ο ορισµός
των παραµέτρων.

5.1.3 Πηγές και νοµοθεσία

Κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσµο για να δείτε τους πίνακες όπου αναφέρονται όλες οι πηγές
(νοµοθεσία, εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις κλπ) από τις οποίες έχουν αντληθεί οι περιγραφές, ο
αναλύσεις και τα άλλα στοιχεία των επίσηµων άρθρων που διατίθενται µαζί µε το ACE ERP.

Aρχείο ΦΕΚ Τιµολογίων

 Η τιµή των Νέων Ενιαίων Τιµολογίων (ΝΕΤ), που δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1556Β/18-10-04,
δεν προκύπτει από κάποια ανάλυση υλικών, µηχανηµάτων και εργασιών και δεν υπολογίζεται
µε βάση κάποια τιµαριθµική αλλά δίδεται από το ΥΠΟΜΕ∆Ι µαζί µε την περιγραφή του άρθρου
(Οι Τιµαριθµικές επηρεάζουν µόνο τις παλιές Εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών που εγκρίθηκαν
τα έτη 1975  έως και 1994). Για να είναι ευδιάκριτα αυτά τα άρθρα έχουν στην αρχή του
προθέµατος τους τα γράµµατα ΝΑ και συγκεκριµένα:
· ΝΑΟΙΚ: Οικοδοµικά, αντικατέστησαν τα ΟΙΚ (ΑΤΟΕ)
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· ΝΑΟ∆Ο: Οδοποιία, αντικατέστησαν τα ΝΟ∆Ο (ΝΑΤΕΟ)
· ΝΑΥ∆Ρ: Υδραυλικά, αντικατέστησαν τα Υ∆Ρ (ΑΤΥΕ)
· ΝΑΛΙΜ: Λιµενικά, αντικατέστησαν τα ΛΙΜ (ΑΤΛΕ)
· ΝΑΠΡΣ: Εργασιών πρασίνου, αντικατέστησαν τα ΠΡΣ (ΑΤΕΠ)
· ΝΑΦΡΑ: Φράγµατα.
· NΑΗΛΜ: Hλεκτροµηχανολικά.
Η τιµή των άρθρων των παραπάνω κατηγοριών δεν υπολογίζεται αλλά είναι σταθερή και
ανεξάρτητη από την τρέχουσα τιµαριθµική. Η τιµή αυτή (που µπορεί να είναι µεταβλητή ανάλογα
µε το ύψος του προϋπολογισµού του έργου) αναγράφεται στην υποσελίδα Τιµές κατ' αποκοπή της
καρτέλας του άρθρου.

 Επισηµαίνεται ότι οι αρχικές τιµές των ΝΕΤ (έκδοσης 2004) µε εξαίρεση τα έργα Οδοποιίας
ήταν ανεξάρτητες του µεγέθους των έργων. Από το 2009 οι τιµές των ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΥ∆Ρ
και ΝΑΦΡΑ εξαρτώνται από τον προϋπολογισµό του έργου µε ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα. Οι
διαβαθµίσεις των τιµών είναι :
· ΝΑΟΙΚ : για έργα προϋπολογισµού έως 2 εκατ. € τιµή Α

για έργα προϋπολογισµού άνω των 2 εκατ. € τιµή Β
· ΝΑΟ∆Ο: για έργα για έργα προϋπολογισµού έως 1,5 εκατ. € τιµή Α

προϋπολογισµού από 1,5 έως 5 εκατ. € τιµή Β
για έργα προϋπολογισµού από 5 έως 10 εκατ. € τιµή Γ
για έργα προϋπολογισµού άνω των 10 εκατ. € τιµή ∆

· ΝΑΥ∆Ρ: για έργα προϋπολογισµού έως 1,5 εκατ. € τιµή Α
για έργα προϋπολογισµού από 1,5 έως 5 εκατ. € τιµή Β
για έργα προϋπολογισµού άνω των 5 εκατ. € τιµή Γ

· ΝΑΦΡΑ: για έργα προϋπολογισµού έως 1,5 εκατ. € τιµή Α
για έργα προϋπολογισµού από 1,5 έως 5 εκατ. € τιµή Β
για έργα προϋπολογισµού άνω των 5 εκατ. € τιµή Γ

5.1.4 Εύρεση και επιλογή άρθρου

Η αναζήτηση και επιλογή των άρθρων που θέλετε να δείτε ή να επεξεργαστείτε γίνεται στις λίστες
που ανοίγουν µε τις επιλογές Επίσηµα άρθρα και Αρθρα χρήστη του µενού περιήγησης.

Επίσηµα άρθρα
Στη λίστα εµφανίζονται τα επίσηµα άρθρα έχετε προµηθευτεί µαζί µε το πρόγραµµα (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ,
ΝΑΟΙΚ κλπ).  Πάνω από τη λίστα των άρθρων υπάρχει το πεδίο επιλογής  της Έκδοσης των
επίσηµων άρθρων.  Ως έκδοση εννοείται κάθε διόρθωση, συµπλήρωση, αναπροσαρµογή και
επικαιροποίηση που δηµοσιεύτηκαν από το ΥΠΟΜΕ∆Ι από την 18/10/2005, την πρώτη δηλαδή
ηµεροµηνία ισχύος των ΝΕΤ.
· Η πρώτη επιλογή Τρέχουσες εκδόσεις εµφανίζει τα άρθρα που ισχύουν κατά την τρέχουσα

ηµεροµηνία είτε επειδή υπάρχουν στην τελευταία έκδοση των ΝΕΤ είτε επειδή δεν έχουν
τροποποιηθεί από τις προηγούµενες εκδόσεις.

· Η δεύτερη επιλογή Εκδόσεις ηµεροµηνίας εµφανίζει τα άρθρα που ήταν σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία που θα συµπληρώσετε στο διπλανό πεδίο. Είναι δηλαδή οι τρέχουσες εκδόσεις
εκείνης της ηµεροµηνίας.
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· Οι υπόλοιπες επιλογές εµφανίζουν τα άρθρα που περιλαµβάνει κάθε µία από τις εκδόσεις.

Συνιστάτε να αφήνετε πάντα την πρώτη επιλογή «Τρέχουσες εκδόσεις». Μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις (πχ αν θέλετε να δείτε και να συγκρίνετε παλιότερα άρθρα) θα χρειαστεί να
χρησιµοποιήσετε τις υπόλοιπες επιλογές.

  Για λόγους πληρότητας ως πρώτη έκδοση θεωρούνται οι αναλύσεις άρθρων κατά ΑΤΟΕ τα
οποία βρισκόταν σε ισχύ πριν τα ΝΕΤ αλλά χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα για τις νέες τιµές.

Αρθρα χρήστη
Στη λίστα εµφανίζονται άρθρα που δεν υπάρχουν στις επίσηµες αναλύσεις αλλά είτε
δηµιουργήσατε εσείς είτε προµηθευτήκατε από άλλους χρήστες του ACE ERP. Πάνω από τη λίστα
των άρθρων µπορείτε να επιλέξετε την Οµάδα άρθρων χρήστη της οποίας θέλετε να δείτε τα
άρθρα.

Και στις δύο λίστες ισχύουν οι γενικές δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσµατος των λιστών
στο ACE ERP.  Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του άρθρου που σας
ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία. Μπορείτε όµως,
όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη λίστα. Μπορείτε
επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα φίλτρα, να ρυθµίσετε
το πλάτος των στηλών κλπ.
Αφού ρυθµίσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί Αποθήκευση
παραµετροποίησης στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.
· Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός άρθρου ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω στη

στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που εµφανίζεται.
· Για να διαγράψετε ένα άρθρο  πατήστε ∆ιαγραφή στην  ή στον  της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και

επιλέξτε ∆ιαγραφή.
· Για να δηµιουργήσετε ένα νέο άρθρο πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της

λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.

5.1.5 Μετακίνηση µεταξύ άρθρων

Όταν έχετε ανοιχτή την καρτέλα ενός άρθρου και θέλετε να δείτε ή να επεξεργαστείτε κάποιο άλλο,
έχετε τις εξής επιλογές:

· Εύρεση από τη λίστα των άρθρων
Κάνετε κλικ στη σελίδα όπου βρίσκεται η λίστα των άρθρων (Επίσηµα άρθρα ή Αρθρα χρήστη) και
βρείτε το νέο άρθρο που θέλετε να ανοίξετε µε τη χρήση των φίλτρων της λίστας. Κάθε άρθρο
ανοίγει σε διαφορετική σελίδα, οπότε µπορείτε να βλέπετε και να επεξεργάζεστε ταυτόχρονα
πολλά άρθρα.

· Μετακίνηση στην ίδια σελίδα
Αν το άρθρο που θέλετε να δείτε έχει κωδικό παραπλήσιο µε του τρέχοντος είναι πιο γρήγορο να
χρησιµοποιήσετε τα Βέλη πλοήγησης που βρίσκονται στην κορδέλα. Με τα βέλη αυτά
εµφανίζεται στην ίδια σελίδα το Προηγούµενο ή Επόµενο ή Πρώτο ή Τελευταίο άρθρο της
λίστας. Με τα βέλη Προηγούµενο – Επόµενο βασικό µπορείτε να µετακινηθείτε µόνο µεταξύ των
βασικών άρθρων, ενώ τα βέλη Προηγούµενο – Επόµενο επίπεδο έχουν εφαρµογή στην
περίπτωση που το τρέχον άρθρο είναι  κλάδος ενός δένδρου άρθρων.

  Η µετακίνηση µεταξύ των άρθρων µε τη χρήση των κουµπιών πλοήγησης, γίνεται πάντοτε
θεωρώντας ως βάση τη λίστα από όπου ανοίξατε την αρχική καρτέλα µε όποια φίλτρα είχατε
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χρησιµοποιήσει.

5.1.6 Μαζική αντιγραφή άρθρων

Με τη διαδικασία Αντιγραφή άρθρων µπορείτε να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα άρθρα από µια
οµάδα σε άλλη ή από ένα έργο σε µια οµάδα ή το αντίστροφο. Η Αντιγραφή άρθρων βρίσκεται στην
οµάδα  ∆ιαδικασίες της κορδέλας σε όλες τις οθόνες µε λίστα άρθρων (Επίσηµα άρθρα,  Αρθρα
χρήστη,  Αρθρα έργου).

Για να κάνετε την αντιγραφή πρέπει πρώτα να επιλέξετε τα άρθρα που θέλετε να αντιγράψετε.
Κάνετε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της λίστας και επιλέξτε Πολλαπλή επιλογή από το µενού που
εµφανίζεται. Στη πρώτη στήλη της λίστας εµφανίζονται κουτιά επιλογής για κάθε άρθρο. Μπορείτε
να επιλέξετε όλα τα άρθρα της λίστας µε ένα κλικ στο κουτί της επικεφαλίδας, ή συγκεκριµένα
άρθρα µε δικά σας κριτήρια. Αν, για παράδειγµα, θέλετε να αντιγράψετε σε µια άλλη οµάδα όλα τα
οικοδοµικά, επιλέξτε στη στήλη Πρόθεµα τα ΝΑΟΙΚ ως φίλτρο και µετά κάνετε κλικ στο κουτί
επιλογής όλων των εγγραφών.

Αφού επιλέξετε τα άρθρα κάνετε κλικ στην διαδικασία Αντιγραφή άρθρων οπότε εµφανίζεται το
παράθυρο όπου προσδιορίζετε που και πως θα αντιγραφούν τα επιλεγµένα άρθρα.
· Αντιγραφή σε:  Μπορείτε να τα αντιγράψετε είτε σε κάποια οµάδα άρθρων χρήστη, οπότε

επιλέξτε Βιβλιοθήκη, είτε σε κάποιο έργο.
· Οµάδα / Έργο: Ανάλογα µε την προηγούµενη επιλογή σας επιλέξτε την οµάδα ή το έργο όπου

θέλετε να αντιγραφούν τα επιλεγµένα άρθρα.
· Αντικατάσταση:  Προσδιορίστε τι πρέπει να κάνει το πρόγραµµα στην περίπτωση που στην

οµάδα ή έργο όπου θα γίνει η αντιγραφή βρεθεί άρθρο µε τον ίδιο κωδικό.
· Να µην αντιγραφούν τα τυχόν επιλεγµένα επίσηµα άρθρα: Αφήστε αυτό το κουτί ελέγχου

ενεργοποιηµένο για τις περιπτώσεις όπου επιλέγετε όλα τα άρθρα της λίστας για αντιγραφή αλλά
θέλετε να αντιγραφούν µόνο τα άρθρα χρήστη.

Αφού κάνετε τις επιλογές σας πατήστε ΟΚ για να γίνει η αντιγραφή. Στην οµάδα ή το έργο που
επιλέξατε θα δηµιουργηθούν πιστά αντίγραφα (µε τους ίδιους κωδικούς) όχι µόνο των επιλεγµένων
άρθρων αλλά και των τυχόν βοηθητικών που περιέχονται στις αναλύσεις τους.

  Με την αντιγραφή ενός άρθρου από/προς βιβλιοθήκη/έργο, αντιγράφονται και τα τυχόν υλικά
αλλά και οι τιµές τους. Η αντιγραφή των τιµών, όµως, γίνεται όταν η σχετική τιµαριθµική υπάρχει
ήδη και στη βιβλιοθήκη και στο έργο. Η κατηγορία τιµής τίθεται πάντοτε ως Εµπορίου.

 Η διαδικασία αυτή ενδείκνυται όταν θέλετε να αντιγράψετε πολλά άρθρα από µία οµάδα σε
άλλη ή σε έργο.  Στην περίπτωση που θέλετε να δηµιουργήσετε ένα ή περισσότερα σχετικά άρθρα
βασιζόµενοι σε υπάρχοντα, προτιµείστε την αντιγραφή άρθρων από την καρτέλα τους µε το κουµπί
Αντιγραφή της κορδέλας.

5.2 Καρτέλα άρθρου

Η καρτέλα του άρθρου διακρίνεται στην περιοχή των γενικών στοιχείων και στην περιοχή της
ανάλυσης και τιµών. Η περιοχή της ανάλυσης αποτελείται από πολλές υποσελίδες που
περιλαµβάνουν στοιχεία για την ανάλυση του άρθρου, τους κωδικούς αναθεώρησης, τον
υπολογισµό του και την τιµή του.

  Κάποιες από τις υποσελίδες εµφανίζονται ή όχι ανάλογα µε το αν η τιµή του άρθρου προκύπτει
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από την ανάλυση του, ή λαµβάνεται κατ' αποκοπή, όπως για παράδειγµα στα Νέα Ενιαία
Τιµολόγια.

5.2.1 ∆ηµιουργία και αντιγραφή

∆ηµιουργία άρθρου Νέα εγγραφή
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο άρθρο χρήστη κάνετε κλικ στο κουµπί Νέα εγγραφή της κορδέλας
ενώ βρίσκεστε στη οθόνη µε τη λίστα των άρθρων χρήστη ή στην καρτέλα ενός υπάρχοντος άρθρου
χρήστη. Και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο συµπληρώνετε τον κωδικό του
νέου άρθρου και επιλέγετε την οµάδα άρθρων χρήστη όπου θέλετε να καταχωρηθεί. Με κλικ στο
ΟΚ το νέο άρθρο δηµιουργείται και στην καρτέλα που εµφανίζεται µπορείτε να συµπληρώσετε τα
υπόλοιπα στοιχεία και την ανάλυση του νέου άρθρου. Το νέο άρθρο είναι από προεπιλογή βασικό
και ξεκλείδωτο.

  Στις οθόνες των επίσηµων άρθρων η Νέα εγγραφή είναι απενεργοποιηµένη επειδή δεν
επιτρέπεται η αλλοίωση του αρχείου των επίσηµων άρθρων.

∆ηµιουργία άρθρου µε αντιγραφή
Ένα νέο άρθρο χρήστη σπανίως συντάσσεται από το µηδέν. Συνήθως χρησιµοποιούµε κάποιο
υπάρχον άρθρο (επίσηµο ή χρήστη) ως βάση και, αλλάζοντας τον κωδικό του νέου άρθρου,
κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές στα γενικά στοιχεία ή και στην ανάλυση του.  Με το ACE ERP η
δηµιουργία ενός νέου άρθρου µε βάση ένα υπάρχον γίνεται µε ένα κλικ.
Απλώς ανοίξτε την καρτέλα του άρθρου που θέλετε να χρησιµοποιηθεί ως βάση για το νέο άρθρο
που θα δηµιουργήσετε. Κατόπιν πατήστε το κουµπί Αντιγραφή στην κορδέλα και επιλέξτε µια από
τις δύο εναλλακτικές επιλογές που εµφανίζονται:

· Αντιγραφή:  Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο συµπληρώνετε τον κωδικό του
νέου άρθρου και επιλέγετε την οµάδα άρθρων χρήστη όπου θέλετε να καταχωρηθεί. Με κλικ στο
ΟΚ δηµιουργείται ένα νέο άρθρο ίδιο ακριβώς µε το αρχικό και στην καρτέλα που εµφανίζεται
µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία και την ανάλυση του.

· Αντιγραφή δένδρου άρθρων:  Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται πάλι το πλαίσιο στο οποίο
συµπληρώνετε τον κωδικό του νέου άρθρου και επιλέγετε την οµάδα άρθρων χρήστη όπου
θέλετε να καταχωρηθεί. Στην περίπτωση αυτή όµως, µε κλικ στο ΟΚ, εκτός από το νέο άρθρο
δηµιουργούνται αντίγραφα και όλων των άρθρων που βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο από το
αρχικό και µάλιστα µε αντίστοιχο κωδικό. Αν, για παράδειγµα, από την καρτέλα του επίσηµου
άρθρου ΝΑΟΙΚ 20.01 επιλέξετε αντιγραφή δένδρου και στο πλαίσιο που εµφανίζεται δώσετε στο
νέο σχετικό άρθρο τον κωδικό ΝΑΟΙΚ Ν\20.01, τότε εκτός από αυτό θα δηµιουργηθούν
αυτόµατα και τα άρθρα ΝΑΟΙΚ Ν\20.01.01 και ΝΑΟΙΚ Ν\20.01.02 στην ίδια οµάδα άρθρων
χρήστη.

  Στο πλαίσιο δηµιουργίας νέου άρθρου, είτε µε νέα εγγραφή, είτε µε αντιγραφή υπάρχει
πάντοτε το πεδίο επιλογής της οµάδας άρθρων χρήστη όπου θα καταχωρηθεί. Η προεπιλεγµένη
οµάδα σε αυτό το πεδίο είναι του τρέχοντος άρθρου, αν αυτό είναι άρθρο χρήστη. Αν κάνετε νέο
άρθρο ή αντιγραφή από επίσηµο, τότε η προεπιλογή είναι η πρώτη διαθέσιµη οµάδα άρθρων
χρήστη.

 Η επιλογή αντιγραφής ενός µόνο άρθρου είναι χρήσιµη κυρίως όταν θέλετε να δηµιουργήσετε
µια παραλλαγή ενός βασικού άρθρου ή ένα νέο άρθρο σε µια δενδροειδή σειρά που ήδη υπάρχει
στην οµάδα. Για παράδειγµα αν σε µία οµάδα άρθρων χρήστη υπάρχουν τα άρθρα ΝΑΟΙΚ Ν\20.01,
ΝΑΟΙΚ Ν\20.01.01 και ΝΑΟΙΚ Ν\20.01.02, τότε χρησιµοποιείστε το τελευταίο για να
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δηµιουργήσετε εύκολα το ΝΑΟΙΚ Ν\20.01.03 για δενδρύλλια κορµού > 0,40m. Αντίθετα, η
αντιγραφή δένδρου άρθρων είναι προτιµότερη από την αντιγραφή µεµονωµένων άρθρων όταν
θέλετε να δηµιουργήσετε αντίγραφα από τα επίσηµα άρθρα σε οµάδα άρθρων χρήστη.

 Η αντιγραφή άρθρου ή δένδρου άρθρων µε τους παραπάνω τρόπους ενδείκνυται όταν το
ζητούµενο είναι η γρήγορη δηµιουργία ενός ή λίγων σχετικών άρθρων για επεξεργασία. Στην
περίπτωση που θέλετε να αντιγράψετε πολλά άρθρα από µία οµάδα σε άλλη ή ακόµη και από µια
µελέτη σε οµάδα, συνιστάται η χρήση της διαδικασίας Αντιγραφή άρθρων από οποιαδήποτε οθόνη
διαθέτει λίστα άρθρων.

5.2.2 Γενικά στοιχεία άρθρου

Στην περιοχή των γενικών στοιχείων µπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα παρακάτω πεδία:

· Κωδικός:  Ο κωδικός πρέπει να ακολουθεί τους σχετικούς κανόνες αλλιώς δεν επιτρέπεται η
καταχώρηση.

· Τίτλος:  Είναι η µικρή περιγραφή του άρθρου που χρησιµοποιείται στον προϋπολογισµό. Ως
µικρή περιγραφή ορίζεται συνήθως το τµήµα της περιγραφής του άρθρου, που στο µεν ΑΤΟΕ
είναι τυπωµένο µε αραιά στοιχεία, στο δε ΑΤΗΕ είναι υπογραµµισµένο.

· Μονάδα µέτρησης:  Επιλέγετε τη µονάδα µέτρησης από το αυτό το πεδίο ανοιχτής επιλογής ή, αν
δεν υπάρχει, µπορείτε να προσθέσετε νέα µονάδα στο σχετικό πίνακα.

· Οµάδα:  Το πεδίο αυτό εµφανίζεται µόνο στα άρθρα χρήστη για να επιλέξετε την οµάδα στην
οποία θέλετε να καταχωρηθεί το άρθρο.

· Βασικό: Στις περιπτώσεις άρθρων µε υποδιαιρέσεις, όπως συµβαίνει συνήθως στα άρθρα ΑΤΗΕ,
το µεν κυρίως άρθρο πχ ΑΤΗΕ 8031 χαρακτηρίζεται ως 'βασικό' ενώ τα άρθρα-υποδιαιρέσεις πχ
ΑΤΗΕ 8031.1, ΑΤΗΕ 8031.2 ως 'µη βασικά'. Τα περισσότερα άρθρα είναι βασικά και το αντίστοιχο
κουτί ελέγχου είναι ενεργοποιηµένο. Το κουτί ελέγχου Βασικό είναι απαραίτητο για να
καλυφθούν οι περιπτώσεις άρθρων των οποίων ο κωδικός έχει µεν υποδιαιρέσεις αυτά είναι
όµως αυτοτελή. Το άρθρο πχ Υ∆Ρ 6204.1 είναι βασικό παρότι δεν υπάγεται ιεραρχικά στο
αµέσως προηγούµενο βασικό Υ∆Ρ 6204, ούτε αποτελεί µέρος της δενδροειδούς οργάνωσης του
άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, στο άρθρο Υ∆Ρ 6204.1 το κουτί ελέγχου Βασικό είναι
ενεργοποιηµένο ώστε το πρόγραµµα να µην ανατρέχει στο ιεραρχικά αµέσως προηγούµενο
άρθρο Υ∆Ρ 6204.

· Κλειδωµένο: Αν το κουτί ελέγχου Κλειδωµένο είναι ενεργοποιηµένο, τότε στο συγκεκριµένο
άρθρο δεν µπορεί να γίνει καµία επέµβαση ή αλλαγή. Το κλείδωµα είναι  µόνιµο στα επίσηµα
άρθρα στα οποία, προφανώς, δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές. Είναι, επίσης, χρήσιµο και στα νέα
άρθρα που δηµιουργείτε για την αποφυγή επεµβάσεων και σφαλµάτων τρίτων, αλλά και για δική
σας ασφάλεια, µη τυχόν αλλάξετε κάτι κατά λάθος.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωµα όλων των άρθρων και υλικών στην οθόνη των
Προεπιλογών χρήστη.

· Σχετικό: Στο πεδίο αυτό µπορείτε να σηµειώσετε µε ποιο άλλο άρθρο είναι σχετικό το τρέχον.
· Κατηγορία, Μαρκάρισµα: Είναι ελεύθερα πεδία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη σχεδίαση

των εκτυπώσεων.
· ∆ηµιουργία, Ενηµέρωση: Πληροφοριακά πεδία για τον χρήστη που δηµιούργησε και τελευταίος

επεξεργάστηκε το άρθρο καθώς και τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες.
· Τιµαριθµική: Πληροφοριακό πεδίο για την τρέχουσα τιµαριθµική µε την οποία γίνονται οι

υπολογισµοί των άρθρων.

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα τιµαριθµική µε την διαδικασία Επιλογή τρέχουσας
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τιµαριθµικής στην οµάδα ∆ιαδικασίες της κορδέλας.

Ενιαία τιµολόγια (ΦΕΚ 1556Β/18-10-04)
Όπως αναφέρεται στο θέµα Πηγές και νοµοθεσία, τα άρθρα των αναλύσεων του ΥΠΟΜΕ∆Ι  από το
ΦΕΚ 1556Β/18-10-04 και µετέπειτα (ΝΕΤ) δεν έχουν τιµή που υπολογίζεται ανάλογα µε την
τιµαριθµική αλλά έχουν σταθερή τιµή που προσδιορίζεται από το ΥΠΟΜΕ∆Ι.  Για τα άρθρα αυτά το
κουτί ελέγχου αυτό είναι ενεργοποιηµένο οπότε:
· Ενεργοποιείται το πεδίο Να προστίθεται δαπάνη µεταφοράς. Αν τσεκάρετε αυτό το κουτί

ελέγχου τότε στην κατ' αποκοπή τιµή του άρθρου θα προστεθεί και η πρόσθετη δαπάνη του
κόστους µεταφοράς.

· Οι υποσελίδες Υπολογισµένες τιµές, Στοιχεία κόστους, Επίσηµη τιµή και Τιµή κόστους
αποκρύβονται γιατί δεν έχουν νόηµα εφόσον το άρθρο λαµβάνει σταθερή τιµή.

· Εµφανίζεται η υποσελίδα Τιµές κατ' αποκοπή όπου υπάρχουν οι σταθερές τιµές του άρθρου.

5.2.3 Ανάλυση και επεξεργασία

Οι υποσελίδες Ανάλυση άρθρου και Επεξεργασία εµφανίζονται σε όλα τα άρθρα, επίσηµα ή
χρήστη, µε ανάλυση ή µε τιµές κατ' αποκοπή. Περιέχουν την αναλυτική περιγραφή του άρθρου
καθώς και το τµήµα της ανάλυσης σε ένα ειδικό επεξεργαστή κειµένου µε δυνατότητα
υπολογισµών.

 Για λόγους πληρότητας η ανάλυση των άρθρων είναι διαθέσιµη ακόµη και στα άρθρα µε τιµές
κατ' αποκοπή.  Αυτό είναι χρήσιµο στις περιπτώσεις όπου στη σταθερή τιµή του άρθρου
προστίθεται η δαπάνη µεταφοράς που υπολογίζεται µε την ίδια µεθοδολογία.

Ανάλυση άρθρου
Η περιγραφή του άρθρου καθώς και τα περιγραφικά τµήµατα της ανάλυσης αναγράφονται µε µη
αναλογική γραµµατοσειρά σε λευκό φόντο. Τα τµήµατα όπου γίνονται υπολογισµοί καθώς και οι
παράµετροι «λ» των άρθρων µε δενδροειδή µορφή αναγράφονται µε έντονη γραµµατοσειρά (bold)
σε γκρι φόντο. Με έντονη γραµµατοσειρά σε γκρι φόντο αλλά µε µπλε χρώµα αναγράφονται οι
αναφορές σε υλικά και βοηθητικά άρθρα. Κάνοντας κλικ στις αναφορές αυτές εµφανίζεται το υλικό
ή το βοηθητικό άρθρο.

Επεξεργασία
Στην κατάσταση επεξεργασίας και η ανάλυση και η περιγραφή αναγράφονται µε µη αναλογική
γραµµατοσειρά σε λευκό φόντο. Πρώτα εµφανίζεται η περιγραφή της εργασίας και κατόπιν οι
αναλυτικές προδιαγραφές, δηλαδή τα υλικά, τα εργατικά, τα µισθώµατα µηχανηµάτων, που
απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της. Η σύνταξη των άρθρων ακολουθεί τη µορφή που έχουν τα
άρθρα στις επίσηµες αναλύσεις ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ κλπ, µε µερικές διαφοροποιήσεις.
 Ανάµεσα από την περιγραφή και την ανάλυση του άρθρου πρέπει να παρεµβάλλεται το σύµβολο
«$$». Με τον τρόπο αυτό γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στο κείµενο της περιγραφής του άρθρου
και στην ανάλυση του. Ο διαχωρισµός αυτός επιβάλλεται, έτσι ώστε κατά την εκτύπωση, τα µεν
ΠΚΤΜΝΕ και τα Τιµολόγια µελέτης και προσφοράς να περιέχουν µόνο την περιγραφή και την τιµή,
οι δε Αναλύσεις τιµών να έχουν τυπωµένους αναλυτικά όλους τους επί µέρους υπολογισµούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνταξη της ανάλυσης δείτε στα θέµατα της
επεξεργασίας αναλύσεων.
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5.2.4 Κωδικοί αναθεώρησης και ΕΤεΠ

Κωδικοί αναθεώρησης
Στην λίστα αυτή µπορείτε να καταχωρήσετε τους κωδικούς αναθεώρησης του άρθρου και τα
αντίστοιχα ποσοστά. Συνήθως, ο κωδικός αναθεώρησης είναι ένας, µε ποσοστό συµµετοχής 100%.
Η περιοχή είναι χρήσιµη σε νέα, σύνθετα άρθρα που δηµιουργεί ο χρήστης, στα οποία απαιτείται η
εφαρµογή πολλών διαφορετικών κωδικών αναθεώρησης.

Κωδικοί ΕΤΕΠ
Στην λίστα αυτή µπορείτε να καταχωρήσετε τους  κωδικούς ΕΤεΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές)
του άρθρου. Οι 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα
∆ηµόσια Έργα από 30-9-2012 σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2221B/30-07-2012.

 Η ενηµέρωση των ΝΕΤ (Νέων Ενιαίων Τιµολογίων) των Οικοδοµικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών,
Φραγµάτων-Σηράγγων, Λιµενικών και Πρασίνου έχει γίνει µε βάση την εγκύκλιο 26/04-10-2012 και
τον πίνακα αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ.

5.2.5 Υπολογισµός άρθρων µε ανάλυση

Αν η τιµή του άρθρου προκύπτει από υπολογισµό της ανάλυσης του, τότε οι παρακάτω υποσελίδες
της περιοχής ανάλυσης παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία των υπολογισµών και των τιµών:

Επίσηµη τιµή
Στην υποσελίδα αυτή εµφανίζεται το υπολογισµένο άρθρο όπως ακριβώς και στην εκτύπωση των
τιµών εφαρµογής. Τα ειδικά σύµβολα αφαιρούνται, εµφανίζονται οι τιµές των στοιχείων κόστους,
υπολογίζονται τα βοηθητικά άρθρα, τα αθροίσµατα και η  τελική τιµή του άρθρου που
αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Οι υπολογισµοί γίνονται µε βάση τις επίσηµες τιµές των
υλικών στην τρέχουσα τιµαριθµική.

Τιµή κόστους
Αυτή η υποσελίδα είναι ίδια µε την Επίσηµη τιµή αλλά οι υπολογισµοί γίνονται µε βάση τις τιµές
κόστους των υλικών στην τρέχουσα τιµαριθµική. Αν η τιµή κόστους ενός υλικού δεν υπάρχει τότε
χρησιµοποιείται η αντίστοιχη επίσηµη τιµή της τιµαριθµικής.

Υπολογισµένες τιµές
Στη λίστα αυτή εµφανίζονται οι τιµές του άρθρου µε κάθε µία από τις τιµαριθµικές που υπάρχουν
στη βάση δεδοµένων. Για την ενηµέρωση της λίστας πρέπει να τρέξετε τη εργασία Υπολογισµός για
όλες τις τιµαριθµικές στην οµάδα ∆ιαδικασίες της κορδέλας. Με τον τρόπο αυτό έχετε τιµές τις
τιµές του ίδιου άρθρου αλλά σε διαφορετικές περιόδους και συνεπώς µια διαχρονική εικόνα της
εξέλιξης των τιµών.

Στοιχεία κόστους
Στη υποσελίδα αυτή µπορείτε να δείτε τα στοιχεία κόστους και τα βοηθητικά άρθρα του τρέχοντος
άρθρου µε τις ποσότητες και τις επιµέρους τιµές υπό µορφή δένδρου. Η εµφάνιση αυτή είναι
χρήσιµη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα βοηθητικά άρθρα εκτείνονται σε µεγάλο βάθος.

 Οι στρογγυλεύσεις καθώς και ο αριθµός των δεκαδικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται κατά
τον υπολογισµό του άρθρου προσδιορίζονται από το χρήστη στις Προεπιλογές.
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5.2.6 Αρθρα µε τιµές κατ'αποκοπή

Αν η τιµή του άρθρου δεν προκύπτει από ανάλυση αλλά λαµβάνει σταθερή τιµή όπως στα Νέα
Ενιαία τιµολόγια (ΦΕΚ 1556Β/18-10-04), τότε αντί των υποσελίδων υπολογισµών εµφανίζεται µόνο
η υποσελίδα Τιµές κατ' αποκοπή.

Τιµές κατ' αποκοπή
Στην υποσελίδα αυτή υπάρχει λίστα όπου αναγράφονται µία ή περισσότερες σταθερές τιµές του
άρθρου.  Το ποια από αυτές τις τιµές θα χρησιµοποιηθεί, εξαρτάται από το ύψος του
προϋπολογισµού µελέτης. Όταν η τιµή είναι ενιαία για κάθε προϋπολογισµό, τότε υπάρχει µία
µόνο τιµή µε την ένδειξη «Για όλα τα έργα».  Όταν οι τιµές είναι περισσότερες, τότε η τιµή
εξαρτάται από το διακριτικό (Α, Β, Γ ή ∆) που εµφανίζεται στην πρώτη στήλη και αντιστοιχεί στο
ύψος του προϋπολογισµού της µελέτης.

 Τα ελάχιστα και µέγιστα όρια ποσών µελέτης για τα οποία ισχύει κάθε τιµή άρθρου
καθορίζονται από το ΥΠΟΜΕ∆Ι και είναι διαφορετικά ανά πρόθεµα. Πολλές φορές επίσης τα όρια
αυτά αλλάζουν σε κάθε έκδοση των ΝΕΤ. Πίνακας των ορίων και των αντίστοιχων διακριτικών για
κάθε έκδοση ΝΕΤ και ανά πρόθεµα βρίσκεται στην οθόνη Εκδόσεις επίσηµων άρθρων.

 Όταν τα άρθρα µε τιµές κατ' αποκοπή χρησιµοποιούνται στις µελέτες τότε η επιλογή της τιµής,
κατά τον υπολογισµό της µελέτης, εξαρτάται από το πεδίο Ενδεικτικός προϋπολογισµός στην
καρτέλα της µελέτης.  Όταν τα άρθρα αυτά χρησιµοποιούνται στη βιβλιοθήκη (για παράδειγµα ως
βοηθητικά σχετικών άρθρων χρήστη), τότε η τιµή που θα λάβουν εξαρτάται από το πεδίο
Ενδεικτικός προϋπολογισµός της βιβλιοθήκης που βρίσκεται στη οθόνη Προεπιλογές χρήστη.

5.2.7 Εκτύπωση δελτίου άρθρου

Μέσα από την καρτέλα ενός άρθρου µπορείτε να εκτυπώσετε όλα τα στοιχεία του, τις τιµές και την
ανάλυση του. Στην οµάδα Εκτυπώσεις της κορδέλας κάνετε κλικ σε µια από τις εκτυπώσεις για να
δείτε στην οθόνη, να εκτυπώσετε ή να εξάγετε σε αρχείο το ∆ελτίο ανάλυσης ή το ∆ελτίο
υπολογισµού. Ανάλογα µε το είδος του άρθρου οι εκτυπώσεις αυτές περιλαµβάνουν:

· Στα άρθρα µε ανάλυση:  Τα γενικά στοιχεία του άρθρου και κατόπιν την πλήρη περιγραφή και,
είτε την ανάλυση του, είτε το πλήρες υπολογισµένο άρθρο µε βάση την τρέχουσα τιµαριθµική.

· Στα άρθρα των ΝΕΤ: Τα γενικά στοιχεία του άρθρου και κατόπιν την πλήρη περιγραφή και είτε
την ανάλυση του, είτε το πλήρες υπολογισµένο άρθρο µε βάση την τρέχουσα έκδοση των ΝΕΤ.
Στα άρθρα αυτά εκτυπώνονται επίσης και τα στοιχεία της έκδοσης µε την οποία γίνεται ο
υπολογισµός καθώς και το ιστορικό των εκδόσεων του άρθρου σε πινακοποιηµένη µορφή αλλά
και σε γράφηµα.

5.3 Επεξεργασία αναλύσεων

Η ανάλυση του άρθρου στην υποσελίδα Επεξεργασία ακολουθεί ορισµένες συµβάσεις που δίνουν
οδηγίες στον ενσωµατωµένο «έξυπνο» επεξεργαστή κειµένου για τις πράξεις που πρέπει να
εκτελέσει, τα υλικά και βοηθητικά άρθρα που θα χρησιµοποιήσει καθώς και για τον τρόπο που θα
αναγράφονται οι αριθµοί και το κείµενο στο τελικό υπολογισµένο άρθρο.

Το κείµενο της άρθρου χωρίζεται σε δύο τµήµατα, την περιγραφή και την ανάλυση µεταξύ των
οποίων πρέπει να παρεµβάλλεται το σύµβολο «$$». Η περιγραφή εκτυπώνεται όπως ακριβώς είναι
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πληκτρολογηµένη, ενώ το τµήµα της ανάλυσης περιέχει τα ειδικά σύµβολα των πράξεων και της
µορφοποίησης.

Στα παρακάτω θέµατα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη των αναλύσεων:
· Στοιχεία κόστους
· Βοηθητικά άρθρα
· Αθροίσµατα και σύνολα
· Τιµή επίσηµη και κόστους
· Στοίχιση αριθµών
· ∆ένδρα και παράµετροι

 Αν και µόνο τα άρθρα ΑΤΟΕ υπολογίζονται µε ανάλυση, η σελίδα Επεξεργασία ισχύει για όλα τα
άρθρα ακόµη και για αυτά που έχουν σταθερή τιµή (Ενιαία τιµολόγια). Οι λόγοι είναι αφενός διότι
έτσι υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος σύνταξης όλων των άρθρων και αφετέρου διότι µε τον τρόπο
αυτό µπορεί να προστεθεί σε κάθε άρθρο, µε τον ίδιο τρόπο, η δαπάνη µεταφοράς ή οποιαδήποτε
άλλη πρόσθετη δαπάνη.

5.3.1 Στοιχεία κόστους

Ο τρόπος σύνταξης του κάθε στοιχείου κόστους φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα:

α)Τσιµέντον (026) kg Y{ 300* T.026}= X1

Το τµήµα του παραδείγµατος, µέχρι το σύµβολο Υ, είναι απλό κείµενο και θα εµφανιστεί στην
εκτύπωση της ανάλυσης όπως ακριβώς το πληκτρολογήσατε. Αποτελείται από µια σύντοµη
περιγραφή του υλικού, εργατικού ή µηχανήµατος, τον κωδικό του σε παρένθεση και τη µονάδα
µέτρησης του υλικού ή της εργασίας.

Το υπόλοιπο τµήµα του παραδείγµατος, από το σύµβολο Υ µέχρι το τέλος, είναι υπολογιζόµενες
παραστάσεις που περιλαµβάνουν ειδικά σύµβολα, µεταβλητές και παραµέτρους. Πληκτρολογήστε:

· το γράµµα Υ (για Υπολογισµό) και ανοίξτε αγκύλη {  

· την ποσότητα του υλικού  

· έναν αστερίσκο * (ως σύµβολο του πολλαπλασιασµού) και αφήστε µερικά κενά µε το πλήκτρο
SPACE  

· το γράµµα Τ (για Τιµαριθµική) και τελεία (.)  

· τον κωδικό του στοιχείου κόστους όπως ακριβώς εµφανίζεται στην Τιµαριθµική και κλείστε την
αγκύλη }  

· το σηµείο του ίσον (=) και αφήστε µερικά κενά µε το πλήκτρο SPACE  

· το σύµβολο Χn όπου n ο αύξων αριθµός της µεταβλητής (µέγιστη τιµή 99), η οποία θα
αντικατασταθεί µετά τον υπολογισµό µε την τιµή του γινόµενου.  

Μετά τον υπολογισµό του άρθρου η γραµµή του παραδείγµατος θα µετατραπεί σε:

α)Τσιµέντον (026) kg 300x 6,90 = 2070,00

Οι τιµές των παραµέτρων και των µεταβλητών µετά τον υπολογισµό στοιχίζονται στα δεξιά, εκεί
ακριβώς όπου τελειώνει η περιγραφή της παραµέτρου, πχ το 6,90 στοιχίζεται εκεί όπου τελειώνει
το T.026.

 Στις θέσεις όπου βρίσκονται µεταβλητές και παράµετροι, που µετά το υπολογισµό
αντικαθίστανται µε αριθµούς ή γράµµατα, πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη αρκετού χώρου για
την αντικατάσταση. Αν ο χώρος δεν επαρκεί εµφανίζεται πρώτα µήνυµα και, µετά τον υπολογισµό,
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θαυµαστικά (! ! !) στη θέση των µεταβλητών και των παραµέτρων

 Οι µεταβλητές, στο άκρο δεξιά των υπολογισµών, τοποθετούνται συνήθως κατ' αύξοντα αριθµό
Χ1, Χ2, Χ3 κλπ, δεν απαγορεύεται όµως η ανάµιξή τους.

 Στο τµήµα των υπολογισµών µπορείτε να ορίσετε όσο σύνθετες παραστάσεις θέλετε µε τη
χρήση παρενθέσεων, όπως φαίνεται πχ στο άρθρο Υ∆Ρ Χ\7006:
Υ{0,70*0,50*1,30*0,5*( Β.561/(16*17,5)+ Β.561/(16*16,5))}= Χ2  

  Υπάρχει η δυνατότητα να εισάγεται παραµετρικά η µονάδα µέτρησης του άρθρου. Σε όποιο
σηµείο µέσα στην περιγραφή ή την ανάλυση του άρθρου θέλετε να εµφανίζεται η µονάδα
µέτρησης δώστε την παράσταση µ{ }, αφήνοντας τόσα κενά όσα απαιτούνται για να χωρέσει η
µονάδα µέτρησης. Αν η µονάδα µέτρησης είναι πχ τεµ., αφήστε 4 ή περισσότερα κενά.  

5.3.2 Βοηθητικά άρθρα

Πολλές φορές οι εργασίες είναι σύνθετες και για την κοστολόγηση τους απαιτείται, εκτός από τα
υλικά, τα εργατικά και τις δαπάνες των µηχανηµάτων, να ληφθούν υπ' όψη και άλλες επί µέρους
εργασίες (βοηθητικά άρθρα).

Η καταχώρηση, στην περίπτωση αυτή, γίνεται όπως και για τα υλικά, µε τη διαφορά ότι αντί του Τ.
(για Τιµαριθµική), που προηγείται του κωδικού του υλικού, πρέπει να χρησιµοποιηθεί το Β. (για
Βοηθητικό άρθρο) πριν από τον κωδικό του βοηθητικού άρθρου όπως φαίνεται και στο παρακάτω
παράδειγµα.
Αναµ (1502) Η∆ Υ { 0,05* Β.1502}= x5

Μετά τον υπολογισµό η παραπάνω γραµµή θα έχει τη µορφή:
Αναµ (1502) Η∆ 0,05x 34825,06 = 1741,25

Στο παραπάνω παράδειγµα ο 'αναµικτήρας σκυροδέµατος' δεν παίρνει τιµή απ' ευθείας από την
Τιµαριθµική, επειδή στο ηµερήσιο κόστος του αναµικτήρα περιλαµβάνονται, εκτός από το µίσθωµα
του µηχανήµατος, το λειτουργικό του κόστος (πετρέλαιο, λιπαντικά, συντήρηση) και τα
ηµεροµίσθια των χειριστών.

Ο 'αναµικτήρας σκυροδέµατος' είναι βοηθητικό άρθρο και γι' αυτό δηλώνεται µε το πρόθεµα Β.
(για Βοηθητική τιµή). Το πρόγραµµα, αυτόµατα, ανατρέχει στην ανάλυση του βοηθητικού αυτού
άρθρου, το υπολογίζει και κατόπιν, αφού επανέλθει στο πρωτεύον άρθρο, υπολογίζει το συνολικό
άθροισµα.

Ενα άρθρο µπορεί να περιέχει περισσότερα του ενός βοηθητικά άρθρα. Είναι µάλιστα δυνατόν, σ'
ένα βοηθητικό άρθρο να χρησιµοποιείται άλλο βοηθητικό άρθρο κ.ο.κ. Σε ορισµένα δε άρθρα, πχ
έργων οδοποιίας, η ανάκληση επί µέρους βοηθητικών άρθρων µπορεί να φθάνει σε βάθος µέχρι
και έξη (6) επιπέδων!

 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης βοηθητικού άρθρου, που δεν ανήκει στο ίδιο αρχείο (πχ ΑΤΟΕ)
µε το πρωτεύον άρθρο, θα πρέπει να πληκτρολογηθεί και το πρόθεµα του. Στην περίπτωση αυτή το
πρόθεµα πρέπει να χωρίζεται από τον κυρίως κωδικό µε κάτω παύλα (_) αντί µε τελεία (.). Για
παράδειγµα αν σε άρθρο του ΑΤΗΕ χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό το άρθρο ΑΤΟΕ 3213, η αναφορά
θα είναι Β.ΑΤΟΕ_3213 και όχι απλά Β.3213.

 Σε περίπτωση, που κατά τη σύνταξη άρθρου χρήστη χρησιµοποιηθεί βοηθητικό άρθρο, το οποίο
δεν υπάρχει στο αρχείο των άρθρων χρήστη αλλά υπάρχει στο αρχείο των επίσηµων άρθρων, τότε
το πρόγραµµα, αυτόµατα, παίρνει τις προδιαγραφές από το αρχείο των επίσηµων άρθρων. Στα
άρθρα χρήστη χρήση βοηθητικών άρθρων επιτρέπεται από τα επίσηµα και από την ίδια οµάδα
άρθρων χρήστη.
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 Στις µελέτες και τα ΠΚΤΜΝΕ, όσα βοηθητικά άρθρα χρησιµοποιούνται κατά την κοστολόγηση,
καταγράφονται και εµφανίζονται στις εκτυπώσεις των αναλύσεων. Η διαδικασία ανεύρεσης των
βοηθητικών άρθρων γίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του υπολογισµού.

 Σε άρθρο µιας Οµάδας χρήστη µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικά τα άρθρα της ίδιας
οµάδας ή τα επίδηµα άρθρα όχι όµως άρθρα από άλλη οµάδα χρήστη.

5.3.3 Αθροίσµατα και σύνολα

Οταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση όλων των επί µέρους στοιχείων κόστους, πληκτρολογήστε στην
επόµενη σειρά:

· τη λέξη Αθροισµα  

· το γράµµα Σ (για Σύνολο), ανοίξτε αγκύλη { και αφήστε µερικά κενά µε το πλήκτρο SPACE  

· την πρώτη και την τελευταία από τις µεταβλητές Χ που θέλετε να περιληφθούν στο άθροισµα
χωρισµένες µε κόµµα ( , ) και κλείστε την αγκύλη }

 Εκτός από τους σύµβολα Υ (για Υπολογισµό) και Σ (για Σύνολο), µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
γράµµα Α (για Αποτέλεσµα) ακολουθούµενο από µία παράσταση σε αγκύλες. Στην περίπτωση
αυτή, µετά τον υπολογισµό, στην οθόνη εµφανίζεται το αποτέλεσµα, χωρίς όµως να φαίνονται
αναλυτικά οι πράξεις, που περιέχονται µέσα στις αγκύλες. To Α µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί του
Σ για την άθροιση ορισµένων µόνον και όχι σειράς µεταβλητών. Αν πχ θέλετε το άθροισµα των
µεταβλητών Χ1 και Χ3 αντί του αθροίσµατος των Χ1, Χ2 και Χ3, πληκτρολογήστε Α{Χ1 + Χ3} και όχι
Σ{Χ1,Χ3}.

5.3.4 Τιµή επίσηµη και κόστους

Η ανάλυση του άρθρου ολοκληρώνεται µε τον προσδιορισµό της τελικής τιµής. Αυτή µπορεί να
είναι το άθροισµα των επί µέρους στοιχείων κόστους ή απλά κάποια µεταβλητή. Στην επόµενη
σειρά, σηµειώστε την τιµή ανά µονάδα µέτρησης του άρθρου σε δραχµές, πληκτρολογώντας:

· το γράµµα Κ (για Κόστος) και ανοίξτε αγκύλη {  

· το γράµµα Σ (για Σύνολο) και ανοίξτε δεύτερη αγκύλη {  

· την πρώτη µεταβλητή, ακολουθούµενη από κόµµα ( , ), την τελευταία µεταβλητή, κλείστε την
πρώτη αγκύλη } , αφήστε µερικά κενά και κλείστε και τη δεύτερη αγκύλη }  

 To κόστος ενός άρθρου δεν ισούται πάντοτε, υποχρεωτικά, µε το άθροισµα όλων των επί
µέρους µεταβλητών. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός, µε τη χρήση
της συνάρτησης Κ, του τελικού αποτελέσµατος - τιµής του άρθρου.
Στην τελευταία σειρά πληκτρολογήστε:

· Ο (για Ολογράφως) και ανοίξτε αγκύλη {  

· Κ (για Κόστος), µερικά κενά και κλείστε την αγκύλη } στο τέλος της γραµµής ώστε να υπάρχει
αρκετός χώρος για την αναγραφή της τιµής ολογράφως.  

Ολα τα παραπάνω φαίνονται στο παράδειγµα που ακολουθεί:
Αθροισµα Σ{ X1,Χ7}
Τιµή ενός m3 Ευρώ K{Σ{ X1,Χ7} }
O{K           }

Μετά τον υπολογισµό οι παραπάνω γραµµές θα έχουν τη µορφή:
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Αθροισµα 11276,68
Τιµή ενός m3 Ευρώ 11276,68
έντεκα χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα έξη
Η τιµή της παραµέτρου Κ (κόστος) είναι και η τελική τιµή του άρθρου, αυτή που θα κοινοποιηθεί
στο τιµολόγιο µελέτης ή το ΠΚΤΜΝΕ.

 Σε περίπτωση, που κατά την πληκτρολόγηση έχει γίνει κάποιο συντακτικό λάθος, το πρόγραµµα
επισηµαίνει το πρόβληµα µε την εµφάνιση κατάλληλου µηνύµατος.

5.3.5 Στοίχιση αριθµών

Οι µεταβλητές, οι παράµετροι και τα αθροίσµατα όταν, µετά τον υπολογισµό, αντικατασταθούν
από τις τιµές τους στοιχίζονται ως ακολούθως:

· Κατ' αρχήν όλοι οι αριθµοί στοιχίζονται στα δεξιά.  

· Οι τιµές των µεταβλητών και παραµέτρων, που βρίσκονται µέσα σε υπολογιζόµενες παραστάσεις
Υ, στοιχίζονται στο δεξί άκρο της κάθε µεταβλητής.  

· Οµοίως, µετά το = κάθε παράστασης οι τιµές των µεταβλητών στοιχίζονται στο δεξί άκρο της
κάθε µεταβλητής.  

· Το αποτέλεσµα του υπολογισµού αθροίσµατος Σ ή αποτελέσµατος Α στοιχίζεται ακριβώς πάνω
στη δεξιά αγκύλη.  

· Οταν υπάρχει παράµετρος κειµένου ανάµεσα σε δύο αγκύλες, τότε η στοίχιση γίνεται ανάλογα
µε τη θέση που έχει η παράµετρος σε σχέση µε τις αγκύλες. ∆ηλαδή αν:  
- {λ1 } τότε γίνεται στοίχιση αριστερά  
- { λ1} ή { λ1 } τότε γίνεται στοίχιση δεξιά.  

5.3.6 ∆ένδρα και παράµετροι

Υπάρχουν άρθρα, ιδίως ΑΤΗΕ και ΑΤΥΕ, µε δενδροειδή οργάνωση των κωδικών τους πχ

· ΑΤΗΕ 8031    Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως  

· ΑΤΗΕ 8031.1   ∆ιαµέτρου Φ 60 mm  

· ΑΤΗΕ 8031.2    ∆ιαµέτρου Φ 80 mm κλπ  

Από κάθε σειρά τέτοιων άρθρων µόνο το πρώτο, το βασικό (το ΑΤΗΕ 8031 στο παραπάνω
παράδειγµα) εµφανίζεται µε την πλήρη περιγραφή και ανάλυση του στο παράθυρο των άρθρων.
Στα άρθρα αυτού του τύπου, εκτός από τις µεταβλητές και τα ειδικά σύµβολα που περιγράφονται
σε προηγούµενες παραγράφους, χρησιµοποιούνται σε διάφορες θέσεις, αντί αριθµητικών και
αλφαριθµητικών τιµών, οι παράµετροι λ ( λ1, λ2 κοκ) .

Οι παράµετροι λ αντικαθιστούν, στο βασικό άρθρο, τιµές οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε ένα
από τα εξαρτώµενα άρθρα πχ τον κωδικό ή την ποσότητα ενός υλικού. Με τον τρόπο αυτό, σε όλα
τα υπόλοιπα, µη βασικά άρθρα πχ 8031.1, 8031.2, αντί για την πλήρη ανάλυση, εµφανίζεται απλά
κατάλογος όπου ορίζονται οι τιµές των παραµέτρων λ. Οι τιµές των παραµέτρων λ αλλάζουν
συνήθως, για κάθε διαφορετικό άρθρο 2ου, 3ου ή και 4ου επιπέδου.

Η χρήση των παραµέτρων λ στην ανάλυση των άρθρων µε δενδροειδή οργάνωση των κωδικών τους
προσφέρει  απλότητα και ταχύτητα στη σύνταξη της ανάλυσης.

 Είναι προφανές ότι ο υπολογισµός ενός βασικού άρθρου µε παραµέτρους λ δεν έχει νόηµα γιατί
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δεν είναι γνωστές οι τιµές των παραµέτρων. Ο υπολογισµός γίνεται για τα εξαρτώµενα άρθρα στα
οποία έχουν ορισθεί οι τιµές όλων των παραµέτρων λ. Για παράδειγµα, δεν έχει έννοια ο
υπολογισµός του βασικού άρθρου ΑΤΗΕ  8031, ενώ ο υπολογισµός των εξαρτώµενων άρθρων
8031.1, 8031.2, έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση της περιγραφής και της ανάλυσης του άρθρου
ΑΤΗΕ 8031 όπου οι παράµετροι λ έχουν αντικατασταθεί µε τις αντίστοιχες τιµές

5.4 Στοιχεία κόστους

Τα στοιχεία κόστους που χρησιµοποιούνται στις αναλύσεις των άρθρων µπορεί να είναι Υλικά,
Εργατικά, Μηχανήµατα ή Υπηρεσίες. Στο ACE ERP είναι καταχωρηµένα τα υλικά, εργατικά και
µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στις αναλύσεις ΑΤΟΕ καθώς και οι τιµές που εκδίδονται από το
ΥΠΟΜΕ∆Ι ανά τρίµηνο µε το πρακτικό διαπίστωσης τιµών.

Η καταχώρηση των υλικών έχει γίνει σύµφωνα µε τις συµβάσεις κωδικοποίησης που ακολουθεί το
ΥΠΟΜΕ∆Ι. Μπορείτε να βρείτε εύκολα όποιο υλικό θέλετε µε την χρήση των φίλτρων. Στη καρτέλα
του κάθε υλικού µπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του ή ακόµη και να δηµιουργήσετε νέα
δικά σας υλικά. Μπορείτε επίσης να δείτε τις τιµές των υλικών για κάθε τιµαριθµική και να
συµπληρώσετε τις τιµές που δεν υπάρχουν.

5.4.1 Κωδικοποίηση στοιχείων κόστους

Τα υλικά έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων ακολουθώντας τις συµβάσεις των επίσηµων
Πρακτικών ∆ιαπίστωσης Τιµών (Τιµαριθµικών) που εκδίδονται από το ΥΠΟΜΕ∆Ι. Εχουν γίνει όµως
και ορισµένες επιπλέον συµβάσεις για την καλύτερη κα ευκολότερη διαχείριση τους από τους
χρήστες και συγκεκριµένα:

Επειδή η κωδικοποίηση των Πρακτικών ∆ιαπίστωσης Τιµών είναι κάπως πρόχειρη, συµβαίνει δύο ή
και περισσότερα υλικά να έχουν τον ίδιο κωδικό αριθµό. Για παράδειγµα ο κωδικός 211 αντιστοιχεί
στα µεν Οικοδοµικά σε Ξυλεία δρυός εγχωρία ενώ στην Οδοποιία, τα Λιµενικά, τα Πράσινα, ο
κωδικός 211 αντιστοιχεί σε Πετρέλαιο ακάθαρτο (Ντίζελ)! Για να γίνεται διάκριση των ταυτάριθµων
κωδικών, προστέθηκε στις περιπτώσεις αυτές ένα γράµµα πρόθεµα.

 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα προθέµατα κατά την καταχώρηση νέων υλικών, ώστε να
επιτύχετε καλύτερη οργάνωση των στοιχείων.

Υποδιαιρέσεις κωδικών υλικών
Μερικά υλικά είναι σύνθετα και η διάρθρωσή τους δενδροειδής, δηλαδή το γενικό υλικό αποτελεί
τον κορµό και  οι διάφοροι τύποι τους κλάδους. Υπάρχουν κωδικοί τέτοιων υλικών µέχρι και 4
επιπέδων πχ:

· 919 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα  

· 919.1 οριζοντίου τύπου, αριθµού στροφών έως 1500 ανά λεπτό  

· 919.1.1 µανοµετρικού ύψους 10 - 20 m  

· 919.1.1.1 παροχ 100-150 m3/ωρ

5.4.2 Εύρεση στοιχείων κόστους

Η αναζήτηση και επιλογή των στοιχείων κόστους που θέλετε να δείτε ή να επεξεργαστείτε γίνεται
στην επιλογή  Στοιχεία κόστους  του µενού περιήγησης. Στη λίστα εµφανίζονται τα στοιχεία
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κόστους που αντιστοιχούν στην επιλεγµένη τιµαριθµική που εµφανίζεται στο πεδίο επιλογής πάνω
από τη λίστα.

Στη λίστα αυτή ισχύουν οι γενικές δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσµατος των λιστών στο ACE
ERP.  Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του στοιχείου κόστους που σας
ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία. Μπορείτε όµως,
όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη λίστα. Μπορείτε
επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα φίλτρα, να ρυθµίσετε
το πλάτος των στηλών κλπ.
Αφού ρυθµίσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Παραµετροποίηση στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε κάνει.
· Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός υλικού ανοίγετε την καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω στη

στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που εµφανίζεται.
· Για να διαγράψετε ένα υλικό  πατήστε ∆ιαγραφή στην  ή στον  της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και

επιλέξτε ∆ιαγραφή.
· Για να δηµιουργήσετε ένα νέο υλικό πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της

λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.

Όταν έχετε ανοιχτή την καρτέλα ενός στοιχείου κόστους και θέλετε να δείτε ή να επεξεργαστείτε
κάποιο άλλο, έχετε τις εξής επιλογές:
· Εύρεση από τη λίστα των στοιχείων κόστους: Κάνετε κλικ στη σελίδα όπου βρίσκεται η λίστα των

στοιχείων κόστους και βρείτε το νέο στοιχείο που θέλετε να ανοίξετε µε τη χρήση των φίλτρων
της λίστας. Κάθε στοιχείο κόστους ανοίγει σε διαφορετική σελίδα.

· Μετακίνηση στην ίδια σελίδα: Αν το στοιχείο κόστους που θέλετε να δείτε έχει κωδικό
παραπλήσιο µε του τρέχοντος είναι πιο γρήγορο να χρησιµοποιήσετε τα Βέλη πλοήγησης που
βρίσκονται στην κορδέλα. Με τα βέλη αυτά εµφανίζεται στην ίδια σελίδα το Προηγούµενο ή
Επόµενο ή Πρώτο ή Τελευταίο στοιχείο της λίστας. Με τα βέλη Προηγούµενο – Επόµενο βασικό
µπορείτε να µετακινηθείτε µόνο µεταξύ των βασικών υλικών, ενώ τα βέλη Προηγούµενο –
Επόµενο επίπεδο έχουν εφαρµογή στην περίπτωση που το τρέχον στοιχείο είναι  κλάδος ενός
δένδρου υλικών.

  Η µετακίνηση µεταξύ των στοιχείων κόστους µε τη χρήση των κουµπιών πλοήγησης, γίνεται
πάντοτε θεωρώντας ως βάση τη λίστα από όπου ανοίξατε την αρχική καρτέλα µε όποια φίλτρα
είχατε χρησιµοποιήσει.

5.4.3 ∆ηµιουργία και αντιγραφή

∆ηµιουργία στοιχείου κόστους µε Νέα εγγραφή
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο στοιχείο κόστους κάνετε κλικ στο κουµπί Νέα εγγραφή της κορδέλας
ενώ βρίσκεστε στη οθόνη µε τη λίστα στοιχείων κόστους ή στην καρτέλα ενός υπάρχοντος
στοιχείου κόστους. Και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο συµπληρώνετε τον
κωδικό του νέου στοιχείου κόστους. Με κλικ στο ΟΚ το νέο στοιχείο κόστους δηµιουργείται και
στην καρτέλα που εµφανίζεται µπορείτε να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

∆ηµιουργία στοιχείου κόστους µε αντιγραφή
Ένα νέο στοιχείο κόστους (υλικό, εργασία, µηχάνηµα) σπανίως συντάσσεται από το µηδέν. Συνήθως
χρησιµοποιούµε κάποιο υπάρχον υλικό ως βάση και, αλλάζοντας τον κωδικό του νέου στοιχείου
κόστους, κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές στα στοιχεία του.  Με το ACE ERP η δηµιουργία ενός
νέου στοιχείου κόστους µε βάση ένα υπάρχον γίνεται µε ένα κλικ.
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Απλώς ανοίξτε την καρτέλα του στοιχείου κόστους  που θέλετε να χρησιµοποιηθεί ως βάση για το
νέο υλικό ή µηχάνηµα που θα δηµιουργήσετε. Κατόπιν πατήστε το κουµπί Αντιγραφή στην
κορδέλα και επιλέξτε µια από τις δύο εναλλακτικές επιλογές που εµφανίζονται:

· Αντιγραφή:  Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται πλαίσιο στο οποίο συµπληρώνετε τον κωδικό του
νέου στοιχείου κόστους. Με κλικ στο ΟΚ δηµιουργείται ένα νέο στοιχείο κόστους ίδιο ακριβώς µε
το αρχικό και στην καρτέλα που εµφανίζεται µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του.

·  Αντιγραφή δένδρου:  Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται πάλι το πλαίσιο στο οποίο
συµπληρώνετε τον κωδικό του νέου στοιχείου κόστους. Στην περίπτωση αυτή όµως, µε κλικ στο
ΟΚ, εκτός από το νέο στοιχείο κόστους δηµιουργούνται αντίγραφα και όλων των στοιχείων
κόστους που βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο από το αρχικό και µάλιστα µε αντίστοιχο κωδικό.
Αν, για παράδειγµα θέλετε να δηµιουργήσετε µια νέα κατηγορία συνδέσµων, ξεκινήστε µε το
υλικό 789.5, επιλέξτε Αντιγραφή δένδρου στο πλαίσιο που θα εµφανιστεί δώστε κωδικό 789.6.
Με την καταχώρηση θα δηµιουργηθεί όλη η σειρά 789.6.1 ως 789.6.10 ως αντίγραφα των
αντίστοιχων αρχικών της σειράς 789.5.

  Στο νέο σχετικό υλικό που δηµιουργήθηκε από Αντιγραφή αντιγράφεται µόνο η τιµή της
τρέχουσας τιµαριθµικής και όχι όλες οι τιµές των τιµαριθµικών που υπάρχουν στο αρχικό υλικό .

 Η αντιγραφή ενός στοιχείου κόστους ή δένδρου µε τους παραπάνω τρόπους ενδείκνυται όταν το
ζητούµενο είναι η γρήγορη δηµιουργία ενός ή λίγων νέων στοιχείων κόστους για επεξεργασία. Στην
περίπτωση που θέλετε να αντιγράψετε πολλά υλικά ή µηχανήµατα από τη βιβλιοθήκη σε ένα έργο
ή από ένα έργο σε άλλο, συνιστάται η χρήση της διαδικασίας Αντιγραφή στοιχείων κόστους.

5.4.4 Καρτέλα στοιχείων κόστους

Η καρτέλα των στοιχείων κόστους διακρίνεται στην περιοχή των γενικών στοιχείων και στη λίστα
των τιµών.  Τα γενικά στοιχεία ενός υλικού, τα οποία µπορείτε να συµπληρώσετε και να
τροποποιήσετε είναι τα ακόλουθα:

· Κωδικός: Ο κωδικός πρέπει να ακολουθεί τους σχετικούς κανόνες αλλιώς δεν επιτρέπεται η
καταχώρηση.

· Μονάδα µέτρησης: Επιλέγετε τη µονάδα µέτρησης από το αυτό το πεδίο ανοιχτής επιλογής ή, αν
δεν υπάρχει, µπορείτε να προσθέσετε νέα µονάδα στο σχετικό πίνακα.

· Περιγραφή / Πλήρης περιγραφή: Στο πρώτο πεδίο πληκτρολογείτε την περιγραφή του τρέχοντος
επιπέδου ενώ στο δεύτερο εµφανίζονται οι περιγραφές όλων των ανώτερων επιπέδων συν του
τρέχοντος. Για παράδειγµα για τον κωδικό 018.1 "Υδραντλία βενζινοκίνητη 2 ιντσών", στο πρώτο
πεδίο θα εµφανισθεί η περιγραφή "2 ιντσών" (την οποία µπορείτε να τροποποιήσετε) ενώ στο
δεύτερο πεδίο θα εµφανιστούν όλες οι περιγραφές µέχρι και το τρέχον επίπεδο δηλαδή
"Υδραντλία βενζινοκίνητη 2 ιντσών".

· Είδος στοιχείου: Επιλέγετε το είδος του στοιχείου κόστους, αν δηλαδή πρόκειται για εργασία,
υλικό ή µηχάνηµα.

· Κατηγορία τιµής: Επιλέγετε την κατηγορία τιµών στην οποία υπάγεται το στοιχείο κόστους η
οποία µπορεί να είναι:
Επίσηµη  Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε τιµές των υλικών, που χρησιµοποιούνται στις
επίσηµες αναλύσεις ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ κλπ, όπως αυτές διαπιστώνονται από την Επιτροπή
∆ιαπιστώσεως Τιµών και αναγράφονται στο πρώτο τµήµα (επίσηµο) του βιβλίου της
Τιµαριθµικής.  
1Α Η κατηγορία αυτή αφορά τις λεγόµενες 'ηµιεπίσηµες' τιµές, που αναγράφονται στο δεύτερο
τµήµα (πίνακας 1Α) του βιβλίου της Τιµαριθµικής. Οι τιµές αυτές αφορούν πολύ περισσότερα
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υλικά, απαραίτητα για την κατασκευή των έργων, τα οποία όµως δεν χρησιµοποιούνται στα
επίσηµα άρθρα. Εντούτοις, και οι ηµιεπίσηµες αυτές τιµές πιστοποιούνται από την Επιτροπή
∆ιαπιστώσεως Τιµών, ώστε να βοηθούνται οι µελετητές και οι εργολάβοι στη σύνταξη των
τευχών δηµοπράτησης και των ΠΚΤΜΝΕ.  
Εµπορίου  Η κατηγορία αυτή αφορά τιµές, που δεν ανήκουν σε καµιά από τις δύο προηγούµενες
κατηγορίες και χαρακτηρίζονται ως τιµές εµπορίου. Πρόκειται για τιµές νέων υλικών, που έχουν
καταχωρηθεί µε βάση στοιχεία από το ελεύθερο εµπόριο.  

· Τιµαριθµική: Αναγράφεται η τρέχουσα τιµαριθµική από την οποία λαµβάνεται η τιµή του
επόµενου πεδίου.

· Τιµή τιµαριθµικής: Εµφανίζεται  η αναγραφόµενη στο Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών τιµή του
υλικού για την τρέχουσα τιµαριθµική.

· Τιµή κόστους: Στο πεδίο αυτό µπορείτε να ορίσετε και άλλη τιµή του υλικού, που να έχει ληφθεί
πχ από τιµοκαταλόγους εταιριών και την οποία θα χρησιµοποιήσετε για συγκρίσεις και
ενδεχοµένως για εύρεση του πραγµατικού κόστους µιας εργασίας.

· Εισαγόµενο: Με αυτό το κουτί ελέγχου δηλώνετε, προαιρετικά την προέλευση του υλικού.
· Κλειδωµένο: Αν το κουτί ελέγχου Κλειδωµένο είναι ενεργοποιηµένο, τότε στο συγκεκριµένο

υλικό δεν µπορεί να γίνει καµία επέµβαση ή αλλαγή.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωµα όλων των άρθρων και υλικών στην οθόνη των
Προεπιλογών χρήστη.

· Συµµετέχει σε: Στην λίστα αυτή µπορείτε να ενεργοποιήσετε τα κουτιά ελέγχου που δείχνουν σε
ποιες κατηγορίες αναλύσεων συµµετέχει το συγκεκριµένο υλικό. Η πληροφορία αυτή (δηλαδή σε
ποιές κατηγορίες αναλύσεων συµµετέχει το άρθρο) είναι χρήσιµη σε περίπτωση που το ίδιο
υλικό χρησιµοποιείται σε περισσότερα από ένα άρθρα διαφόρων κατηγοριών (ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ κλπ)
και αναφέρεται στο βιβλίο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε πχ για το υλικό 026 βρίσκουµε ότι συµµετέχει στις
αναλύσεις ΑΤΟΕ και στις αναλύσεις ΑΤΗΕ.

· Σχόλια: Στην περιοχή αυτή µπορείτε να πληκτρολογήσετε παρατηρήσεις που αφορούν το
συγκεκριµένο υλικό, όπως πχ από πού µπορείτε να το προµηθευθείτε ή ποιες ειδικές χρήσεις
έχει. Οι παρατηρήσεις είναι απλώς ενηµερωτικές και δεν εµφανίζονται στις εκτυπώσεις.

Λίστα τιµών
Στη λίστα αυτή εµφανίζονται οι τιµές του υλικού για όλες τις τιµαριθµικές που είναι καταχωρηµένες
στη βάση δεδοµένων. Για κάθε τιµαριθµική µπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα Τύπο µετατροπής.
Με τον τύπο αυτό  σας δίνεται η δυνατότητα µετατροπής της µονάδας µέτρησης σε άλλη από
εκείνη που εµφανίζεται στα στοιχεία του υλικού.

  Οι τύποι µετατροπής χρησιµοποιούνται κυρίως στα εργατικά, πχ ο Εργάτης ανειδίκευτος έχει ως
µονάδα µέτρησης στο µεν Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών το ηµεροµίσθιο ηµ, ενώ στις αναλύσεις
των άρθρων χρησιµοποιείται το ωροµίσθιο ωρ, δηλαδή αναγράφεται 2 ωρ και όχι 0,25 ηµ. Ο τύπος
µετατροπής µετατρέπει αυτόµατα τη µονάδα µέτρησης από ηµεροµίσθια σε ώρες.

5.4.5 Αντιγραφή στοιχείων κόστους

Με τη διαδικασία Αντιγραφή στοιχείων κόστους µπορείτε να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα
στοιχεία κόστους (υλικά, εργατικά, µηχανήµατα) από τη βιβλιοθήκη σε ένα έργο ή από ένα έργο
στη βιβλιοθήκη ή σε άλλο έργο. Η Αντιγραφή στοιχείων κόστους βρίσκεται στην οµάδα  ∆ιαδικασίες
της κορδέλας σε όλες τις οθόνες µε λίστα στοιχείων κόστους (Στοιχεία κόστους,  Τιµές στοιχείων
κόστους,  Υλικά έργου).

Για να κάνετε την αντιγραφή πρέπει πρώτα να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε.
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Κάνετε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της λίστας και επιλέξτε Πολλαπλή επιλογή από το µενού που
εµφανίζεται. Στη πρώτη στήλη της λίστας εµφανίζονται κουτιά επιλογής για κάθε στοιχείο κόστους.
Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα στοιχεία της λίστας µε ένα κλικ στο κουτί της επικεφαλίδας, ή
συγκεκριµένα στοιχεία µε τη χρήση των φίλτρων της λίστας. Αφού επιλέξετε τα στοιχεία κόστους
κάνετε κλικ στην διαδικασία Αντιγραφή στοιχείων κόστους οπότε εµφανίζεται το παράθυρο όπου
προσδιορίζετε που και πως θα αντιγραφούν τα επιλεγµένα στοιχεία.
· Αντιγραφή σε:  Μπορείτε να τα αντιγράψετε είτε στη Βιβλιοθήκη, είτε σε κάποιο έργο. Η επιλογή

αυτή δεν εµφανίζεται όταν αντιγράφετε στοιχεία κόστους από τη βιβλιοθήκη.
· Έργο: Ανάλογα µε την προηγούµενη επιλογή σας επιλέξτε το έργο όπου θέλετε να αντιγραφούν

τα επιλεγµένα άρθρα.
· Αντικατάσταση:  Προσδιορίστε τι πρέπει να κάνει το πρόγραµµα στην περίπτωση που στη

βιβλιοθήκη ή το έργο όπου θα γίνει η αντιγραφή βρεθεί στοιχείο κόστους µε τον ίδιο κωδικό.

Αφού κάνετε τις επιλογές σας πατήστε ΟΚ για να γίνει η αντιγραφή. Στην βιβλιοθήκη ή το έργο που
επιλέξατε θα δηµιουργηθούν πιστά αντίγραφα (µε τους ίδιους κωδικούς) όχι µόνο των επιλεγµένων
των επιλεγµένων στοιχείων κόστους.

Η διαδικασία αυτή ενδείκνυται µόνο όταν θέλετε να αντιγράψετε πολλά υλικά από ένα έργο σε
άλλο ή από ένα έργο στη βιβλιοθήκη.

5.4.6 Τιµές στοιχείων κόστους

Στη λίστα Τιµές στοιχείων κόστους εµφανίζονται τα βασικά πεδία των υλικών, εργατικών και
µηχανηµάτων µε τις τιµές που αντιστοιχούν στη τιµαριθµική που είναι επιλεγµένη στο πάνω τµήµα
της σελίδας.

Σκοπός αυτής τη οθόνης είναι να βοηθήσει στην γρήγορη καταχώρηση των τιµών πολλών υλικών
µιας τιµαριθµικής. Για το λόγο αυτό όλα τα πεδία της λίστας είναι απενεργοποιηµένα εκτός από τη
Τιµή µονάδας και την Κατηγορία τιµής.

 Για να συµπληρώσετε την τιµή ενός υλικού αυτό δεν πρέπει να είναι κλειδωµένο.

 Μπορείτε και από αυτή την οθόνη να ανοίξετε την καρτέλα του υλικού όπως στην οθόνη
Στοιχεία κόστους.

 Όταν αλλάζετε την τιµαριθµική στο πεδίο επιλογής πρέπει να πατήσετε το κουµπί Ανανέωση
ώστε να ενηµερωθούν τα υλικά και οι τιµές της λίστας.

5.4.7 Τιµαριθµικές

Στη λίστα Τιµαριθµικές εµφανίζονται οι τιµαριθµικές που προµηθευτήκατε από την ACE – Hellas
και έχετε εισάγει στη βάση δεδοµένων, καθώς και αυτές που έχετε δηµιουργήσει.

Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια νέα τιµαριθµική µε το κουµπί Νέα εγγραφή της κορδέλας. Με
διπλό κλικ σε µια τιµαριθµική ανοίγετε την καρτέλα της όπου µπορείτε να τροποποιήσετε τα
στοιχεία της:
· Κωδικός / Τίτλος / Περιγραφή: Συµπληρώστε ένα κωδικό και τον τίτλο της τιµαριθµικής πχ

2012Α – Τιµαριθµική Α τριµήνου 2012, και προαιρετικά σχόλια.
· Ηµεροµηνία από ..ως: Συµπληρώστε τις ηµεροµηνίες αρχής και τέλους του τριµήνου της

τιµαριθµικής.
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· Τρέχουσα: Το πεδίο αυτό είναι πολύ σηµαντικό διότι καθορίζει τις τιµές µε τις οποίες γίνονται οι
υπολογισµοί των αναλύσεων των άρθρων της βιβλιοθήκης.  Με την ενεργοποίηση αυτού του
κουτιού ελέγχου και την αποθήκευση της τιµαριθµικής, όλοι οι υπολογισµοί γίνονται µε βάση
αυτή την τιµαριθµική. Μόνο µια τιµαριθµική µπορεί να είναι τρέχουσα κάθε στιγµή.

∆εν είναι απαραίτητο να ανοίγετε την καρτέλα της τιµαριθµικής που θέλετε να ορίσετε ως
τρέχουσα. Όταν βρίσκεστε στην καρτέλα ενός άρθρου µπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα
τιµαριθµική κατευθείαν, κάνοντας κλικ στην εντολή Επιλογή τρέχουσας τιµαριθµικής που βρίσκεται
στις ∆ιαδικασίες της κορδέλας. Στη λίστα που εµφανίζεται επιλέγετε την τιµαριθµική που θέλετε να
γίνει τρέχουσα και κάνετε κλικ στο κουµπί Εντάξει.

Στη λίστα Τιµές υλικών κάτω από τα γενικά στοιχεία της τιµαριθµικής εµφανίζονται τα στοιχεία
κόστους (υλικά, εργατικά, µηχανήµατα) τα οποία έχουν ήδη τιµή στην τρέχουσα τιµαριθµική.  Από
τα πεδία της λίστας, µπορείτε να επεξεργαστείτε µόνο αυτά που ανήκουν στην τρέχουσα
τιµαριθµική δηλαδή τη Τιµή µονάδας και τον Τύπο µετατροπής.

Συνήθως οι τιµαριθµικές παρέχονται από την ACE Hellas στους χρήστες και εισάγονται στο
πρόγραµµα οπότε οι τιµές και οι τύποι µετατροπής είναι συµπληρωµένοι και δεν υπάρχει λόγος να
αλλάξουν. Αν όµως δηµιουργήσετε µια νέα δική σας τιµαριθµική δεν υπάρχουν τιµές για κανένα
υλικό και συνεπώς στη λίστα των τιµών δεν θα εµφανίζεται κανένα υλικό. Για να δώσετε τιµές
υλικών σε µια τιµαριθµική που µόλις δηµιουργήσατε ο καλύτερος τρόπος είναι να αντιγράψετε τις
τιµές από άλλη τιµαριθµική και κατόπιν αν θέλετε να τροποποιήσετε κάποιες από αυτές στην
οθόνη Τιµές στοιχείων κόστους.

  Μπορείτε να εκτυπώσετε τις τιµές όλων των στοιχείων κόστους µιας τιµαριθµικής από την
επιλογή Εκτυπώσεις / ΑΤΟΕ / Συνοπτική λίστα τιµαριθµικής του κεντρικού µενού περιήγησης.
∆ίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης όλων των στοιχείων ή κάθε κατηγορίας (υλικά, εργατικά,
µηχανήµατα) χωριστά.

5.4.8 Αντιγραφή τιµών τιµαριθµικής

Με τη διαδικασία Αντιγραφή τιµών σε άλλη τιµαριθµική µπορείτε να αντιγράψετε τις τιµές ενός ή
περισσότερων στοιχείων κόστους (υλικά, εργατικά, µηχανήµατα) από τη τρέχουσα τιµαριθµική σε
µία άλλη. Η Αντιγραφή τιµών σε άλλη τιµαριθµική βρίσκεται στην οµάδα  ∆ιαδικασίες της κορδέλας
στην οθόνη Τιµαριθµικές / Καρτέλα τιµαριθµικής.

Η συνηθισµένη χρήση αυτής της διαδικασίας είναι να δώσει τιµές σε µια τιµαριθµική που εσείς
δηµιουργήσατε χρησιµοποιώντας ως αρχικές τις τιµές µιας υπάρχουσας τιµαριθµικής. Συνεπώς
πριν τη χρήση της διαδικασίας πρέπει να έχετε δηµιουργήσει την τιµαριθµική στην οποία θέλετε να
αντιγραφούν οι τιµές, η δε διαδικασία πρέπει να τρέξει από την καρτέλα της τιµαριθµική από την
οποία θα γίνει η αντιγραφή.

Για να κάνετε την αντιγραφή πρέπει πρώτα να επιλέξετε τα στοιχεία κόστους  που θέλετε να
αντιγράψετε. Κάνετε δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της λίστας Τιµές υλικών και επιλέξτε Πολλαπλή
επιλογή από το µενού που εµφανίζεται. Στη πρώτη στήλη της λίστας εµφανίζονται κουτιά επιλογής
για κάθε στοιχείο κόστους. Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα στοιχεία της λίστας µε ένα κλικ στο κουτί
της επικεφαλίδας, ή συγκεκριµένα στοιχεία µε τη χρήση των φίλτρων της λίστας. Αφού επιλέξετε τα
στοιχεία κόστους κάνετε κλικ στην διαδικασία Αντιγραφή σε άλλη τιµαριθµική οπότε εµφανίζεται
το παράθυρο όπου προσδιορίζετε που και πως θα αντιγραφούν τα επιλεγµένα στοιχεία.
· Τιµαριθµική:  Επιλέξτε την τιµαριθµική στην οποία θέλετε να αντιγραφούν οι τιµές.
· Αντικατάσταση:  Προσδιορίστε τι πρέπει να κάνει το πρόγραµµα στην περίπτωση που στην
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τιµαριθµική όπου θα γίνει η αντιγραφή βρεθεί στοιχείο κόστους µε τον ίδιο κωδικό που έχει ήδη
τιµή.

· Ενηµέρωση τιµών τιµαριθµικής / κόστους:  Ενεργοποιείστε τα κουτιά ελέγχου για την αντιγραφή
των αντίστοιχων τιµών, επίσηµης και κόστους.

· Συντελεστής µετατροπής τιµών:  Αλλάξτε τη τιµή του συντελεστή από την αρχική τιµή 1, αν
θέλετε οι νέες τιµές να είναι µικρότερες ή µεγαλύτερες των αντίστοιχων της τρέχουσας
τιµαριθµικής.

Αφού κάνετε τις επιλογές σας πατήστε ΟΚ για να γίνει η αντιγραφή. Η διαδικασία µπορεί να
διαρκέσει αρκετά  λεπτά, αν το πλήθος των επιλεγµένων στοιχείων κόστους είναι µεγάλο.

5.4.9 Προθέµατα τιµαριθµικής

ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΜΑ     
001-009, 011-019.2, 021-022, 024, 026-027, 029, 032, 035-036, 040, 051-058, 061-062, 065-067,
081, 083, 096-099, 111-114, 116-118, 124, 127-128, 131-132, 142, 146, 152, 154-155, 161, 163, 169-
170, 173-174, 181, 201, 203-203.4, 205, 208, 210-212, 214, 219-220, 223-223.4, 225-234, 236-243.5,
245-246, 249, 251-254, 258-262, 264-268, 271-274, 276-286, 288-291, 294-296, 298-298.2, 321-323,
326-328, 331-334, 336, 338, 346-346.2, 348, 351-352, 354, 356-358, 360-364, 366, 370-373, 375-
381, 386, 388, 390, 392, 401, 403, 406, 409-412, 414-415, 418-419, 421-422, 428-432, 441-447, 450-
451, 453, 455-488, 490, 460, 462-465, 467, 471, 473-485, 487-496, 498-515, 517, 519-531, 535-537,
561, 565, 565.3, 565.5-565.6, 566, 566.3, 566.5-566.6, 567, 567.13, 571, 571.5-571.5.1, 572-572.1,
572.1.7, 575-575.3, 581, 581.2, 582.2, 588.3, 603.3 605.3.5, 619.2-619.2.2, 620-620.1, 621-621.1,
634-634.1.1, 647, 647.2, 660-660.1.1, 667, 671.3.8, 672.4, 672.4.6, 673.1.5, 684.6-684.6.2, 686-
687.1.1, 703, 703.2, 703.2.2, 714.2.6, 715.2.9, 718-718.3.3, 719, 719.1.3, 720.11, 729.1.2, 730.2.5-
730.2.6, 744, 744.9, 755, 755.10, 757, 757.1.4, 760, 760.1.4, 801, 801.3.2, 801.7-801.7.1, 812,
812.1.2, 813, 813.2.3, 816.3.2, 820.5, 850.5.1, 820.5.4, 825.6-825.6.1, 826.2-826.2.1, 835, 835.1.2,
841, 841.3.5, 842-842.2.2, 848, 848.1.2, 852, 852.1.6, 855.1.3, 858.1.2, 859.1.2, 865.8-865.8.3,
865.13.9-865.13.10, 867.1.22, 871.7.4, 872.23-872.23.1, 880.1.2, 885.1.2, 890-890.1.1, 910-910.2.5,
913-913.1.9, 915.3, 916-916.3.3, 931.2.4, 935-935.1.1, 950-9501.1, 953-953.1.3, 958-958.9.4

ΠΡΟΘΕΜΑ "Τ"     
021, 111, 114, 117, 118, 150, 211, 214, 242, 402, 405, 410, 428, 450

ΠΡΟΘΕΜΑ "∆"     
111-118, 150, 211-215, 221-221.1, 222-222.1, 223-223.1, 224, 231-232, 233-233.3, 234-234.3, 235-
236, 237-237.1, 238-239, 241-244 251, 252-252.2, 261-261.4, 262-262.1, 263-263.3, 264-264.1, 265-
265.1, 271-271.1, 281-281.2, 282, 283-283.1, 284, 301-302, 321-329, 351-352, 354-355, 360-360.2,
361, 361.14, 362-362.14, 363-363.28, 364-364.14, 365-365.28, 366-366.28, 367-367.56, 368-368.30,
369-369.30, 370-370.24, 371-371.9, 372-372.9, 373-373.9, 374-374.8, 375-375.14, 376-376.22, 377-
377.9, 378-378.9, 379-379.9, 380-380.6, 381-381.9, 382-382.15, 383-383.34, 384-384.9, 385-385.5,
386-386.83, 387-387.7, 388-388..12-, 389-389.9, 390-390.59, 391-391.56, 392-392.8, 393-393.4,
394-394.13, 395-395.5, 396-396.14, 397-397.8, 398-398.17, 401-429, 450-481

ΠΡΟΘΕΜΑ "Μ"     
111-123, 211-214, 221-222, 231-232, 241-242, 251-256, 261-263, 311-320, 322-327, 352-363, 501-
510.
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ΠΡΟΘΕΜΑ "Π"     
150, 211-214, 221, 224, 231, 241-242, 251-252, 301-302, 360-380, 450-455,

ΠΡΟΘΕΜΑ "Α"     
501-501.1.4, 502-502.3.3, 503-503.3.6, 504-504.9.4, 505, 505.7.2, 506-506.2.4, 507-507.2.10, 508-
508.5.4, 509-509.6.4, 511-511.12.6, 512-512.21.5,    513-513.21.9, 514-514.20.5, 515-515.10.5, 516-
516.10.8, 517-517.11.6, 518-518.13.4, 519-519.8.6, 521-521.4.5, 522-522.4.7, 523-523.14.1, 525-
525.16.1, 526-526.15.1, 527-527.17.2, 528-528.18.4, 529-529.19.1

ΠΡΟΘΕΜΑ "Η"     
511, 911.1.17, 912.1.5, 914.1.8, 915.1.6, 915.3.10, 917.1, 918.1.1, 920.1.1,    923.1.1, 923.2.1,
925.1.1, 931.1.5, 932.4.2, 933.1.1, 934.1.1, 950.1.1, 951.1.7, 951.2.2, 952.1.4

ΠΡΟΘΕΜΑ "Β"     
∆εν χρησιµοποιείται.

ΠΡΟΘΕΜΑ "Ρ"     
111-118, 150, 211-214, 221-224, 231-237, 242-243, 245, 251-255, 260-263.4, 271-275.8, 281-281.9,
291-291.6, 301-303, 311-319, 321-327, 331-339.9, 341-347.8, 353-355, 361-369, 371-376, 381-382,
391-398, 711-719, 721-725, 731-739.2.4, 741-741.2.4, 751-759.2.4, 761-762.3, 771-778.7, 811-812,
821-829.5, 831-831.5, 841-841.4, 851-857.2, 861-864.2, 871-876.3, 911-913.2.4, 921-92.3, 931-
933.5, 941-950.3.4

ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΑ ΥΛΙΚΑ (1Α)

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΜΑ  
028, 039, 069, 088-090, 092-094, 101-102, 122-123, 164-168, 171-172, 175-176, 179-180, 221-
222.4, 244, 247-248, 255, 292-293, 297-297.2, 301, 384-384.∆.1, 426, 433-434.6.3, 448, 454, 489,
533-533.3, 538, 545-548.E, 560-   560.1, 562-562.12, 565.1-565.2, 565.4, 565.7-565.9, 566.1-566.2,
566.4, 566.7-566.9, 567.1-567.12, 567.14-567.30, 568-570.4.15, 571.3-571.3, 571.4-   571.4.1, 571.6-
571.6.1, 571.7-571.7.1, 571.8-571.8.1, 571.9-571.9.1, 571.10-571.10.2, 571.11-571.11.1, 572.1.1-
572.1.6, 572.1.8-572.1.17, 572-572.2.7, 573-574.1.6, 575.4-575.5, 576-580.2, 581.1, 581.3-581.10,
582, 582.1, 582.3-582.5, 583-583.2.3, 585-588.2, 588.4-588.5, 590-593.6, 601-603.2, 603.4-605.3.4,
605.3.6-605.3.14, 609-609.5, 611-619.1.2, 619.3-619.4.3, 620.2-620.3, 622-633.1, 634.2-646.2.1,
647.1, 647.3, 648-648.2, 654-655.1, 660.1.2-660.1.3, 660.2-663.3.16, 668-669, 671-671.3.7, 671.3.9-
671.3.15, 671.4-672.3.16, 672.4.1-672.4.5, 672.4.7-673.1.4, 673.1.6-684.5.1, 684.7-685.2.8,    687.2-
687.2.22, 701-701.4.5, 703.1-703.1.4, 703.2.1, 703.2.3-703.3.4, 704-   707.1.13, 709-710.2, 712, 714-
714.2.5, 714.2.7-714.2.10, 715-715.2.8, 715.2.10-715.2.16, 717-717.5, 719.1-719.1.2, 719.1.4-
720.10.1, 724-726.3, 728-729.1.1, 729.1.3-729.5.5, 730-730.2.4, 730.2.7-730.2.12, 732-732.8.125,
734-734.2.26, 736-736.2.11, 739-739.2.4, 744.1-744.8, 744.10--747.19, 755.1-755.9, 755.11-755.27,
757.1-757.1.3, 757.1.5-757.3.13, 759-759.2.3, 760.1-760.1.3, 785-794.2.11, 796-798.5, 801.3-
801.3.2, 801.3.3-801.6.6, 801.7.2-805.6, 812.1-812.1.1, 812.1.3-812.2.2, 812.2.4-812.3.6, 813.1-
813.2.2, 813.2.4-813.2.9, 816-816.3.1, 816.3.3- 818.2.1, 820-820.4.9, 820.5.2-820.5.3, 820.5.5-
820.6.5, 823-825.5.4, 826-826.1.3, 826.4-826.5.1, 827-827.2.1, 828-828.5.1, 829-829.5.1, 831-
831.9.2, 833-834, 835.1-835.1.1, 835.1.3-836, 841.3-841.3.2, 841.4-841.6.5, 842.3-842.3.2, 848.1-
848.1.1, 848.1.3-849.3.3, 851-851.7.2, 852.1-852.1.5, 852.2-852.4.6, 853-855.1.8, 856-857.1.1, 858-
858.1.1, 858.1.3-858.5.4, 859-859.1.1, 859.1.3-860.7, 865, 865.13-865.13.8, 865.13.11-865.15.8,
867-867.1.21, 867.1.23-869.2.4, 871-871.7.3, 871.7.6-871.7.7, 872-872.19.2β, 873-873.3.2, 875-
875.2.3, 877-877.4.2, 880-880.1.1, 880.1.3-880.8.2, 885--885.1, 885.1.2, 885.1.3, 901-908.3.8, 911-
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912.1.5, 914-915.2.6, 917-920.1.4.7, 923-923.2.1, 925-926, 928, 930-931.2.2, 931.3-931.5.2, 932-
934, 936, 942-942.2, 945-948.2.3, 952-952.1, 956-956.13.2

ΠΡΟΘΕΜΑ "Ι"     
011-011.4, 013-013.2, 023-023.1, 030-031, 040-043, 059, 064, 068, 082, 091-091.2, 113-113.4, 115,
117-117.117.4, 119-119.1, 120, 124-124.Γ.8, 129-130.4Α, 133-133.1.2, 160-162, 171-171.4, 177-178,
182-186, 188-194, 201-   201.2, 203-203.3, 205-205.2, 215-219.2.2, 224-224.3, 226-228.2, 232-
232.2, 236-236.3, 238-238.2, 243-243.2Β.9, 245-245.3Α, 246-246.6, 249-249.50.3, 255, 256, 257,
263, 266-266.1, 269, 270, 277-277.3.Β, 279-280.3, 281, 286-287, 290, 290.6, 292-292.Β.4.1, 294-
294.2Α, 296-296.4.3, 297-299.2, 301-302.42, 310, 311, 316-316.2, 321-321.1.2, 324-325.2, 331-
345.4, 352-353, 356-365, 368, 371-372.2, 375-375.3, 381-385.5.2, 387-387.1.3, 389-389.2, 391-
395.2, 433-439.11.8, 454, 466, 472, 483-483.1, 486, 497-497.8.3, 507-510.12.1, 514-514.66.2.10ΣΤ,
523-525.3.4Α, 527-536.2.13, 538-538.2.6, 540-544.3, 546-546.2.1, 563, 565-565.6.2, 571-571.∆.2.7,
582-582.12.5, 589, 610-610.3.1, 627-627.Β.6, 668-668.5, 685-685.ΣΤ, 688-689.3, 695-699, 701-
   702.3.3, 723-723.6, 730-730.4.3.14, 756-756.30, 801-801.10.∆8.1, 871-871.42.2, 886-886.Β.1, 891-
891.7.1, 916-916.22.7, 929-929.6, 931-931.1.5

ΠΡΟΘΕΜΑ "Ν"     
096-096.3.∆, 098-098.3.∆, 119-120.7, 133-133.1.2, 160-162.Β.2.2, 175-175.7, 240-240.4.8, 246-
246.2.4, 248-250.5, 260-263.∆.2.6, 269-270, 285-292.Β.4.1, 301-304.3.2, 358-358.4, 372-372.Β.14,
374-376.16, 380-381.Α.15, 383-385.Β.5, 393-393.Α.7, 397-397.10, 399-409.4, 411-421.1, 432-
432.Β.4, 497-497.Β.3, 515-515.4, 524-524.Β.4, 538-538.2.5, 572-572.Α.3.12, 574-575.ΣΤ.2.28, 590-
591.Ε.10, 615-616.Γ.15, 627-627.5, 674-674.Α.7, 683-683.Α.10, 688-688.8.4.4, 702-702.ΣΤ.25, 721-
721.3, 795-795.∆, 865-865.16.13, 870-870.ΣΤ.9, 931-931.7.Β.11

ΠΡΟΘΕΜΑ "∆"     
218-218.2, 219, 291-291.1.2, 292-292.Γ.12Β, 303

5.5 Βασικοί πίνακες

Στις επιλογές αυτής της οµάδας µπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε διάφορους βοηθητικούς
πίνακες σχετικούς µε την οργάνωση υλικών και άρθρων όπως τις εκδόσεις, τις ΕΤΕΠ, τα προθέµατα
και τις οµάδες των άρθρων. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθµίσεις για τον τρόπο υπολογισµού των
αναλύσεων καθώς και να εκτελέσετε διάφορες εργασίες όπως η εισαγωγή άρθρων και υλικών στη
βάση δεδοµένων.

5.5.1 Προθέµατα άρθρων

Στη σελίδα Προθέµατα άρθρων εµφανίζονται οι συντοµογραφίες των κατηγοριών των άρθρων
(ΟΙΚ, Ο∆Ο, ΝΑΟΙΚ κλπ).   Μπορείτε να αλλάξετε κάποιο πρόθεµα, να προσθέσετε νέο και να
επιλέξετε τον τρόπο καταχώρησης και εµφάνισης του προθέµατος κάθε κατηγορίας στις οθόνες του
προγράµµατος και τις εκτυπώσεις.
· Οι τρεις στήλες Εισαγωγή ορίζουν τους εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να

πληκτρολογείτε το πρόθεµα όταν συµπληρώνετε τον κωδικό στην καρτέλα ενός άρθρου ή όταν
αναζητείτε το άρθρο σε ένα παράθυρο εύρεσης ή στα φίλτρα µιας λίστας.

· Η στήλη Εµφάνιση ορίζει το πρόθεµα µε το οποίο θα εµφανίζονται τα άρθρα της κάθε
κατηγορίας στις οθόνες του προγράµµατος και της εκτυπώσεις.

  Η πρώτη στήλη Εισαγωγή και η στήλη Εµφάνιση πρέπει να είναι πάντα συµπληρωµένες ενώ
οι άλλες στήλες είναι προαιρετικές.



Αναλύσεις - ΑΤΟΕ 139

Copyright ACE-Hellas SA

5.5.2 Εκδόσεις επίσηµων άρθρων

Όπως αναφέρεται  στην παράγραφο Πηγές και νοµοθεσία, τα Νέα Ενιαία Τιµολόγια έχουν σταθερή
τιµή που προσδιορίζεται από το ΥΠΟΜΕ∆Ι. Στη λίστα αυτής της σελίδας εµφανίζονται όλες οι
Εκδόσεις (αναπροσαρµογές, τροποποιήσεις, διορθώσεις, επικαιροποιήσεις) των τιµολογίων αυτών
που εκδόθηκαν από την καθιέρωση τους (ΦΕΚ 1556Β/18-10-04) ως σήµερα. Για κάθε έκδοση
αναφέρονται η Περιγραφή, η Ηµεροµηνία ισχύος, το ΦΕΚ, η Υπουργική απόφαση, οι σχετικές
Εγκύκλιοι και διάφορα Σχόλια. Για κάθε έκδοση επίσης αντιστοιχούν δύο πίνακες που εµφανίζουν:

· Τα Προθέµατα δηλαδή τις κατηγορίες των άρθρων (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο κλπ) που έχουν τροποποιηθεί
από την έκδοση. Οι αλλαγές µπορεί να περιλαµβάνουν αλλαγή τιµών, περιγραφών και άλλων
στοιχείων, διαγραφή άρθρων και προσθήκες νέων.

· Τις Κατηγορίες των προϋπολογισµών δηλαδή τα ελάχιστα και µέγιστα όρια εντός των οποίων
ισχύει κάθε τιµή του άρθρου. Τα όρια αυτά ισχύουν ανά πρόθεµα και αναφέρονται συνήθως µε
ένα διακριτικό Α, Β, Γ ή ∆. Στη περίπτωση που η τιµή των άρθρων µια κατηγορίας είναι ενιαία για
όλους του προϋπολογισµούς, στον πίνακα εµφανίζεται µια εγγραφή µε την ένδειξη «Για όλα τα
έργα».

  Ο πίνακας των Εκδόσεων έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ενηµερώνεται από την ACE – Hellas
µε τις αυτόµατες ενηµερώσεις του προγράµµατος.

5.5.3 Οµάδες άρθρων χρηστών

Οι Οµάδες άρθρων χρήστη είναι ένα µοναδικό χαρακτηριστικό του ACE ERP και έχουν πλήρη
εφαρµογή σε περιβάλλον λειτουργίας πολλών χρηστών. Για παράδειγµα σε µία τεχνική υπηρεσία
κάθε µηχανικός µπορεί να έχει την δική του οµάδα σχετικών άρθρων στην οποία δεν έχουν
πρόσβαση οι συνάδελφοί του. Μπορεί να υπάρχει επίσης και µία οµάδα κοινών σχετικών άρθρων
στα οποία έχουν όλοι πρόσβαση για να τα χρησιµοποιήσουν στις µελέτες αλλά όχι για να τα
τροποποιήσουν.

Ενώ τα επίσηµα άρθρα αποτελούν µία κατηγορία όλα µαζί, τα άρθρα χρήστη µπορούν να
χωρίζονται σε όσες οµάδες άρθρων χρήστη θέλετε. Κάθε οµάδα διαθέτει ένα δηµιουργό που µόνο
αυτός έχει δικαίωµα να βλέπει και να τροποποιεί τα άρθρα αυτής της οµάδας και, αν θέλει, να
µεταβιβάζει αυτά τα δικαιώµατα και σε άλλους.

∆ηµιουργία οµάδων άρθρων και δικαιώµατα πρόσβασης
Για να ρυθµίσετε τα δικαιώµατα πρόσβασης σε µια οµάδα άρθρων που έχετε δηµιουργήσει κάνετε
κλικ στο κουµπί ∆ικαιώµατα εγγραφής που βρίσκεται στην οµάδα Βοηθητικά της κορδέλας.
Στο παράθυρο που εµφανίζεται, ενεργοποιείστε το κουτί ελέγχου  Όλοι οι χρήστες οπότε στη λίστα
εµφανίζονται οι χρήστες του προγράµµατος. Μπορείτε να ρυθµίσετε τα δικαιώµατα κάθε χρήστη
ενεργοποιώντας τα κουτιά ελέγχου:
· Κρυµµένο:  Ο επιλεγµένος χρήστης δεν µπορεί να επιλέξει την οµάδα σε κανένα πεδίο επιλογής

οµάδων χρήστη και συνεπώς δεν έχει πρόσβαση σε κανένα από τα άρθρα αυτής της οµάδας.
· Μόνο για ανάγνωση: Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την οµάδα και να δει τα άρθρα της αλλά δεν

έχει δικαίωµα τροποποίησης των στοιχείων τους.
· Επιτρέπεται η αντιγραφή:  Αν δεν είναι ενεργοποιηµένο, τότε ακόµη και αν ο χρήστης µπορεί να

βλέπει τα άρθρα δεν µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για να κάνει αντίγραφα.
· Επιτρέπεται η διαγραφή:  Αν δεν είναι ενεργοποιηµένο τότε δεν επιτρέπεται η διαγραφή των

άρθρων αυτής της οµάδας.
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Κάνετε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση για να τεθούν σε ισχύ οι ρυθµίσεις των δικαιωµάτων που
κάνατε.

  Όταν δηµιουργείτε µια νέα οµάδα άρθρων χρήστη, τότε όλοι οι χρήστες έχουν πλήρη
πρόσβαση στα άρθρα αυτής της οµάδας. Ακολουθείστε την παραπάνω διαδικασία για να
ρυθµίσετε τα δικαιώµατα τους µε τον τρόπο που επιθυµείτε.

 Μπορείτε αντί των χρηστών (ή και παράλληλα) να ρυθµίσετε τα δικαιώµατα πρόσβασης σε
ρόλους  δηλαδή σε οµάδες χρηστών που έχετε ορίσει προηγουµένως. Οι ρόλοι εµφανίζονται στη
λίστα µε ενεργοποίηση του κουτιού ελέγχου Όλοι οι ρόλοι και κατόπιν ακολουθείτε την ίδια
διαδικασία όπως και στους χρήστες.

  Όπως αναφέρεται και στην Κοστολόγηση των έργων, τα άρθρα ενός έργου είναι αντίγραφα
άρθρων της βιβλιοθήκης και εντελώς ανεξάρτητα από αυτή και συνεπώς και από τις οµάδες των
άρθρων χρηστών. Για πληροφοριακούς όµως λόγους, τα άρθρα που εισάγονται από οµάδες
άρθρων χρηστών διατηρούνται στην ίδια οµάδα ως "προερχόµενα από αυτή" και τα άρθρα που
εισάγονται από τα επίσηµα εµφανίζονται ως "προερχόµενα" από την έκδοση του αντίστοιχου
άρθρου. Τα άρθρα, όµως, που δηµιουργούνται µέσα στο έργο είτε ως νέα είτε από αντιγραφή είτε
επίσηµων είτε χρήστη, εντάσσονται σε µια ειδική οµάδα "ΑΡΘΡΑ ΕΡΓΩΝ". Σε κάθε περίπτωση, η
οµάδα ή έκδοση από όπου προέρχεται ένα άρθρο έργου είναι καθαρά πληροφοριακό στοιχείο και
δεν αλλάζει.

5.5.4 Πρόσθετες δαπάνες

Στη σελίδα Πρόσθετες δαπάνες µπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τύπους
υπολογισµού πρόσθετων δαπανών που ενδεχοµένως προστίθενται στο κόστος των άρθρων των
µελετών.

 Το πιο συνηθισµένο είδος πρόσθετης δαπάνης είναι οι ∆απάνες µεταφοράς που συνοδεύουν
πολλά άρθρα ΝΕΤ.

Στη λίστα αυτής της σελίδας εµφανίζονται οι υπάρχουσες πρόσθετες δαπάνες της βιβλιοθήκης τις
οποίες µπορείτε να επεξεργαστείτε και να προσθέσετε νέες.  Τα στοιχεία κάθε πρόσθετης δαπάνης
περιλαµβάνουν τον Κωδικό, τον Τίτλο και το Είδος που µπορεί να είναι ∆απάνη µεταφοράς ή
Γενική δαπάνη για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Στο πεδίο Περιγραφή πληκτρολογείτε τον τύπο υπολογισµού που έχει την ίδια σύνταξη και
συµβάσεις που έχουν και οι αναλύσεις των άρθρων ΑΤΟΕ. Για παράδειγµα η πρόσθετη δαπάνη
µεταφοράς σε αστικές περιοχές για απόσταση L (<5 Km) συντάσσεται ως εξής:

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (<5km)
      (0,28€/m3.km) Υ{   L * 0,28}=      K1
Συνολικό κόστος άρθρου Κ{     Κ1 +       Κ}

Η κατάληξη Κ{ Κ} (όπου Κ το κόστος του άρθρου), είναι υποχρεωτική για όλους τους τύπους
Πρόσθετων δαπανών. Το κείµενο του παραπάνω τύπου θα εµφανιστεί στην ανάλυση του άρθρου
µετά τη σειρά όπου ορίζεται το κόστος του άρθρου και πριν από τη σειρά αναγραφής της τιµής του
άρθρου ολογράφως. Η τελική τιµή του άρθρου, όπου χρησιµοποιήθηκε τύπος Πρόσθετης δαπάνης,
τροποποιείται ανάλογα µε τον τύπο.
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 Οι ∆απάνες µεταφοράς έχουν διαφορετική σύνταξη για κάθε µελέτη ανάλογα µε τις συνθήκες
του έργου.  Στον πίνακα αυτό της βιβλιοθήκης µπορείτε να συντάσσετε γενικούς τύπους ώστε να
είναι έτοιµοι να χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε µελέτη αλλάζοντας απλώς τις παραµέτρους L
στον τύπο υπολογισµού.

5.5.5 Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές

Με το ΦΕΚ 2221B/30-07-2012 είναι πλέον διαθέσιµες οι τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα από 30-9-
2012.

Στη σελίδα αυτή ο πίνακας των ΕΤΕΠ παρουσιάζεται σε µορφή δένδρου µε τις κύριες και
δευτερεύουσες κατηγορίες και αποτελείται από τις στήλες: Κωδικός, Περιγραφή και Απόδοση
στην Αγγλική.

5.5.6 Πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης

Η βιβλιοθήκη αυτή περιλαµβάνει τα Πρότυπα Τεύχη ∆ηµοπράτησης µε τα οποία µπορείτε να
συντάξετε τις τεχνικές προδιαγραφές των µελετών σας.

Τα τεύχη εµφανίζονται στη σελίδα αυτή σε δενδροειδή µορφή. Με τα κουµπιά της γραµµής
εντολών του δένδρου µπορείτε να προσθέσετε κλάδους και να επεξεργαστείτε τη µορφή του.
· Εισαγωγή κλάδου: Με τα κουµπιά αυτά προστίθεται ένας νέος κλάδος κάτω από τον τρέχοντα

στο ίδιο ή σε κατώτερο επίπεδο. Συµπληρώστε, κατόπιν, τον κωδικό και την περιγραφή της νέας
προδιαγραφής.

· Ανάπτυξη, σύµπτυξη: Με τα κουµπιά αυτά το δένδρο εµφανίζεται σε πλήρη ανάπτυξη ή
σύµπτυξη.

· Αλλαγή θέσης, επιπέδου: Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να επεξεργαστείτε τη µορφή του
δένδρου αλλάζοντας τη θέσης (επάνω, κάτω) και το επίπεδο (αριστερά, δεξιά) του επιλεγµένου
κλάδου.

Επεξεργασία κειµένου προδιαγραφών
Με κλικ στο κουµπί αυτό ανοίγει, σε νέο παράθυρο, ο ενσωµατωµένος επεξεργαστής κειµένου
όπου εµφανίζεται το µορφοποιηµένο κείµενο του τρέχοντος κλάδου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε
το κείµενο µε τις εντολές της γραµµής εντολών που είναι αντίστοιχες µε αυτές του Word. Με το
κλείσιµο του επεξεργαστή αποθηκεύονται οι αλλαγές που έχετε κάνει. Μπορείτε ακόµη:
· Να επικολλήσετε κείµενο που έχετε αντιγράψει από άλλο επεξεργαστή κειµένου.
· Να αποθηκεύσετε το κείµενο σε εξωτερικό αρχείο µορφής rtf ή doc.
· Να εκτυπώσετε το κείµενο της προδιαγραφής.





Κεφάλαιο
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6 Οικονοµική διαχείριση

Το ACE ERP καλύπτει όλα τα θέµατα της οικονοµικής παρακολούθησης των έργων και
συγκεκριµένα:

· ∆ιαχείριση και εκτύπωση εντύπων ΕΚΚΟ και ΦΠΑ οικοδοµής καθώς και παρακολούθηση των επί
µέρους ιδιοκτησιών και των αποθηκών του έργου.

· Παρακολούθηση συναλλασσοµένων, προµηθευτών, υπεργολάβων, πελατών και γενικών
λογαριασµών καθώς και κατηγοριών εξόδων και εσόδων.

· Παρακολούθηση εργαζοµένων µε δυνατότητα εύκολης σύνταξης και υποβολής των Αναλυτικών
Περιοδικών ∆ηλώσεων στο ΙΚΑ.

· Παραστατικά που καλύπτουν όλες τις δυνατές οικονοµικές κινήσεις µε δυνατότητες γρήγορης
αναζήτησης και καταχώρησης.

· ∆ιαχείριση ειδών και αποθηκών εταιρειών και έργων.

· Ελεγχο και διαχείριση ταµείων, τραπεζικών λογαριασµών και επιταγών.

· Κοστολόγηση και απολογιστική παρακολούθηση των έργων είτε µε κέντρα κόστους είτε βάσει
προϋπολογισµού.

· Πλήθος εκτυπώσεων και αναλύσεων που προσφέρουν άµεση και ουσιαστική πληροφόρηση
καθώς και όλα τα ειδικά έντυπα για τις οικονοµικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

6.1 Οικονοµικά στοιχεία έργου

Ολα τα στοιχεία που έχουν σχέση µε την οικονοµική παρακολούθηση του έργου βρίσκονται στη
σελίδα Οικονοµικά της καρτέλας του. Η σελίδα αυτή περιλαµβάνει:

· Την υποσελίδα Κατασκευή που περιέχει τα βασικά οικονοµικά στοιχεία καθώς και ενότητες και
λίστες για τη διαχείριση του ΕΚΚΟ και του ΦΠΑ οικοδοµής. Περιέχει επίσης τις λίστες των επι
µέρους ιδιοκτησιών και των αποθηκών του έργου.

· Την υποσελίδα ΑΠ∆ που περιέχει στοιχεία και λίστες σχετικές µε το ΙΚΑ και τη σύνταξη και
υποβολή ΑΠ∆.

· ∆ιαδικασίες και εκτυπώσεις για άµεση πρόσβαση σε βοηθητικές λειτουργίες και πληροφορίες
σχετικές µε το τρέχον έργο.

6.1.1 Βασικά στοιχεία

Στην ενότητα αυτή επιλέξτε τους συντελεστές του έργου από το µητρώο των συντελεστών που
έχετε καταχωρήσει. Οι συντελεστές που επιλέγετε ανήκουν στις κατηγορίες Κύριος του έργου,
Ανάδοχος, Μηχανικός και Λογιστής.

 Αν ένας συντελεστής του έργου δεν βρίσκεται καταχωρηµένος στο µητρώο, µπορείτε να
προσθέσετε την καρτέλα του απευθείας από το σχετικό πεδίο επιλογής.

Συµπληρώστε επίσης τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης εργασιών και, αν θέλετε κάποιες
παρατηρήσεις. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται στα έντυπα του κόστους οικοδοµής.



Οικονοµική διαχείριση 145

Copyright ACE-Hellas SA

6.1.2 ∆ιαχείριση και έλεγχος ΕΚΚΟ

Με το ACE ERP µπορείτε να ελέγχετε το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδοµών. Οι υπολογισµοί
και οι εκτυπώσεις του EKKO είναι προσαρµοσµένα στις διατάξεις του άρθρου 20 του  ν.
3610/2007(ΦΕΚ 258Α/22-11-2007)  όπως αυτές αντικατέστησαν τα άρθρα 35 και 36 του
ν.2238/1994(ΦΕΚ 151Α).

Η διαχείριση του ΕΚΚΟ γίνεται στη λίστα Εργασίες ΕΚΚΟ της σελίδας Οικονοµικά της καρτέλας του
έργου. Για τις εργασίες προσθήκης, διαγραφής και ταξινόµησης των εγγραφών χρησιµοποιείτε τον
πλοηγό στο κάτω τµήµα της λίστας.

 Οταν δηµιουργείτε ένα νέο έργο, προστίθενται αυτόµατα σε αυτό οι εργασίες ΕΚΚΟ της
βιβλιοθήκης του προγράµµατος (Βιβλιοθήκη / Εργα και συναλλασσόµενοι / Εργα / Εργασίες ΕΚΚΟ).
Αφού δηµιουργηθεί το έργο οι εργασίες του είναι πλέον ανεξάρτητες από τις εργασίες ΕΚΚΟ των
άλλων έργων και µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε όποιες θέλετε χωρίς να επηρεαστούν
τα άλλα έργα.

Στη στήλη Απαιτούµενα ποσά καταχωρείτε τα ποσά που έχετε δηλώσει στον Αρχικό Πίνακα και στη
στήλη Απαιτούµενα χιλιοστά γίνεται αυτόµατα ο υπολογισµός των αντίστοιχων ποσοστών.

Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα υπολογίζονται και συµπληρώνονται αυτόµατα από το πρόγραµµα
µε βάση τα παραστατικά που καταχωρείτε. Τα παραστατικά αγορών ενηµερώνουν τη στήλη Κόστος
υλικών, τα παραστατικά εξόδων της στήλη Κόστος υπηρεσιών και τα παραστατικά πληρωµών
εργαζόµενων τη στήλη Κόστος εργατικών.

 Για τον υπολογισµό των ποσών λαµβάνονται υπόψη µόνο τα παραστατικά στα οποία έχει
επιλεγεί κάποια  εργασία στο πεδίο Εργασία ΕΚΚΟ της ενότητας Κοστολόγηση του παραστατικού
και είναι µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας έναρξης του έργου που αναφέρεται στη σελίδα
Οικονοµικά της καρτέλας του έργου.

  Σύµφωνα µε την κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  (ΠΟΛ. 1067) της
4/4/2008 για την τροποποίηση της ΠΟΛ. 1277/5-12-199, το κόστος των υλικών και των υπηρεσιών
περιλαµβάνει και το ΦΠΑ.

Αν κάνετε αλλαγές στις εργασίες της λίστας πατήστε το κουµπί Υπολογισµός από παραστατικά στις
∆ιαδικασίες της καρτέλας για να γίνουν  πάλι όλοι οι υπολογισµοί των διαφόρων υπολογιζόµενων
ποσών του πίνακα.

Για να εκτυπώσετε τα έντυπα του ΕΚΚΟ επιλέξτε Εκτυπώσεις / Εργο / Εκτυπώσεις ΕΚΚΟ στο µενού
περιήγησης. Πριν την εκτύπωση των εντύπων συνιστάται να γίνεται επανυπολογισµός.

6.1.3 Κόστος και ΦΠΑ οικοδοµής

Το ACE ERP καλύπτει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας από την εισαγωγή του ΦΠΑ στις Οικοδοµές και
συγκεκριµένα:
 Νόµος 3427 (ΦΕΚ 312 - 27/12/05) για το ΦΠΑ Οικοδοµών.
Απόφαση 1027928 /177/34/0014 (ΦΕΚ 366- 27/32/06) για το Εντυπο προϋπολογιστικού κόστους
ΠΟΛ 1048 (30/3/06), ΠΟΛ 1067 (2/5/06) και ΠΟΛ 1105 (8/8/06)

Η συµπλήρωση των απαιτούµενων στοιχείων για τη διαχείριση του ΦΠΑ οικοδοµής και την
εκτύπωση των σχετικών εντύπων γίνεται στις παρακάτω ενότητες της σελίδας Οικονοµικά της
καρτέλας του έργου:

· Στοιχεία οικοδοµικής άδειας και κοστολογίου: Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα γενικά στοιχεία
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των εντύπων προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους όπως την Πολεοδοµική αρχή, τον
αριθµό της άδειας, τη ∆ΟΥ του ακινήτου, την επιφάνεια της οικοδοµής, και την τιµή ανά τ.µ.

· Κατασκευαστικές δαπάνες:  Στη λίστα αυτή συµπληρώνετε στη στήλη Προϋπολογισµός τα
εκτιµώµενα ποσά του κατασκευαστικού κόστους και των διαφόρων γενικών δαπανών του έργου.
Η στήλη Απολογιστικό κόστος συµπληρώνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα µε βάση τα
παραστατικά που καταχωρείτε.

  Οταν δηµιουργείτε ένα νέο έργο, στη λίστα αυτή προστίθενται αυτόµατα οι κατασκευαστικές
δαπάνες της βιβλιοθήκης του προγράµµατος (Βιβλιοθήκη / Εργα και συναλλασσόµενοι / Εργα /
Κατασκευαστικές δαπάνες). Κατόπιν µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε όποιες εγγραφές
θέλετε χωρίς να επηρεαστούν τα άλλα έργα. Για τις εργασίες προσθήκης, διαγραφής και
ταξινόµησης των εγγραφών χρησιµοποιείτε τον πλοηγό στο κάτω τµήµα της λίστας.

  Για τον υπολογισµό του απολογιστικού κόστους λαµβάνονται υπόψη µόνο τα παραστατικά
στα οποία έχει επιλεγεί κάποια δαπάνη στο πεδίο Κατασκευαστικές δαπάνες της ενότητας
Κοστολόγησης του παραστατικού και είναι µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας έναρξης του έργου
που αναφέρεται στη σελίδα Οικονοµικά της καρτέλας του έργου.

· Επί µέρους ιδιοκτησίες: Στη λίστα αυτή εισάγετε τα στοιχεία κάθε επί µέρους ιδιοκτησίας που
απαιτούνται για την συµπλήρωση του εντύπου απολογιστικού κόστους.  Τα περισσότερα
στοιχεία είναι περιγραφικά, είναι όµως απαραίτητο να πληκτρολογήσετε τα Χιλιοστά κάθε
ιδιοκτησίας για να µπορεί να γίνει ο υπολογισµός του προϋπολογιστικού και απολογιστικού
κόστους σε κάθε ιδιοκτησία.
- Το προϋπολογιστικό κόστος υπολογίζεται ως το γινόµενο των χιλιοστών επί το συνολικό κόστος
που προκύπτει από την επιφάνεια της οικοδοµής επί την τιµή ανά τ.µ.
- Το απολογιστικό κόστος υπολογίζεται ως το γινόµενο των χιλιοστών επί το κατασκευαστικό
κόστος όπως προκύπτει από τα καταχωρηµένα τιµολόγια.

Αν κάνετε αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία πατήστε το κουµπί Υπολογισµός από παραστατικά στις
∆ιαδικασίες της καρτέλας για να γίνουν  πάλι όλοι οι υπολογισµοί των διαφόρων υπολογιζόµενων
ποσών.

Για να εκτυπώσετε τα έντυπα του ΦΠΑ οικοδοµής επιλέξτε Εκτυπώσεις / Εργο / Κόστος οικοδοµής
στο µενού περιήγησης. Πριν την εκτύπωση των εντύπων συνιστάται να γίνεται επανυπολογισµός.

6.1.4 Επι µέρους ιδιοκτησίες

Με το ACE ERP µπορείτε να παρακολουθείτε την κατανοµή του κόστους του έργου σε επί µέρους
τµήµατα. Για παράδειγµα, σε µεγάλα δηµόσια έργα τα τµήµατα αυτά µπορεί να είναι διαφορετικά
εργοτάξια, ενώ  στην περίπτωση των ιδιωτικών οικοδοµικών έργων είναι οι επί µέρους ιδιοκτησίες
που χρησιµοποιούνται και στη συµπλήρωση των εντύπων απολογιστικού κόστους.

Η εισαγωγή των τµηµάτων του έργου και η συµπλήρωση των στοιχείων τους γίνεται στην λίστα Επί
µέρους ιδιοκτησίες της σελίδας Οικονοµικά της καρτέλας του έργου.

· Τα πεδία Κωδικός, Περιγραφή και Θέση είναι περιγραφικά στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας.

· Τα πεδία Μικτή επιφάνεια, Καθαρή επιφάνεια και Εκτιµώµενη αξία είναι ενδεικτικά και δεν
χρησιµοποιούνται σε υπολογισµούς.

· Τα υπόλοιπα πεδία χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς και τις εκτυπώσεις του ΦΠΑ
οικοδοµής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό θέµα.
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6.1.5 Αποθήκες έργου

Με το ACE ERP µπορείτε να παρακολουθείτε τη διακίνηση των ειδών (εµπορευµάτων, πρώτων
υλών, υλικών έργων κλπ) από και προς αποθήκες. Με τον τρόπο αυτό έχετε άµεση εικόνα για τη
τρέχουσα θέση κάθε είδους καθώς και για τις ποσότητες των υλικών που αναλώνονται σε κάθε
έργο. Η εισαγωγή υλικών σε αποθήκη γίνεται µε τα παραστατικά αγορών, η εξαγωγή µε τα
παραστατικά πωλήσεων και η µεταφορά από µία αποθήκη σε άλλη µε το παραστατικό
Ενδοδιακίνηση.

Οι αποθήκες δηµιουργούνται αυτόµατα από το πρόγραµµα κατά τη δηµιουργία νέας εταιρείας και
νέου έργου. Ετσι κάθε εταιρεία διαθέτει µία τουλάχιστον γενική αποθήκη και µία αποθήκη για κάθε
έργο που κατασκευάζει. Μπορείτε βέβαια να δηµιουργήσετε οποιαδήποτε στιγµή µια νέα αποθήκη
είτε εταιρείας είτε έργου στην οθόνη Αποθήκη/Λίστα αποθηκών του µενού περιήγησης.

Στη λίστα Αποθήκες της καρτέλας του έργου εµφανίζονται οι αποθήκες που µπορεί να
χρησιµοποιηθούν από το έργο δηλαδή οι αποθήκες του ίδιου του έργου καθώς και της εταιρείας
που το υλοποιεί. Και σε αυτή τη λίστα µπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε νέες αποθήκες στο
τρέχον έργο.

6.1.6 Στοιχεία ΙΚΑ και ΑΠ∆

Στη σελίδα ΑΠ∆ της καρτέλας του έργου µπορείτε να συµπληρώσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα
για τον υπολογισµό και την εκτύπωση της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης και άλλων εντύπων του
ΙΚΑ.

· Είδος έργου (περιγραφή για ΑΠ∆): Πληκτρολογήστε µια περιγραφή του έργου ειδικά για τα
έντυπα του ΙΚΑ.

· ΑΜΟΕ: Πληκτρολογήστε τον Αριθµό Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Εργου.

· ΙΚΑ Υποβολής: Επιλέξτε το υποκατάστηµα του ΙΚΑ υποβολής της ΑΠ∆ από τη λίστα ή προσθέστε
ένα νέο υποκατάστηµα αν δεν υπάρχει. Η λίστα των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ βρίσκεται στην
επιλογή Βιβλιοθήκη/Εργαζόµενοι και ΙΚΑ/Υποκαταστήµατα ΙΚΑ του µενού περιήγησης.

· Εργο µε ΦΠΑ, Εχει ολοκληρωθεί:  Τα δύο αυτά στοιχεία χρησιµοποιούνται στις συγκεντρωτικές
καταστάσεις του ΙΚΑ.

· Στοιχεία υπολογισµού εργατικής δαπάνης: Στο πλαίσιο αυτό µπορείτε να υπολογίσετε την
απαιτούµενη εργατική δαπάνη για τα δηµόσια έργα (γινόµενο Ποσοστό x Πιστοποιήσεις) και να
τη συγκρίνετε µε την Εργατική δαπάνη που έχει επιτευχθεί.

· ΙΚΑ εκτέλεσης: Στη λίστα αυτή επιλέξτε τα ΙΚΑ εκτέλεσης του έργου αν είναι διαφορετικά από το
ΙΚΑ υποβολής.

· Κατασκευαστικές φάσεις: Στη λίστα αυτή εµφανίζονται οι κατασκευαστικές φάσεις που θα
χρησιµοποιηθούν στις ΑΠ∆ του έργου. @LEF – Τι σηµαίνουν οι άλλες στήλες – επίσης γενικός
έλεγχος ολόκληρου του θέµατος@

 Οταν δηµιουργείτε ένα νέο έργο, στη λίστα αυτή προστίθενται αυτόµατα οι κατασκευαστικές
φάσεις της βιβλιοθήκης του προγράµµατος (Βιβλιοθήκη / Εργαζόµενοι και ΙΚΑ / Κατασκευαστικές
φάσεις έργων). Κατόπιν µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε όποιες εγγραφές θέλετε χωρίς
να επηρεαστούν τα άλλα έργα. Για τις εργασίες προσθήκης, διαγραφής και ταξινόµησης των
εγγραφών χρησιµοποιείτε τον πλοηγό στο κάτω τµήµα της λίστας.
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6.1.7 ∆ιαδικασίες και εκτυπώσεις

Στις οµάδες ∆ιαδικασίες και Εκτυπώσεις της κορδέλας µπορείτε να εκτελέσετε επιπλέον
λειτουργίες να ανοίξετε οθόνες και να δείτε εκτυπώσεις σχετικές µε το τρέχον έργο:

· Υπολογισµός εργατικής δαπάνης:  Υπολογίζεται η απαιτούµενη εργατική δαπάνη δηµοσίου
έργου σύµφωνα µε τις τιµές που έχετε καταχωρήσει στη σελίδα ΑΠ∆ της καρτέλας του έργου.

· Παραστατικά:  Εµφανίζεται η λίστα των παραστατικών του τρέχοντος έργου. Με την χρήση των
φίλτρων Εταιρείας και Ηµεροµηνίας από ..ως στο πάνω τµήµα της οθόνης µπορείτε να
προσδιορίσετε τα παραστατικά που θέλετε να εµφανιστούν στη λίστα. Με διπλό κλικ µπορείτε να
ανοίξετε όποιο παραστατικό επιθυµείτε.

· Εκτυπώσεις:  Με την Ανάλυση έργων µπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία
για τα έσοδα, τα έξοδα και τις ταµειακές κινήσεις του έργου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
φίλτρα ηµεροµηνίας, εταιρείας και έργου και να οµαδοποιήσετε τα αποτελέσµατα κατά τύπο
παραστατικού ή προµηθευτή.

6.2 Συναλλασσόµενοι

Οι Συναλλασσόµενοι περιλαµβάνουν τους Προµηθευτές και τους Πελάτες.

6.2.1 Προµηθευτές

Στη λίστα Καρτέλες προµηθευτών εµφανίζονται οι προµηθευτές που έχετε καταχωρήσει. Σκοπός
της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του προµηθευτή που σας ενδιαφέρει. Για το
λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

 Αφού παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Αποθήκευση παραµετροποίησης στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε
κάνει.

· Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός προµηθευτή που έχετε καταχωρήσει ανοίγετε την
καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από
το µενού που εµφανίζεται.

· Για να διαγράψετε ένα προµηθευτή πατήστε ∆ιαγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της λίστας ή
κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή.

  Η διαγραφή ενός προµηθευτή επιτρέπεται µόνο όταν δεν υπάρχουν εγγραφές σχετικές µε
αυτό όπως για παράδειγµα παραστατικά,
επιταγές κλπ.

· Για να δηµιουργήσετε ένα νέο προµηθευτή πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό
της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.

  Μπορείτε, προαιρετικά, να διακρίνετε τους προµηθευτές σε αυτούς που προσφέρουν υλικά,
τους υπεργολάβους που προσφέρουν κυρίως υπηρεσίες και σε όλους τους άλλους που
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αναφέρονται συµβατικά ως γενικοί λογαριασµοί. Για παράδειγµα ως προµηθευτές - γενικούς
λογαριασµούς µπορείτε να καταχωρήσετε τον ΟΤΕ, το ΙΚΑ, ∆ηµόσιες υπηρεσίες κλπ.
Η διάκριση γίνεται µε το πεδίο Ειδική κατηγορία της καρτέλας του προµηθευτή.  Στο µενού
περιήγησης υπάρχουν επιλογές που εµφανίζουν τη λίστα κάθε κατηγορίας χωριστά. Η επιλογή
Καρτέλες όλων των προµηθευτών εµφανίζει όλους τους προµηθευτές ανεξάρτητα από την
κατηγορία τους.

 Η παραπάνω διαφοροποίηση των προµηθευτών γίνεται για λόγους οµαδοποίησης και
εύκολου φιλτραρίσµατος στις λίστες και τις αναλύσεις. Κατά τα άλλα οι λειτουργίες και οι
ιδιότητες των προµηθευτών ισχύουν το ίδιο για όλες τις κατηγορίες.

6.2.1.1 Γενικά στοιχεία

Στη σελίδα Γενικά της καρτέλας του προµηθευτή καταχωρείτε τα βασικά στοιχεία του.

· Κωδικός, Προµηθευτής:  Συµπληρώστε ένα κωδικό λίγων χαρακτήρων και µια συνοπτική
περιγραφή του προµηθευτή. Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά για την καταχώρηση της
καρτέλας, και επιπλέον ο Κωδικός πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε προµηθευτή.

· Εναλ.Περιγραφή: Συµπληρώστε, προαιρετικά µια εναλλακτική περιγραφή του προµηθευτή.

· ΑΦΜ:  Το ΑΦΜ είναι υποχρεωτικό πεδίο και για να επιτραπεί η καταχώρηση πρέπει να είναι
έγκυρο. Αν δεν το γνωρίζετε πληκτρολογήστε µια τελεία (.).

· Οδός, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Περιοχή:  Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα στοιχεία διεύθυνσης του
προµηθευτή.

· Τραπεζικός λογαριασµός, Παρατηρήσεις:  Είναι προαιρετικά, πληροφοριακά πεδία.

· Ενεργός:  Με αυτό το κουτί ελέγχου µπορείτε να φιλτράρετε τους ανενεργούς προµηθευτές ώστε
να µην εµφανίζονται στις λίστες επιλογής και να µη συµµετέχουν στον υπολογισµό των
συγκεντρωτικών ποσών στις αναλύσεις.

· Συνολική χρέωση, Πίστωση, Υπόλοιπο:  Στα πεδία αυτά εµφανίζονται τα συνολικά τρέχοντα
ποσά του προµηθευτή. Με κλικ στο κουµπί ανανέωσης υπολογίζονται και πάλι λαµβάνοντας
υπόψη τυχόν καταχωρήσεις παραστατικών από άλλους χρήστες που έγιναν από τη στιγµή που
ανοίξατε την καρτέλα. Με κλικ πάνω σε ένα από τα τρία ποσά εµφανίζεται έµµεση οθόνη µε
λίστα όλων των αξιακών παραστατικών του συγκεκριµένου προµηθευτή.

· Στοιχεία επικοινωνίας: Στην περιοχή αυτή µπορείτε να συµπληρώστε διάφορα στοιχεία
επικοινωνίας του προµηθευτή όπως τηλέφωνα, ιστοσελίδα κλπ. Στο πεδίο Τύπος εταιρείας
επιλέξτε την επαγγελµατική δραστηριότητα του. Μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε τον
προµηθευτή ως προς την οικονοµική κατάσταση, την ποιότητα των προϊόντων κλπ. στα
αντίστοιχα πεδία.

6.2.1.2 Τιµολόγηση

Η σελίδα Τιµολόγηση της καρτέλας του προµηθευτή περιλαµβάνει κυρίως στοιχεία για τη σύνδεση
του συναλλασσόµενου µε το λογιστήριο και την τιµολόγηση.  Τα περισσότερα από στοιχεία αυτά
είτε δεν απαιτούνται για την απλή έκδοση του ACE ERP PM, είτε συµπληρώνονται αυτόµατα από το
πρόγραµµα.  Τα παρακάτω όµως πεδία είναι χρήσιµα για την οµαδοποίηση και το φιλτράρισµα των
προµηθευτών στις λίστες και τις αναλύσεις:
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· Ειδική κατηγορία:  Μπορείτε, προαιρετικά, να διακρίνετε τους προµηθευτές σε αυτούς που
προσφέρουν υλικά, τους υπεργολάβους που προσφέρουν κυρίως υπηρεσίες και σε όλους τους
άλλους που αναφέρονται συµβατικά ως γενικοί λογαριασµοί. Η κατηγορία Ανευ καλύπτει την
ειδική περίπτωση όπου η επιλογή του προµηθευτή σε ένα παραστατικό είναι υποχρεωτική αλλά
αυτός δεν είναι γνωστός ή δεν ενδιαφέρει.

· Τύπος προµηθευτή:  Με αυτό το πεδίο µπορείτε να οµαδοποιήσετε τους προµηθευτές µε ένα
κριτήριο που εσείς κρίνετε κατάλληλο όπως πχ την τοποθεσία ή τη δραστηριότητα. Το πεδίο είναι
ανοιχτής επιλογής, συνεπώς αν ο τύπος µε τον οποίο θέλετε να χαρακτηρίσετε τον προµηθευτή
δεν υπάρχει στη λίστα µπορείτε να τον προσθέσετε εκείνη τη στιγµή.

6.2.1.3 Αλλα στοιχεία

Η καρτέλα του προµηθευτή περιλαµβάνει ακόµη δύο υποσελίδες µε λίστες στις οποίες µπορείτε να
προσθέσετε στοιχεία για τα Υποκαταστήµατα  του, καθώς και διάφορα Σχόλια. Τα στοιχεία αυτά
είναι πληροφοριακά και η συµπλήρωση τους προαιρετική.

6.2.1.4 ∆ιαδικασίες και εκτυπώσεις

Στις οµάδες ∆ιαδικασίες και Εκτυπώσεις της κορδέλας µπορείτε να εκτελέσετε επιπλέον
λειτουργίες να ανοίξετε οθόνες και να δείτε εκτυπώσεις σχετικές µε τον τρέχοντα προµηθευτή:

· Κάλυψη παραστατικών:  Εµφανίζεται παράθυρο µε δύο λίστες στο οποίο µπορείτε να καλύψετε
τα πιστωτικά παραστατικά του τρέχοντος προµηθευτή µε τις πληρωµές που του έχετε κάνει. Αν,
για παράδειγµα, κάνετε µια συγκεντρωτική πληρωµή στον προµηθευτή τότε µπορείτε να
προσδιορίσετε ποια πιστωτικά παραστατικά του προµηθευτή θα καλύψει αυτή η πληρωµή και
κατά ποιο ποσό.
- Αν θέλετε η κάλυψη να γίνει αυτόµατα, πληκτρολογήστε το ποσό στο πεδίο Ποσό για κάλυψη
και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουτί ελέγχου Αυτόµατη κάλυψη. Το πρόγραµµα θα µοιράσει το
συνολικό ποσό σε κάθε πιστωτικό παραστατικό στη στήλη Ποσό προς κάλυψη και παράλληλα θα
το αφαιρέσει από τη στήλη Ποσό για κάλυψη της λίστας των πληρωµών.
- Αν δεν θέλετε η διαδικασία να γίνει αυτόµατα, τότε µπορείτε στην πρώτη στήλη των λιστών να
επιλέξετε τα παραστατικά που θα συµµετέχουν  και κατόπιν να πληκτρολογήσετε τα ποσά που
επιθυµείτε στις στήλες Ποσό για κάλυψη των πληρωµών και Ποσό προς κάλυψη των πιστώσεων.
Στις στήλες Υπόλοιπο εµφανίζονται πάντοτε τα ποσά που δεν έχουν καλυφθεί.

· Εισαγωγή παραγγελίας: Εµφανίζεται ένα νέο παραστατικό παραγγελίας από τον τρέχοντα
προµηθευτή.

· Αξιακά παραστατικά: Εµφανίζεται η λίστα των αξιακών παραστατικών του τρέχοντος
προµηθευτή. Με την χρήση των φίλτρων Εταιρείας και Ηµεροµηνίας από ..ως στο πάνω τµήµα
της οθόνης µπορείτε να προσδιορίσετε τα παραστατικά που θέλετε να εµφανιστούν στη λίστα.
Με διπλό κλικ µπορείτε να ανοίξετε όποιο παραστατικό επιθυµείτε.

 Περισσότερα φίλτρα και δυνατότητες αναζήτησης παραστατικών µπορείτε να βρείτε  στην
λίστα Παραστατικά / ∆ιάφορα / Ολα τα παραστατικά.

· Εκτυπώσεις: Είναι διαθέσιµες οι εκτυπώσεις Καρτέλα προµηθευτή, Ισοζύγιο προµηθευτή καθώς
και η Ανάλυση προµηθευτών. Η αναλυτική περιγραφή όλων των εκτυπώσεων και αναλύσεων
βρίσκεται στο θέµα Εκτυπώσεις.



Οικονοµική διαχείριση 151

Copyright ACE-Hellas SA

6.2.1.5 Τιµοκατάλογοι προµηθευτών

Στη λίστα Τιµοκατάλογοι προµηθευτών εµφανίζονται οι τιµοκατάλογοι που έχετε καταχωρήσει.
Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του τιµοκαταλόγου που σας
ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

 Αφού παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Αποθήκευση παραµετροποίησης στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε
κάνει.

· Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός τιµοκαταλόγου που έχετε καταχωρήσει ανοίγετε την
καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από
το µενού που εµφανίζεται.

· Για να διαγράψετε ένα τιµοκατάλογο πατήστε ∆ιαγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της λίστας
ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή.

Η καρτέλα ενός τιµοκαταλόγου περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του και τη λίστα των ειδών του.

· Κωδικός, Περιγραφή:  Συµπληρώστε ένα κωδικό λίγων χαρακτήρων και µια συνοπτική
περιγραφή του τιµοκαταλόγου. Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά για την καταχώρηση της
καρτέλας, και επιπλέον ο Κωδικός πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε τιµοκατάλογο.

· Εταιρεία, Υποκατάστηµα: Αν επιλέξετε µια εταιρεία και υποκατάστηµα στα πεδία αυτά τότε οι
τιµές του τιµοκαταλόγου ισχύουν µόνο για τα παραστατικά που αναφέρονται στη συγκεκριµένη
εταιρεία και υποκατάστηµα.

· Οµάδα συναλλασσόµενου, Οµάδα προµηθευτή:  Τα πεδία αυτά αφορούν τη σύνδεση µε τη
λογιστική και δεν απαιτούνται στην απλή έκδοση του ACE ERP PM.

· Προµηθευτής:  Το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, συνιστάται όµως κάθε τιµοκατάλογος να
αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο προµηθευτή ώστε να είναι δυνατή η αυτόµατη ενηµέρωση του
από τα παραστατικά.

· Τιµές µε ΦΠΑ, ΦΠΑ: Αν οι τιµές που καταχωρείτε στα είδη είναι µε ΦΠΑ ενεργοποιήστε το κουτί
έλεγχου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιλέξετε και το σχετικό ποσοστό ΦΠΑ.

· Ηµεροµηνία από..έως:  Με τα πεδία αυτά προσδιορίζετε την περίοδο ισχύος των τιµών του
τιµοκαταλόγου.  Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί το στοιχείο αυτό για την αυτόµατη συµπλήρωση
των τιµών των ειδών στα παραστατικά ανάλογα µε την ηµεροµηνία καταχώρησης του
παραστατικού.

· Οικογένεια, Οµάδα, Υποοµάδα είδους:  Αυτά τα πεδία χρησιµοποιούνται από το υποσύστηµα
της Αποθήκης και η συµπλήρωση τους δεν είναι υποχρεωτική.

· Ενεργός:  Αν ο τιµοκατάλογος είναι ανενεργός τότε δεν λαµβάνεται υπόψη στην αυτόµατη
συµπλήρωση των τιµών στα παραστατικά.

· Εκπτωση:  Αν πληκτρολογήσετε µια έκπτωση στο πεδίο αυτό τότε αυτή θα µεταφερθεί σε όλα τα
είδη του τιµοκαταλόγου.

· Στην λίστα των ειδών επιλέγετε τα είδη που περιλαµβάνει ο τιµοκατάλογος και συµπληρώνετε
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την τιµή καθενός. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές φορές το ίδιο είδος δίνοντας διαφορετική
έκπτωση ανάλογα µε την ποσότητα της παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά
την αυτόµατη συµπλήρωση των τιµών στα παραστατικά.

6.2.1.6 Τύποι προµηθευτών

Οι Τύποι προµηθευτών είναι χαρακτηρισµοί που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την
οµαδοποίηση των προµηθευτών ανάλογα µε τις δικές σας ανάγκες και προτιµήσεις. Μπορείτε, για
παράδειγµα, να διακρίνετε τους προµηθευτές ανάλογα µε την τοποθεσία τους, τη δραστηριότητα
τους ή µε όποιο άλλο κριτήριο θέλετε.

Η επιλογή του τύπου γίνεται στη σελίδα Τιµολόγηση της καρτέλας του προµηθευτή. Κατόπιν
χρησιµοποιείτε αυτό το στοιχείο στη λίστα των έργων και στις αναλύσεις για οµαδοποίηση,
αναζήτηση και φιλτράρισµα των εγγραφών.

Τα πεδία κάθε τύπου είναι ο Κωδικός και η Περιγραφή τα οποία συµπληρώνετε απευθείας πάνω
στη λίστα.

6.2.2 Πελάτες

Στη λίστα Καρτέλες πελατών εµφανίζονται οι πελάτες που έχετε καταχωρήσει. Σκοπός της λίστας
είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του πελάτη που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως
στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

 Αφού παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Αποθήκευση παραµετροποίησης στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε
κάνει.

· Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός πελάτη που έχετε καταχωρήσει ανοίγετε την καρτέλα του
µε διπλό κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που
εµφανίζεται.

· Για να διαγράψετε ένα πελάτη πατήστε ∆ιαγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της λίστας ή
κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή.

  Η διαγραφή ενός πελάτη επιτρέπεται µόνο όταν δεν υπάρχουν εγγραφές σχετικές µε αυτό
όπως για παράδειγµα παραστατικά, επιταγές κλπ.

· Για να δηµιουργήσετε ένα νέο πελάτη πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της
λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.

  Μπορείτε, προαιρετικά, να διακρίνετε τους πελάτες σε αυτούς που προσφέρετε υλικά και
υπηρεσίες και σε όλους τους άλλους που αναφέρονται συµβατικά ως γενικοί λογαριασµοί. Για
παράδειγµα ως ένα πελάτη - γενικό λογαριασµό µπορείτε να καταχωρήσετε συγκεντρωτικά τους
ενοικιαστές σας. Η διάκριση γίνεται µε το πεδίο Ειδική κατηγορία της καρτέλας του πελάτη.  Στο
µενού περιήγησης υπάρχουν επιλογές που εµφανίζουν τη λίστα κάθε κατηγορίας χωριστά. Η
επιλογή Καρτέλες όλων των πελατών εµφανίζει όλους τους πελάτες ανεξάρτητα από την
κατηγορία τους.

 Η παραπάνω διαφοροποίηση των πελατών γίνεται για λόγους οµαδοποίησης και εύκολου
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φιλτραρίσµατος στις λίστες και τις αναλύσεις. Κατά τα άλλα οι λειτουργίες και οι ιδιότητες των
πελατών ισχύουν το ίδιο για όλες τις κατηγορίες.

6.2.2.1 Γενικά στοιχεία

Στη σελίδα Γενικά της καρτέλας του πελάτη καταχωρείτε τα βασικά στοιχεία του.

· Κωδικός, Πελάτης:  Συµπληρώστε ένα κωδικό λίγων χαρακτήρων και µια συνοπτική περιγραφή
του πελάτη. Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά για την καταχώρηση της καρτέλας, και επιπλέον ο
Κωδικός πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε πελάτη.

· Εναλ.Περιγραφή: Συµπληρώστε, προαιρετικά µια εναλλακτική περιγραφή του πελάτη.

· ΑΦΜ:  Το ΑΦΜ είναι υποχρεωτικό πεδίο και για να επιτραπεί η καταχώρηση πρέπει να είναι
έγκυρο. Αν δεν το γνωρίζετε πληκτρολογήστε µια τελεία (.).

· Οδός, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Περιοχή:  Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα στοιχεία διεύθυνσης του
πελάτη.

· Τραπεζικός λογαριασµός, Παρατηρήσεις:  Είναι προαιρετικά, πληροφοριακά πεδία.

· Ενεργός:  Με αυτό το κουτί ελέγχου µπορείτε να φιλτράρετε τους ανενεργούς πελάτες ώστε να
µην εµφανίζονται στις λίστες επιλογής και να µη συµµετέχουν στον υπολογισµό των
συγκεντρωτικών ποσών στις αναλύσεις.

· Συνολική χρέωση, Πίστωση, Υπόλοιπο:  Στα πεδία αυτά εµφανίζονται τα συνολικά τρέχοντα
ποσά του πελάτη. Με κλικ στο κουµπί ανανέωσης υπολογίζονται και πάλι λαµβάνοντας υπόψη
τυχόν καταχωρήσεις παραστατικών από άλλους χρήστες που έγιναν από τη στιγµή που ανοίξατε
την καρτέλα. Με κλικ πάνω σε ένα από τα τρία ποσά εµφανίζεται έµµεση οθόνη µε λίστα όλων
των αξιακών παραστατικών του συγκεκριµένου πελάτη.

· Στοιχεία επικοινωνίας: Στην περιοχή αυτή µπορείτε να συµπληρώστε διάφορα στοιχεία
επικοινωνίας του πελάτη όπως τηλέφωνα, ιστοσελίδα κλπ. Στο πεδίο Τύπος εταιρείας επιλέξτε
την επαγγελµατική δραστηριότητα του. Μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε τον πελάτη ως προς
την οικονοµική κατάσταση, την πιστοληπτική ικανότητα κλπ. στα αντίστοιχα πεδία.

6.2.2.2 Τιµολόγηση

Η σελίδα Τιµολόγηση της καρτέλας του πελάτη περιλαµβάνει κυρίως στοιχεία για τη σύνδεση του
συναλλασσόµενου µε το λογιστήριο και την τιµολόγηση.  Τα περισσότερα από στοιχεία αυτά είτε
δεν απαιτούνται για την απλή έκδοση του ACE ERP PM, είτε συµπληρώνονται αυτόµατα από το
πρόγραµµα.  Τα παρακάτω όµως πεδία είναι χρήσιµα για την οµαδοποίηση και το φιλτράρισµα των
πελατών στις λίστες και τις αναλύσεις:
· Ειδική κατηγορία:  Μπορείτε, προαιρετικά, να διακρίνετε τους πελάτες σε αυτούς που

προσφέρετε υλικά και υπηρεσίες και σε όλους τους άλλους που αναφέρονται συµβατικά ως
γενικοί λογαριασµοί. Η κατηγορία Ανευ καλύπτει την ειδική περίπτωση όπου η επιλογή του
πελάτη σε ένα παραστατικό είναι υποχρεωτική αλλά αυτός δεν είναι γνωστός ή δεν ενδιαφέρει.

· Τύπος πελάτη:  Με αυτό το πεδίο µπορείτε να οµαδοποιήσετε τους πελάτες µε ένα κριτήριο που
εσείς κρίνετε κατάλληλο όπως πχ την τοποθεσία ή τη δραστηριότητα. Το πεδίο είναι ανοιχτής
επιλογής, συνεπώς αν ο τύπος µε τον οποίο θέλετε να χαρακτηρίσετε τον πελάτη δεν υπάρχει στη
λίστα µπορείτε να τον προσθέσετε εκείνη τη στιγµή.
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6.2.2.3 Αλλα στοιχεία

Η καρτέλα του πελάτη περιλαµβάνει ακόµη δύο υποσελίδες µε λίστες στις οποίες µπορείτε να
προσθέσετε στοιχεία για τις ∆ιευθύνσεις  του, καθώς και διάφορα Σχόλια. Τα στοιχεία αυτά είναι
πληροφοριακά και η συµπλήρωση τους προαιρετική.

6.2.2.4 ∆ιαδικασίες και εκτυπώσεις

Στις οµάδες ∆ιαδικασίες και Εκτυπώσεις της κορδέλας µπορείτε να εκτελέσετε επιπλέον
λειτουργίες να ανοίξετε οθόνες και να δείτε εκτυπώσεις σχετικές µε τον τρέχοντα πελάτη:

· Κάλυψη παραστατικών:  Εµφανίζεται παράθυρο µε δύο λίστες στο οποίο µπορείτε να καλύψετε
τα χρεωστικά παραστατικά του τρέχοντος πελάτη µε τις εισπράξεις που έχετε κάνει.  Η µορφή και
η λειτουργία αυτού του παράθυρου είναι ίδια µε το αντίστοιχο Κάλυψη παραστατικών
προµηθευτών όπου και περιγράφονται αναλυτικά.

· Αξιακά παραστατικά: Εµφανίζεται η λίστα των αξιακών παραστατικών του τρέχοντος πελάτη. Με
την χρήση των φίλτρων Εταιρείας και Ηµεροµηνίας από ..ως στο πάνω τµήµα της οθόνης
µπορείτε να προσδιορίσετε τα παραστατικά που θέλετε να εµφανιστούν στη λίστα. Με διπλό κλικ
µπορείτε να ανοίξετε όποιο παραστατικό επιθυµείτε.

 Περισσότερα φίλτρα και δυνατότητες αναζήτησης παραστατικών µπορείτε να βρείτε  στην
λίστα Παραστατικά / ∆ιάφορα / Ολα τα παραστατικά.

· Εκτυπώσεις: Είναι διαθέσιµες οι εκτυπώσεις Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο πελάτη καθώς και η
Ανάλυση πελατών. Η αναλυτική περιγραφή όλων των εκτυπώσεων και αναλύσεων βρίσκεται στο
θέµα Εκτυπώσεις.

6.2.2.5 Τύποι πελατών

Οι Τύποι πελατών είναι χαρακτηρισµοί που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την οµαδοποίηση
των πελατών ανάλογα µε τις δικές σας ανάγκες και προτιµήσεις. Μπορείτε, για παράδειγµα, να
διακρίνετε τους πελάτες ανάλογα µε την τοποθεσία τους, τη δραστηριότητα τους ή µε όποιο άλλο
κριτήριο θέλετε.

Η επιλογή του τύπου γίνεται στη σελίδα Τιµολόγηση της καρτέλας του πελάτη. Κατόπιν
χρησιµοποιείτε αυτό το στοιχείο στη λίστα των έργων και στις αναλύσεις για οµαδοποίηση,
αναζήτηση και φιλτράρισµα των εγγραφών.

Τα πεδία κάθε τύπου είναι ο Κωδικός και η Περιγραφή τα οποία συµπληρώνετε απευθείας πάνω
στη λίστα.

6.3 Εργαζόµενοι - ΑΠ∆

Το ACER ERP PM δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης των στοιχείων των εργαζοµένων και
υπαλλήλων των εταιρειών. Επιπλέον καλύπτει όλα τα στοιχεία και διαδικασίες για την έκδοση των
Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων για υποβολή στο ΙΚΑ.
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6.3.1 Καρτέλες εργαζόµενων

Στη λίστα Καρτέλες εργαζοµένων εµφανίζονται οι εργαζόµενοι που έχετε καταχωρήσει. Σκοπός της
λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση του εργαζόµενου που σας ενδιαφέρει. Για το
λόγο αυτό ως στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

 Αφού παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Αποθήκευση παραµετροποίησης στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε
κάνει.

· Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός εργαζόµενου που έχετε καταχωρήσει ανοίγετε την
καρτέλα του µε διπλό κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από
το µενού που εµφανίζεται.

· Για να διαγράψετε ένα εργαζόµενο πατήστε ∆ιαγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της λίστας ή
κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή.

  Η διαγραφή ενός εργαζόµενου επιτρέπεται µόνο όταν δεν υπάρχουν εγγραφές σχετικές µε
αυτό όπως για παράδειγµα παραστατικά κλπ.

· Για να δηµιουργήσετε ένα νέο εργαζόµενο πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό
της λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.

6.3.1.1 Γενικά στοιχεία

Στη σελίδα Γενικά της καρτέλας του εργαζόµενου καταχωρείτε τα βασικά στοιχεία του.

· Κωδικός, Επώνυµο, Ονοµα:  Συµπληρώστε ένα κωδικό λίγων χαρακτήρων, το επώνυµο και το
όνοµα του εργαζόµενου. Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά για την καταχώρηση της καρτέλας, και
επιπλέον ο Κωδικός πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε εργαζόµενο.

· Εταιρεία: Επιλέξτε, προαιρετικά την εταιρεία στην οποία εργάζεται. Συνιστάται να αφήνετε το
πεδίο αυτό κενό εφόσον ο εργαζόµενος µπορεί να πληρώνεται από περισσότερες από µία
εταιρείες. Στις λίστες επιλογής εργαζοµένων στα παραστατικά εµφανίζονται οι εργαζόµενοι της
εταιρείας του παραστατικού και αυτοί που δεν έχουν καµία επιλεγµένη εταιρεία στην καρτέλα
τους.

· Αλλα πεδία προσωπικών στοιχείων:  Μπορείτε να συµπληρώσετε, προαιρετικά, και άλλα
προσωπικά στοιχεία του εργαζόµενου όπως τα στοιχεία γονέων, το φύλλο, την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης.

· Στοιχεία διεύθυνσης:  Μπορείτε να συµπληρώσετε, προαιρετικά, τα στοιχεία  διεύθυνσης του
εργαζόµενου όπως Χώρα, ∆ήµος, Περιοχή, Πόλη και διεύθυνση.

· Τίτλος θέσης εργασίας, Οµάδα εργαζοµένων:  Είναι προαιρετικά πεδία ανοιχτής επιλογής για την
οµαδοποίηση και φιλτράρισµα των εργαζοµένων. Μπορείτε να συµπληρώνετε νέες
καταχωρήσεις κατά την διάρκεια της καταχώρησης.

· Ενεργός:  Με αυτό το κουτί ελέγχου µπορείτε να φιλτράρετε τους ανενεργούς εργαζόµενους
ώστε να µην εµφανίζονται στις λίστες επιλογής και να µη συµµετέχουν στον υπολογισµό των
συγκεντρωτικών ποσών στις αναλύσεις.



ACE ERP156

Copyright ACE-Hellas SA

· Τραπεζικός λογαριασµός, Παρατηρήσεις:  Είναι προαιρετικά, πληροφοριακά πεδία.

· Στοιχεία επικοινωνίας: Στην περιοχή αυτή µπορείτε να συµπληρώστε τηλέφωνα και άλλα
στοιχεία επικοινωνίας του εργαζόµενου.

6.3.1.2 Οικονοµικά στοιχεία

Η σελίδα αυτή της καρτέλας του εργαζόµενου περιλαµβάνει στοιχεία απαραίτητα για τον
υπολογισµό και την έκδοση της ΑΠ∆, καθώς και πληροφοριακά στοιχεία για την οµαδοποίηση και
φιλτράρισµα στις λίστες και τις αναλύσεις:

· Στοιχεία πληροφοριακά:  Η ∆ΟΥ και το τµήµα στο οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος είναι
προαιρετικά, πληροφοριακά στοιχεία.

· Στοιχεία απαραίτητα για την ΑΠ∆: Α.Μ.Κ.Α., Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου, Ειδικότητα,
Εγγαµος, Αριθµός παιδιών, Τριετίες, Επιπλέον επίδοµα%, Προεπιλεγµένο πακέτο κάλυψης.  Από
αυτά τα πεδία ο Αριθµός µητρώου και η Εδικότητα είναι απαραίτητα ενώ τα υπόλοιπα είναι
χρήσιµα επειδή χρησιµοποιούνται ως προεπιλογές στα στοιχεία του εργαζόµενου στην ΑΠ∆ αλλά
µπορούν να αλλάξουν.

  Τα στοιχεία Ειδικότητα, Τριετίες και Εγγαµος χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του
κατώτερου ηµεροµίσθιου που αντιστοιχεί στον εργαζόµενο σύµφωνα µε τον πίνακα Βιβλιοθήκη /
Εργαζόµενοι και ΙΚΑ / Κατώτερα ηµεροµίσθια ανά περίοδο.

6.3.1.3 Αλλα στοιχεία

Παροχές, Επιχειρησιακός τοµέας, Πόρος:  Τα στοιχεία των σελίδων αυτών αφορούν το
υποσύστηµα µισθοδοσίας κόστους, είναι προαιρετικά και δεν λαµβάνονται υπόψη στην απλή
έκδοση του ACE ERP PM.

6.3.1.4 ∆ιαδικασίες και εκτυπώσεις

Στις οµάδες ∆ιαδικασίες και Εκτυπώσεις της κορδέλας µπορείτε να εκτελέσετε επιπλέον
λειτουργίες να ανοίξετε οθόνες και να δείτε εκτυπώσεις σχετικές µε τον εργαζόµενο:

Παραστατικά:  Εµφανίζεται η λίστα των παραστατικών του τρέχοντος εργαζόµενου. Με την χρήση
των φίλτρων Εταιρείας και Ηµεροµηνίας από ..ως στο πάνω τµήµα της οθόνης µπορείτε να
προσδιορίσετε τα παραστατικά που θέλετε να εµφανιστούν στη λίστα. Με διπλό κλικ µπορείτε να
ανοίξετε όποιο παραστατικό επιθυµείτε.

6.3.1.5 Ειδικότητες εργαζόµενων

Η Ειδικότητα είναι στοιχείο απαραίτητο για την τον υπολογισµό του κατώτερου ηµεροµίσθιου που
αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόµενο. Η επιλογή της γίνεται στη σελίδα Οικονοµικά στοιχεία της
καρτέλας του εργαζόµενου.

Τα πεδία κάθε τύπου είναι ο Κωδικός, η Περιγραφή και η Κατηγορία τα οποία συµπληρώνετε
απευθείας πάνω στη λίστα.
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  Στα ισχύοντα κατώτερα ηµεροµίσθια σύµφωνα µε το Γενικό έγγραφο «Κατώτατα όρια µισθών
και ηµεροµισθίων από 14/2/2012» του ΙΚΑ (Α∆Α: Β4ΩΚ4691ΩΓ-∆ΦΒ) λαµβάνεται πλέον υπόψη η
ηλικία του εργαζόµενου. Για τον σκοπό αυτό έχουν προστεθεί οι ειδικότητες «Εργατοτεχνίτητης
κάτω των 25» και «Εργατοτεχνίτης άνω των 25» από τις οποίες πρέπει να γίνεται πλέον η επιλογή
της ειδικότητας.

6.3.2 Αναλυτική περιοδική δήλωση

Στη λίστα Στοιχεία και υπολογισµός ΑΠ∆ εµφανίζονται οι ΑΠ∆ που έχετε καταχωρήσει. Σκοπός της
λίστας είναι να βοηθήσει στην γρήγορη ανεύρεση της ΑΠ∆ που σας ενδιαφέρει. Για το λόγο αυτό ως
στήλες εµφανίζονται µόνο τα πιο βασικά πεδία.

Μπορείτε όµως, όπως και σε όλες τις λίστες του ERP, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στήλες στη
λίστα. Μπορείτε επίσης να οµαδοποιήσετε τις εγγραφές, να εφαρµόσετε ένα ή περισσότερα
φίλτρα, να ρυθµίσετε το πλάτος των στηλών κλπ.

 Αφού παραµετροποιήσετε την εµφάνιση και τα περιεχόµενα της λίστας, πατήστε το κουµπί
Αποθήκευση παραµετροποίησης στην κορδέλα για να διατηρηθούν µόνιµα οι αλλαγές που έχετε
κάνει.

6.3.2.1 ∆ηµιουργία και επεξεργασία

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία µιας ΑΠ∆ που έχετε καταχωρήσει ανοίγετε την καρτέλα της µε
διπλό κλικ πάνω στη στήλη επιλογής ή µε δεξί κλικ και επιλογή Επεξεργασία από το µενού που
εµφανίζεται.

· Για να διαγράψετε µια ΑΠ∆ πατήστε ∆ιαγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της λίστας ή κάνετε
δεξί κλικ και επιλέξτε ∆ιαγραφή.

 Η διαγραφή µιας ΑΠ∆ επιτρέπεται µόνο όταν αυτή βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση
επεξεργασίας και δεν έχει ακόµη υπολογιστεί και υποβληθεί.

· Για να δηµιουργήσετε µια νέα ΑΠ∆ πατήστε Νέα εγγραφή στην κορδέλα ή στον Πλοηγό της
λίστας ή κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Εισαγωγή.

Το πάνω τµήµα της καρτέλας περιλαµβάνει τα γενικά στοιχεία της ΑΠ∆:
· Εργο:  Στο πεδίο αυτό επιλέγετε το έργο της ΑΠ∆ από τη λίστα των έργων που έχετε

καταχωρήσει. Με την επιλογή συµπληρώνονται αυτόµατα και τα άλλα στοιχεία του έργου που
έχουν σχέση µε την ΑΠ∆: Εργοδότης, ΑΦΜ, ΑΜΟΕ και ΑΜΕ.

· Μήνας, Ετος, Τύπος δήλωσης, Ηµεροµηνία: Επιλέξτε την περίοδο για την οποία υποβάλετε την
ΑΠ∆, τον τύπο της (κανονική, έκτακτη κλπ.) και δώστε την ηµεροµηνία υποβολής.

· Περίοδος κρατήσεων:  Επιλέξτε την περίοδο από την οποία θα ληφθούν οι τιµές των κρατήσεων,
φόρων, εισφορών κλπ. Ο πίνακας των περιόδων βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη / Εργαζόµενοι και ΙΚΑ
/ Κρατήσεις και φόροι ανά περίοδο.

· Περίοδος ηµεροµισθίων ΙΚΑ:  Επιλέξτε την περίοδο από την οποία θα ληφθούν οι τιµές των
κατώτερων ηµεροµισθίων των εργαζόµενων που περιλαµβάνονται στην ΑΠ∆. Ο πίνακας των
κατώτερων ηµεροµισθίων βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη / Εργαζόµενοι και ΙΚΑ / Κατώτερα
ηµεροµίσθια ανά περίοδο.

 Τόσο οι κρατήσεις όσο και τα κατώτερα ηµεροµίσθια που λαµβάνονται από τις παραπάνω
βιβλιοθήκες για κάθε εργαζόµενο, αποτελούν προεπιλογές τις οποίες µπορείτε κατόπιν να
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τροποποιήσετε, αν είναι απαραίτητο, για κάθε εργαζόµενο χωριστά.

· Κατάσταση: Το πεδίο αυτό δείχνει την κατάσταση της ΑΠ∆ και παίρνει τιµή αυτόµατα από το
πρόγραµµα.

6.3.2.2 Καταχώρηση εργαζόµενων

Μετά την συµπλήρωση των γενικών στοιχείων της ΑΠ∆ µπορείτε να αρχίσετε την καταχώρηση των
εργαζόµενων που περιλαµβάνει. Η λίστα της ΑΠ∆ διαθέτει όλα τα σχετικά πεδία που απαιτούνται
για κάθε εργαζόµενο. Με την επιλογή του εργαζόµενου στο πρώτο πεδίο συµπληρώνονται
αυτόµατα όλα τα πεδία µε τις προεπιλογές, εκτός από τις ηµέρες εργασίας (κανονικές, Κυριακές
και απολογιστικές) τις οποίες συµπληρώνετε κατά περίπτωση. Σε κάθε γραµµή πρέπει επίσης να
επιλέξετε και την κατασκευαστική φάση.

  Οι προεπιλεγµένες τιµές που συµπληρώνονται αυτόµατα, υπολογίζονται µε βάση τα στοιχεία
που έχουν δοθεί στην καρτέλα του εργαζόµενου.  Μπορείτε να τροποποιήσετε όποια τιµή θέλετε
ανεξάρτητα από τις προεπιλογές.

 Για την επιλογή των εργαζόµενων της ΑΠ∆ υπάρχει ένας απλούστερος και ταχύτερος τρόπος από
την εισαγωγή του καθένα χωριστά στη λίστα. Κάνετε δεξί κλικ στη στήλη επιλογής της λίστας και
επιλέξτε Μαζική επιλογή εργαζοµένων. Στο παράθυρο που εµφανίζεται, µπορείτε να επιλέξετε µε
ένα απλό κλικ στο κουτί επιλογής της πρώτης στήλης τους εργαζόµενους που θέλετε να
συµµετέχουν στην ΑΠ∆.  Οσοι επιλέξετε θα έχουν το είδος αποδοχών, την κατασκευαστική φάση
και το ΙΚΑ εκτέλεσης που επιλέξετε στα σντίστοιχα πεδία. Κλείνοντας το παράθυρο µε κλικ στο
κουµπί Εντάξει, οι επιλεγµένοι εργαζόµενοι προστίθενται στη λίστα και το µόνο που αποµένει είναι
η συµπλήρωση των ηµερών εργασίας.

6.3.2.3 Υπολογισµός και υποβολή

Μετά την συµπλήρωση όλων των στοιχείων της ΑΠ∆ και πριν τον υπολογισµό της πρέπει
οπωσδήποτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε. Κατόπιν κάνετε κλικ στην οµάδα
∆ιαδικασίες της κορδέλας όπου βρίσκονται όλες οι διαθέσιµες εντολές και λειτουργίες.

Υπολογισµός ΑΠ∆
Ο υπολογισµός προσδιορίζει όλα τα ποσά και τα άλλα στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν στο
έντυπο και στο αρχείο υποβολής της ΑΠ∆ του ΙΚΑ. Τα στοιχεία αυτά, τόσο τα γενικά (έργο,
εργοδότης κλπ), όσο και τα στοιχεία ανά εργαζόµενο, εµφανίζονται ως απλά κείµενα στη σελίδα
Τελικά στοιχεία ΑΠ∆. Για να ληφθεί υπόψη ο υπολογισµός πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε
αποθήκευση. Μετά τον υπολογισµό η Κατάσταση της ΑΠ∆ γίνεται Υπολογίστηκε.

  Τα τελικά στοιχεία εµφανίζονται για ένα τελικό έλεγχο και υπάρχει δυνατότητα αλλαγής τους.
Συνιστάται όµως να µην τα τροποποιείτε παρά µόνο σε ειδικές περιπτώσεις διότι το αρχείο
υποβολής του ΙΚΑ µπορεί να µην έχει τη σωστή µορφοποίηση.

Εξαγωγή ΑΠ∆ σε αρχείο για υποβολή στο ΙΚΑ
Μετά τον υπολογισµό της ΑΠ∆ και την αποθήκευση των αποτελεσµάτων κάνετε κλικ στο κουµπί
αυτό για να εξάγετε το αρχείο υποβολής που είναι ειδικά µορφοποιηµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες
του ΙΚΑ.  Αποθηκεύετε το αρχείο σε κάποι σηµείο του δίσκου σας και το επισυνάπτετε στην ΑΠ∆
που υποβάλετε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ. Μετά την εξαγωγή η Κατάσταση της ΑΠ∆ γίνεται
Υποβλήθηκε και είναι πλέον απενεργοποιηµένη, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κάνετε αλλαγές.
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Υπολογισµός αναδροµικών
Με το κουµπί αυτό µπορείτε να υπολογίσετε αναδροµικά ποσά για ένα έργο και όσους
εργαζόµενους απαιτείται λόγω αλλαγής ηµεροµισθίων από το ΙΚΑ. Στην περίπτωση αυτή
συµπεριλαµβάνετε στην ΑΠ∆ τους εργαζόµενους για τους οποίους θέλετε να υπολογιστούν τα
αναδροµικά µε Είδος αποδοχών «09 – Αναδροµικές».  Με κλικ στο κουµπί του υπολογισµού
εµφανίζεται παράθυρο στο οποίο προσδιορίζετε την περίοδο υπολογισµού αναδροµικών.  Το
πρόγραµµα υπολογίζει και πάλι όσες ΑΠ∆ έχουν ήδη υπολογιστεί στο διάστηµα αυτό µε τα νέα
ηµεροµίσθια. Κατόπιν για κάθε ένα από τους εργαζόµενους της νέας ΑΠ∆ υπολογίζει την διαφορά
από τις αποθηκευµένες ΑΠ∆ στο ίδιο διάστηµα. Το ποσό που υπολογίζεται εµφανίζεται στη στήλη
Σύνολο.

  Μπορείτε στην ίδια ΑΠ∆ να έχετε και τακτικές αποδοχές και αναδροµικά. Αν όµως η χρονική
περίοδος υπολογισµού περιλαµβάνει και την τρέχουσα ΑΠ∆, τότε τα ποσά δεν θα υπολογιστούν
σωστά γιατί αυτή δεν είναι ήδη αποθηκευµένη. Για τον λόγο αυτό είναι καλύτερα να υποβάλετε
ξεχωριστές ΑΠ∆ µε τα αναδροµικά.

Ελεγχος επάρκειας εργατικής δαπάνης
Στα ∆ηµόσια έργα όπου υπάρχει υποχρέωση κάλυψης της εργατικής δαπάνης ανάλογα µε το
σύνολο των πιστοποιήσεων µπορείτε µε αυτό το κουµπί να κάνετε τον έλεγχο για το τρέχον έργο.

  Η διαδικασία αυτή εµφανίζει παράθυρο όπου απλώς αναφέρεται αν η απαιτούµενη εργατική
δαπάνη καλύπτεται ή όχι. Πιο αναλυτικά στοιχεία µπορείτε να δείτε στη σελίδα Οικονοµικά / ΑΠ∆
της καρτέλας του έργου όπου η απαιτούµενη δαπάνη υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό και το
σύνολο που δίνετε εσείς και η εργατική δαπάνη µε βάση τις ΑΠ∆ που έχουν υπολογιστεί.

Επαναφορά σε επεξεργασία
Μετά την εξαγωγή η Κατάσταση της ΑΠ∆ γίνεται Υποβλήθηκε και είναι πλέον απενεργοποιηµένη.
Αν πρέπει να κάνετε αλλαγές, κάνετε κλικ στο κουµπί αυτό οπότε η ΑΠ∆ «ξεκλειδώνει» και
επιστρέφει στην κατάσταση «Επεξεργάζεται».

6.3.2.4 Εκτυπώσεις ΑΠ∆

Στην οµάδα αυτή της κορδέλας µπορείτε, µετά τον υπολογισµό και την αποθήκευση της ΑΠ∆
µπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας το επίσηµο έντυπο της. Είναι διαθέσιµη επίσης και η Υπεύθυνη
δήλωση για µη προτεινόµενα ηµεροµίσθια.

  Ολες οι υπόλοιπες εκτυπώσεις των εργαζόµενων και της ΑΠ∆ βρίσκονται στο µενού Εκτυπώσεις
/ Εργαζόµενοι / Αναλυτική περιοδική δήλωση όπου και περιγράφονται αναλυτικά.





Κεφάλαιο

VII
Βιβλιοθήκη
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7 Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του ACE ERP PM περιλαµβάνει πίνακες αναφοράς που χρησιµοποιούνται για την
επιλογή τιµών και την αυτόµατη συµπλήρωση στοιχείων σε πολλά σηµεία του προγράµµατος. Οι
πίνακες αυτοί είναι συµπληρωµένοι µε έτοιµα στοιχεία και ενηµερώνονται αυτόµατα σε κάθε
αναβάθµιση του προγράµµατος. Ορισµένοι πίνακες είναι κλειδωµένοι, στους περισσότερους όµως
υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και επεξεργασίας δικών σας στοιχείων και τιµών. Οι βασικές
ενότητες της βιβλιοθήκης είναι:

· Γενικοί πίνακες όπως νοµίσµατα, µονάδες µέτρησης κλπ.
· Εταιρίες όπου µπορείτε να προσθέσετε καρτέλες εταιρειών ή οργανισµών που εκτελούν τα έργα.
· Έργα µε γενικούς πίνακες επιλογών και πίνακες συντελεστών και ποσοστών που

χρησιµοποιούνται από τα έργα.
· Γεωγραφικά µε πίνακες περιοχών, πόλεων και τη διοικητική διάρθρωση του Καλλικράτη.
· Οικονοµικά µε πίνακες οικονοµικών στοιχείων όπως τα ποσοστά του ΦΠΑ.

7.1 Γενικοί πίνακες

Στην ενότητα αυτή της βιβλιοθήκης υπάρχουν γενικοί πίνακες αναφοράς όπως Νοµίσµατα,
Μονάδες µέτρησης κλπ.

7.2 Εταιρείες

Η «Εταιρεία» χρησιµοποιείται από το ACE ERP ως γενικός όρος που αναφέρεται σε οποιοδήποτε
φορέα που πραγµατοποιεί οικονοµικές συναλλαγές ή/και διαχειρίζεται έργα. Με την έννοια αυτή η
«Εταιρεία» µπορεί να είναι µια εµπορική εταιρεία, µια τεχνική εταιρεία, µια κοινοπραξία, ένας
∆ήµος ή ένας οργανισµός του δηµοσίου. Το πρόγραµµα χειρίζεται πολλές εταιρείες / οργανισµούς
και κάθε ένας από αυτούς µπορεί να µελετά, εκτελεί και γενικά να διαχειρίζεται πολλά έργα.

Στην ενότητα αυτή της βιβλιοθήκης µπορείτε να δηµιουργήσετε εταιρείες να δώσετε τα γενικά
στοιχεία τους και να συµπληρώσετε διάφορους σχετικούς πίνακες αναφοράς όπως οι τύποι, τα
όργανα και οι θέσεις στην εταιρεία. Υπάρχει επίσης δυνατότητα να συντάξετε το οργανόγραµµα της
εταιρείας ή οργανισµού µε την βοήθεια των παραπάνω πινάκων αναφοράς και των εργαζοµένων
στην εταιρεία ή οργανισµό.

7.2.1 Εταιρείες

Στην καρτέλα της Εταιρείας µπορείτε να συµπληρώσετε όλα τα γενικά στοιχεία της µετά τη
δηµιουργία της µε τη βοήθεια του οδηγού. Πολλά από τα πεδία της καρτέλας χρησιµοποιούνται
µόνο στα οικονοµικά υποσυστήµατα του ACE ERP. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ή/και χρήσιµα
στη διαχείριση των έργων είναι:

· Κωδικός, Περιγραφή εταιρείας: Είναι, προφανώς, απαραίτητη η συµπλήρωση τους.
· ΑΦΜ: Είναι απαραίτητο στοιχείο, αν όµως δεν είναι γνωστό, πληκτρολογήστε απλώς µια τελεία.
· Νόµισµα: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα.
· Γεωγραφικά στοιχεία: Η πόλη, οδός, περιοχή κλπ. είναι χρήσιµα αλλά όχι απαραίτητα στοιχεία.
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· Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνα, email κλπ. είναι χρήσιµα αλλά όχι απαραίτητα στοιχεία.
· Τύπος εταιρείας: Επιλέξτε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της ιδιωτικής εταιρείας ή το είδος

του φορέα αν πρόκειται για δηµόσιο οργανισµό.
· Χρήστες εταιρείας: Με τη δηµιουργία της εταιρείας δίνεται κανονικά πρόσβαση σε αυτή σε

όλους τους χρήστες. Αν η εταιρεία ή ένας χρήστης δεν έχει δηµιουργηθεί σωστά, στην υποσελίδα
αυτή επιλέξτε τον χρήστη και προσθέστε τον στη λίστα αυτών που έχουν πρόσβαση στην
τρέχουσα εταιρεία.

7.2.2 ∆ηµιουργία εταιρείας

Η δηµιουργία της εταιρείας γίνεται πάντοτε µε τη βοήθεια ενός οδηγού επειδή περιλαµβάνει
πολλές βοηθητικές  ενηµερώσεις και συσχετίσεις µε άλλους πίνακες. Ο οδηγός αυτοµατοποιεί αυτή
τη διαδικασία σε µια σειρά από βήµατα όπου σχεδόν όλες οι ρυθµίσεις είναι προεπιλεγµένες:
· ∆ηµιουργία / ενηµέρωση: Επιλέξτε ∆ηµιουργία νέας εταιρείας, εκτός αν θέλετε να ενηµερώστε

µια υπάρχουσα. Η ενηµέρωση της υπάρχουσας χρειάζεται µόνο στη σπάνια περίπτωση που η
αρχική δηµιουργία της δεν έγινε σωστά.

· Στοιχεία νέα εταιρείας: Συµπληρώστε τα απαραίτητα πεδία Κωδικός, Περιγραφή και ΑΦΜ. Αν
δεν ξέρετε το ΑΦΜ πληκτρολογήστε µια τελεία. Αφήστε την επιλογή Ενηµέρωση τρέχουσας
βάσης.

· ∆εδοµένα για αντιγραφή: Πατήστε Επόµενο χωρίς να κάνετε καµία αλλαγή.
· Εταιρεία για αντιγραφή: Πατήστε Επόµενο χωρίς να κάνετε καµία αλλαγή. Πάντοτε κάνετε

αντιγραφή στοιχείων από την Πρότυπη εταιρεία.
· Παραστατικά για αντιγραφή: Πατήστε Επόµενο χωρίς να κάνετε καµία αλλαγή.
· ∆ηµιουργία / Ενηµέρωση εταιρείας: Πατήστε το οµώνυµο κουµπί και περιµένετε µέχρι να

ολοκληρωθεί η δηµιουργία της εταιρείας. Όταν ολοκληρωθεί πατήστε Επόµενο, ο οδηγός κλείνει
και ανοίγει η καρτέλα της εταιρείας που µόλις δηµιουργήσατε.

7.2.3 Τύποι εταιρειών

Ο τύπος της εταιρείας είναι πρακτικά η επιχειρηµατική δραστηριότητα της ιδιωτικής εταιρείας ή το
είδος του φορέα αν πρόκειται για δηµόσιο οργανισµό. Ο πίνακας αυτός είναι ήδη συµπληρωµένος
µε τις περισσότερες δραστηριότητες που υπάρχουν.

7.2.4 Όργανα οργανισµού

Στη λίστα Όργανα του οργανισµού ορίζετε τα δυνατά όργανα του εταιρείας ή οργανισµού. Για
παράδειγµα στην περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας αυτά µπορεί να είναι Πρόεδρος, ∆ιευθύνων
σύµβουλος, ∆ιεύθυνση κλπ, ενώ για δηµόσιο οργανισµό ∆ήµαρχος, ∆ηµοτικό συµβούλιο,
∆ιεύθυνση, Τµήµα κλπ. Οι εγγραφές της λίστας χρησιµοποιούνται στο Οργανόγραµµα της εταιρείας
ή οργανισµού.

7.2.5 Θέσεις στον οργανισµό

Στη λίστα Θέσεις στον οργανισµό συµπληρώστε όλες τις δυνατές ιδιότητες (θέσεις) που µπορεί
κάποιος να έχει σε οποιοδήποτε όργανο πχ Πρόεδρος, Μέλος, ∆ιευθυντής, Υπάλληλος κλπ.  Οι
εγγραφές της λίστας χρησιµοποιούνται στην κατανοµή των εργαζόµενων στο Οργανόγραµµα της
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εταιρείας ή οργανισµού.

7.2.6 Οργανόγραµµα

Στη σελίδα Οργανόγραµµα ορίζετε τα συγκεκριµένα όργανα του φορέα (εταιρείας ή οργανισµού),
την δενδροειδή ιεραρχία τους καθώς και τα πρόσωπα που επανδρώνουν κάθε όργανο. Η σύνταξη
του οργανογράµµατος γίνεται µε απλό και παραµετρικό τρόπο µε τη χρήση των κουµπιών της
γραµµής εντολών:

· Νέος κόµβος: Με το κουµπί αυτό µπορείτε να προσθέσετε µια νέα εγγραφή ακριβώς κάτω από
την τρέχουσα (παρεµβολή). Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε προσθήκη στο ίδιο επίπεδο ή σε
προσθήκη σε κατώτερο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο "χτίζετε" το δένδρο του οργανογράµµατος.

· ∆ιαγραφή κόµβου: Με το κουµπί αυτό µπορείτε να διαγράψετε ένα κόµβο. Συνιστάτε να µη
διαγράφετε υπάρχοντες κόµβους παρά µόνο στην περίπτωση που τον δηµιουργήσατε κατά
λάθος, δεν έχει χρησιµοποιηθεί πουθενά και δεν έχει κόµβους σε κατώτερο επίπεδο.

Συµπληρώστε για κάθε κόµβο του οργανογράµµατος τα πεδία:
· Περιγραφή: Πληκτρολογήστε µια αναλυτική περιγραφή πχ ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
· Περιγραφή οργάνου: Επιλέξτε από τη λίστα όπου εµφανίζονται οι εγγραφές που συµπληρώσατε

στον πίνακα Όργανα του οργανισµού.
· Περιγραφή εταιρείας: Επιλέξτε τον φορέα (εταιρεία ή οργανισµό) στον οποίο ανήκει το

οργανόγραµµα. Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα οργανόγραµµα για κάθε φορέα µε την
προϋπόθεση ότι ξεκινάτε κάθε φορά από τον ριζικό κόµβο.

Κάτω από το οργανόγραµµα υπάρχει η λίστα των εργαζοµένων κάθε οργάνου. Αφού συντάξετε το
οργανόγραµµα τότε πρέπει να ορίσετε στη λίστα αυτή τα πρόσωπα που επανδρώνουν το κάθε
όργανο (κόµβο).
· Πρόσωπο: Επιλέξτε ένα πρόσωπο από τη λίστα των εργαζοµένων
· Ιδιότητα: Επιλέξτε την ιδιότητα που έχει αυτό το πρόσωπο σε αυτό το όργανο από τη λίστα των

Θέσεων στον οργανισµό που έχετε ήδη συµπληρώσει. ∆εν υπάρχει περιορισµός στη συµµετοχή
του ίδιου προσώπου σε διαφορετικά όργανα.

· Από.. Ως ηµεροµηνία, Αντικαταστάτης: Συµπληρώστε, αν θέλετε, τα προαιρετικά αυτά πεδία.

7.3 Έργα

Η ενότητα αυτή της βιβλιοθήκης περιλαµβάνει γενικούς πίνακες επιλογών και πίνακες συντελεστών
και ποσοστών που χρησιµοποιούνται από τα έργα.
· Γενικοί πίνακες και επιλογές
· Ποσοστά και συντελεστές
· Συντελεστές αναθεώρησης
· Βιβλιοθήκες ΣΑΥ-ΦΑΥ

7.3.1 Γενικοί πίνακες και επιλογές

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τη βιβλιοθήκη των κειµένων των εκτυπώσεων και τη σελίδα των
προεπιλογών χρήστη.
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7.3.1.1 Κείµενα εκτυπώσεων έργων

Οι Περιγραφές εκτυπώσεων είναι µορφοποιηµένα κείµενα που χρησιµοποιούνται στις εκτυπώσεις
των έργων. Πολλές από τις Περιγραφές εκτυπώσεων της βιβλιοθήκης διαθέτουν έτοιµα κείµενα
που έχουν συνταχθεί από την ACE – Hellas και καλύπτουν τις συνηθέστερες περιπτώσεις όπως για
παράδειγµα το τιµολόγιο µελέτης που χρησιµοποιείται στις εκτυπώσεις των τευχών δηµοπράτησης.
Κάθε έργο όµως µπορεί να διαθέτει τις δικές του περιγραφές τις οποίες µπορείτε να προσαρµόσετε
όπως ταιριάζει στο συγκεκριµένο έργο.

Στην περιοχή κάτω από τη λίστα των κειµένων υπάρχει επεξεργαστής κειµένου όπου µπορείτε να
εισάγετε, να τροποποιήστε και να µορφοποιήσετε το κείµενο Ο επεξεργαστής διαθέτει κουµπιά
εντολών που προσφέρουν όλες τις δυνατότητες µορφοποίησης του κειµένου. Μπορείτε ακόµη να
αποθηκεύσετε το κείµενο σε εξωτερικό αρχείο ή και να εισάγετε ένα έτοιµο µορφοποιηµένο από
έγγραφο του MS Word ή άλλου επεξεργαστή κειµένου.

7.3.1.2 Τύποι έργων

Οι Τύποι έργων είναι χαρακτηρισµοί που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την οµαδοποίηση των
έργων ανάλογα µε τις δικές σας ανάγκες και προτιµήσεις. Μπορείτε, για παράδειγµα, να διακρίνετε
τα έργα σε ιδιωτικά και δηµόσια, ανάλογα µε την τοποθεσία όπου εκτελούνται ή µε όποιο άλλο
κριτήριο θέλετε.

Στη σελίδα Γενικά στοιχεία της καρτέλας του έργου µπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του έργου από
τη λίστα των τύπων που έχετε καταχωρίσει. Κατόπιν χρησιµοποιείτε αυτό το στοιχείο στη λίστα των
έργων και στις αναλύσεις για οµαδοποίηση, αναζήτηση και φιλτράρισµα των εγγραφών.

Τα πεδία κάθε τύπου είναι ο Κωδικός και η Περιγραφή τα οποία συµπληρώνετε απευθείας πάνω
στη λίστα.

7.3.1.3 Θέσεις συντελεστών έργων

Οι Θέσεις συντελεστών έργων είναι ένας πίνακας αναφοράς µε τις δυνατές θέσεις που µπορεί να
έχει ένας συντελεστής έργου – φυσικό πρόσωπο µέσα σε ένα άλλο συντελεστή έργου – φορέα ή
εταιρεία ή οργανισµό. Παραδείγµατα θέσεων είναι Υπάλληλος, Πρόεδρος, ∆ιευθύνων σύµβουλος
κλπ. Στην οθόνη αυτή µπορείτε να συµπληρώσετε ένα κωδικό και µια περιγραφή για κάθε πιθανή
θέση.

 Ο πίνακας Θέσεις συντελεστών έργων χρησιµοποιείται στη λίστα Υπεύθυνοι εταιρείας της
καρτέλας Συντελεστές έργων.

7.3.1.4 Προεπιλογές χρήστη

Στην καρτέλα Προεπιλογές χρήστη µπορείτε να ορίσετε διάφορες προεπιλογές οι οποίες
επηρεάζουν την εµφάνιση και λειτουργία του προγράµµατος και τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι
υπολογισµοί. Οι προεπιλογές είναι µοιρασµένες σε τρείς υποσελίδες ανάλογα µε το υποσύστηµα
του προγράµµατος στο οποίο αναφέρονται:

 Συνιστάται να µην αλλάζετε τις προεπιλεγµένες τιµές παρά µόνο όταν το κρίνετε απαραίτητο.

ΑΤΟΕ: Προεπιλογές και ρυθµίσεις για τα άρθρα τις µελέτες και τα ΠΚΤΜΝΕ
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός
Τα άρθρα µε τιµές κατ' αποκοπή  µπορεί να έχουν περισσότερες από µία τιµές ανάλογα µε το ύψος
του προϋπολογισµού. Όταν αυτά τα άρθρα χρησιµοποιούνται στις µελέτες τότε η επιλογή της τιµής
εξαρτάται από τον προϋπολογισµό της ίδιας της µελέτης. Όταν όµως χρησιµοποιούνται στη
βιβλιοθήκη ως βοηθητικά σχετικών άρθρων χρήστη), τότε η τιµή που θα λάβουν εξαρτάται από
αυτό το πεδίο.

Ισχύς κλειδώµατος
Με την απενεργοποίηση αυτού του κουτιού ελέγχου παύει να ισχύει το κλείδωµα σε όλα τα άρθρα
και τα στοιχεία κόστους στη βιβλιοθήκη και στα έργα.  Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιµη στην
περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγές σε πολλά άρθρα και υλικά οπότε δεν είναι βολικό να
ξεκλειδώνετε το καθένα χωριστά.

Για την καλύτερη ασφάλεια των στοιχείων σας θυµηθείτε να ενεργοποιήσετε πάλι το κουτί
ελέγχου όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας.

Στρογγύλευση
Η στρογγύλευση αφορά την τελική τιµή του άρθρου. Ενεργοποιήστε το κουτί ελέγχου
Στρογγύλευση κατά ΑΤΟΕ αν θέλετε η στρογγύλευση των τιµών των άρθρων να γίνεται µε βάση
τους κανόνες του ΑΤΟΕ:

· Αν η τιµή του άρθρου (Κ) είναι: Κ <= 0,01, τότε η τελική τιµή του άρθρου θα υπολογιστεί µε 4
δεκαδικά. 

· Αν η τιµή του άρθρου (Κ) είναι: 0,01 < Κ ? 1,00 €, τότε η τελική τιµή του άρθρου θα υπολογιστεί
µε 3 δεκαδικά.  

· Αν η τιµή του άρθρου (Κ) είναι: 1,00 < Κ, τότε η τελική τιµή του άρθρου θα υπολογιστεί µε 2
δεκαδικά.  

 Οι κανόνες αυτοί εµφανίζονται στο πεδίο Κανόνες στρογγύλευσης ΑΤΟΕ αλλά συνιστάται να
µην τους τροποποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη σχετική νοµοθεσία.

Αν δεν επιθυµείτε στρογγύλευση κατά ΑΤΟΕ, ενεργοποιείστε το κουτί ελέγχου Κανονική
στρογγύλευση και συµπληρώστε στο πεδίο ∆εκαδικά στρογγύλευσης τον αριθµό των δεκαδικών.
Οι τιµές των άρθρων θα στρογγυλεύονται στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των δεκαδικών που έχετε
επιλέξει.

Ακρίβεια δεκαδικών
Μπορείτε να ορίσετε την επιθυµητή ακρίβεια διάφορων υπολογισµών στα παρακάτω πεδία:
· Υπολογισµός εργατικών για τον υπολογισµό των στοιχείων κόστους (κυρίως εργατικών), ΅έσω

των τύπων µετατροπής.

· Τιµή βοηθητικών άρθρων για τη µεταφορά της τιµής των βοηθητικών άρθρων από την
παράσταση Υ{ } στα κύρια άρθρα.

· Εσωτερικών υπολογισµών για τον υπολογισµό της παράστασης Υ{ } που αποθηκεύεται στις
µεταβλητές Χi και Κi.  

· Εµφάνισης των αποτελεσµάτων για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων Χi, Ki, Α{…}, Σ{…}, Κ{…}
δηλαδή το πλήθος των δεκαδικών τους.

 Η αρχική επιλογή ακρίβειας είναι 2 δεκαδικά σε όλες τις περιπτώσεις.

ΣΑΥ-ΦΑΥ: Προεπιλογές και ρυθµίσεις για το ΣΑΥ και ΦΑΥ

· Αυτόµατη επιλογή κινδύνων - µέτρων - ΜΑΠ στη σύνταξη του ΣΑΥ:  Όταν είναι ενεργοποιηµένο
τότε µε την προσθήκη κάθε εργασίας στο ΣΑΥ προστίθενται αυτόµατα και όλοι οι σχετικοί
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κίνδυνοι, µέτρα και ΜΑΠ όπως είναι καταχωρηµένα στη βιβλιοθήκη. Η προεπιλογή είναι να
προστίθενται αυτόµατα.

· Αυτόµατη επιλογή µέτρων – ΜΑΠ στη σύνταξη του ΦΑΥ: Το ίδιο µε το προηγούµενο για το ΦΑΥ.
· Προτεραιότητα βιβλιοθήκης χρήστη στην αυτόµατη δηµιουργία ΣΑΥ:  Κατά την αυτόµατη

δηµιουργία ΣΑΥ µε βάση τον προϋπολογισµό χρησιµοποιούνται οι συσχετισµοί άρθρων του ΑΤΟΕ
µε τις εργασίες του ΣΑΥ. Αυτό το κουτί ελέγχου καθορίζει τη σειρά µε την οποία το πρόγραµµα
ψάχνει για σχετικές εργασίες στις βιβλιοθήκες εφαρµογής και χρήστη.

ΕΡΓΟ: Προεπιλογές και ρυθµίσεις για τη δηµιουργία του έργου και την κατασκευή

Αρχικές τιµές πεδίων επιλογών κατά τη δηµιουργία του έργου
Οι παρακάτω προεπιλογές χρησιµοποιούνται για να συµπληρωθούν αυτόµατα τα σχετικά πεδία
στην καρτέλα ενός έργου που µόλις δηµιουργείται. Αν για παράδειγµα τα περισσότερα έργα που
δηµιουργείτε είναι ∆ηµόσια επιλέξτε αυτή την προεπιλογή αλλιώς την επιλογή Ιδιωτικά. Εννοείται
ότι µπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή κατά και µετά τη δηµιουργία του έργου. Οι αρχικές
προεπιλογές είναι:
· Αρχική τιµή είδους έργου: ∆ηµόσιο
· Αρχική τιµή είδους υποέργου: Τεχνικό µε δηµοπρασία. Αυτή η επιλογή έχει νόηµα αν το είδος

του έργου είναι ∆ηµόσιο. Αν το έργο είναι Ιδιωτικό επιλέξτε «Ανευ»
· ∆οµή προϋπολογισµού: Αυτές οι προεπιλογές ρυθµίζουν το είδος του προϋπολογισµού

κατασκευής που θα δηµιουργηθεί κατά την δηµιουργία και πρώτη καταχώρηση του έργου.
Υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής προεπιλογής αν το έργο που δηµιουργείτε είναι ∆ηµόσιο ή
Ιδιωτικό. ∆είτε περισσότερες λεπτοµέρειες στα Γενικά στοιχεία του έργου.

Αντικατάσταση άρθρων και υλικών από τη βιβλιοθήκη
Ρυθµίζει την συµπεριφορά του προγράµµατος όταν εισάγετε σε µία µελέτη ή ΠΚΤΜΝΕ ένα άρθρο
το οποίο ήδη υπάρχει στο έργο. ∆είτε περισσότερες λεπτοµέρειες στην εύρεση και επιλογή άρθρων
για εισαγωγή τους στον προϋπολογισµό µελέτης.

Εµφάνιση συσχετισµού µε άρθρα στον προϋπολογισµό
Αυτή η επιλογή επιτρέπει να συσχετίζονται άρθρα µε εργασίες και στον προϋπολογισµό
κατασκευής και όχι µόνο της µελέτης. Προορίζεται για ειδικές περιπτώσεις χρήσης του
προγράµµατος και πρέπει κανονικά να είναι πάντοτε απενεργοποιηµένη.

Αρχικές τιµές ποσοστών (ΦΠΑ, ΓΕ & ΟΕ, υπερσυµβατικές εργασίες, κρατήσεις, άσφαλτος)
Τα ποσοστά αυτά χρησιµοποιούνται ως αρχικές τιµές σε διάφορες οθόνες του προγράµµατος. Αν,
για παράδειγµα η προεπιλεγµένη τιµή του ΓΕ & ΟΕ είναι 18%, τότε αυτή θα είναι η αρχική τιµή του
σε κάθε νέα σύµβαση που δηµιουργείτε. Εννοείται ότι µπορείτε σε κάθε στιγµή να την αλλάξετε.

7.3.2 Ποσοστά και συντελεστές

Η ενότητα αυτή της βιβλιοθήκης περιλαµβάνει:

· Βασικά ποσοστά που χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς των έργων όπως τα ποσοστά του
ΓΕ&ΟΕ, των απροβλέπτων, των υπερσυµβατικών ποσοτήτων και των εγγυητικών.

· Πίνακα οικοδοµικών εργασιών µε τα αντίστοιχα ποσοστά µε τα οποία υπολογίζεται τα ποσά
εργατικής δαπάνης των έργων.

· Πίνακα κρατήσεων υπέρ τρίτων ο οποίος αντιγράφεται σε κάθε έργο και, αφού τον
επεξεργαστείτε, εκτυπώνεται στην πρώτη σελίδα των λογαριασµών.
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Πίνακας επιτοκίων των προκαταβολών και των τόκων υπερηµερίας που χρησιµοποιούνται
στους υπολογισµούς των λογαριασµών. Τα επιτόκια των προκαταβολών είναι των Εντόκων
Γραµµάτιων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΕΓΕ∆) δωδεκάµηνης διάρκειας. Τα επιτόκια υπερηµερίας
είναι είτε της ΕΚΤ είτε των Εντόκων Γραµµάτιων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΕΓΕ∆) εξάµηνης
διάρκειας. Τα επιτόκια ενηµερώνονται αυτόµατα µε κάθε αναβάθµιση του προγράµµατος. Οι
πηγές των επιτοκίων είναι:
http://www.mof-glk.gr/dhmosio_xreos/epitokia.htm.
http://www.minfin.gr/sites/default/files/financial_files/gr_epitokia%2007_01_2015.pdf
http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/ektepitokia.aspx
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html

· Πίνακα των εργασιών (αναλύσεων) ασφάλτου για τα οποία το πρόγραµµα θα υπολογίσει
δαπάνη ασφάλτου εφόσον συµµετέχουν σε ένα προϋπολογισµό.

· Πίνακα των µεταβολών των ποσοστών ΦΠΑ από το 2005 που χρησιµοποιείται στους
υπολογισµούς των ΑΠΕ εφόσον υπάρχει αλλαγή ποσοστού από την έναρξη του έργου µέχρι τον
υπολογισµό του ΑΠΕ.

· Πίνακα άρθρων του ΑΤΟΕ µε την περιγραφή τους που χρησιµοποιείται για την αυτόµατη
συµπλήρωση των άρθρων στους προϋπολογισµούς κατασκευής για ευκολία και ταχύτητα στην
καταχώρηση.

7.3.3 Συντελεστές αναθεώρησης

Η ενότητα αυτή της βιβλιοθήκης περιλαµβάνει τους συντελεστές αναθεώρησης που έχετε
προµηθευτεί και εισάγει στο πρόγραµµα. Στην σελίδα Περίοδοι συντελεστών εµφανίζονται οι
διαθέσιµες περίοδοι. Με διπλό κλικ ανοίγει η καρτέλα της περιόδου όπου εµφανίζονται οι
συντελεστές όλων των κωδικών αναθεώρησης µε τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε τρίµηνο
και κάθε περίοδο εκκίνησης. Στη σελίδα επεξεργασία συντελεστών µπορείτε να δώστε τιµές σε
συντελεστές που δεν έχουν τιµή από του υπουργείο, αφού επιλέξετε την περίοδο και το τρίµηνο
εκκίνησης

 Είναι προτιµότερο να συµπληρώνετε τις τιµές αυτές στην υποσελίδα Συντελεστές της καρτέλας
της αναθεώρησης όπου εµφανίζονται µόνο οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται από το
συγκεκριµένο έργο.

7.3.4 Βιβλιοθήκες επιµετρήσεων

Η ενότητα αυτή της βιβλιοθήκης περιλαµβάνει τις βιβλιοθήκες των αναλυτικών επιµετρήσεων.

Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι συλλογές φύλλων επιµέτρησης τα οποία χρησιµοποιούνται για την
γρήγορη και εύκολη σύνταξη των φύλλων επιµέτρησης εργασιών και των επιµετρητικών πινάκων.
Με την επιλογή Βιβλιοθήκη / Έργα / Βιβλιοθήκες επιµετρήσεων / Βιβλιοθήκες επιµετρήσεων
εµφανίζεται λίστα που περιέχει την βιβλιοθήκη εφαρµογής που διατίθεται ως µέρος του ACE ERP
Ecm, καθώς και τις τυχόν βιβλιοθήκες χρήστη που εσείς δηµιουργήσατε και εµπλουτίσατε.

· Με κλικ στη Νέα εγγραφή της κορδέλας µπορείτε να δηµιουργήσετε µια νέα βιβλιοθήκη.
· Με διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή ανοίγετε µια υπάρχουσα.
· Ο τρόπος επεξεργασίας των βιβλιοθηκών είναι ίδιος µε τα άλλα φύλλα αλλά δεν σχετίζονται µε

κάποια συγκεκριµένη επιµέτρηση. Υπάρχουν τρείς κατηγορίες βιβλιοθηκών:



Βιβλιοθήκη 169

Copyright ACE-Hellas SA

Στοιχεία βιβλιοθήκης: Είναι κελιά που περιλαµβάνουν σχήµατα, τύπους υπολογισµού και
µεταβλητές και δίνουν το αποτέλεσµα του υπολογισµού για κάποιο γεωµετρικό σχήµα, ή δοµικό
στοιχείο ή κατασκευαστικό τµήµα. Τα στοιχεία βιβλιοθήκης είναι ταξινοµηµένα σε οµάδες πχ
Εµβαδά γεωµετρικών σχηµάτων, δοµικά στοιχεία θεµελίωσης, οπλισµοί δοκών. Όταν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε ένα στοιχείο βιβλιοθήκης σε ένα φύλλο επιµέτρησης ή σε ένα πίνακα, απλώς το
επιλέγετε από την βιβλιοθήκη και συµπληρώνετε τις τιµές των µεταβλητών του. Μπορείτε να
επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα στοιχεία βιβλιοθήκης και να προσθέσετε δικά σας.

Πρότυποι πίνακες: Είναι έτοιµα, µορφοποιηµένα φύλλα επιµέτρησης που χρησιµεύουν ως
υποδείγµατα κατά την δηµιουργία των επιµετρητικών πινάκων. Αν θέλετε, για παράδειγµα να
συντάξετε ένα πίνακα οπλισµών µπορείτε να επιλέξετε από την βιβλιοθήκη ένα από τα διαθέσιµα
υποδείγµατα και να δηµιουργήσετε ένα νέο πίνακα µε βάση αυτό το υπόδειγµα. Ο νέος πίνακας θα
είναι ήδη µορφοποιηµένος και επιπλέον θα περιέχει και τους απαραίτητους τύπους υπολογισµού
έτσι ώστε το µόνο που χρειάζεται είναι να πληκτρολογήσετε τα δεδοµένα.

Λίστες επιλογών: Οι λίστες επιλογών είναι µικρά φύλλα επιµέτρησης µε δύο, συνήθως, στήλες τις
οποίες χρησιµοποιείτε στα φύλλα επιµέτρησης για να εισάγετε κάποια διακριτή επιλογή και την
αντίστοιχη τιµή της. Για παράδειγµα µε την χρήση της λίστας των διατοµών οπλισµών µπορείτε να
επιλέγετε την διατοµή που θέλετε και αυτόµατα να συµπληρώνεται σε διπλανό κελί το βάρος
αυτής της διατοµής.

 Το ACEERP Ecm διαθέτει µία µεγάλη συλλογή στοιχείων βιβλιοθήκης, πρότυπων πινάκων και
λιστών επιλογής η οποία εµπλουτίζεται συνεχώς.

 Αν θέλετε να προσθέσετε δικά σας στοιχεία και υποδείγµατα τότε συνιστάται να δηµιουργήσετε
πρώτα µία δική σας βιβλιοθήκη. ∆εν πρέπει να κάνετε αλλαγές στην βιβλιοθήκη εφαρµογής που
έρχεται µαζί µε το πρόγραµµα. Ο λόγος είναι ότι η βιβλιοθήκη αυτή ανανεώνεται αυτόµατα και
χωρίς προειδοποίηση σε κάθε έκδοση του προγράµµατος γιατί προστίθενται νέα στοιχεία,
υποδείγµατα και λίστες.

7.3.4.1 Στοιχεία βιβλιοθήκης

Τα στοιχεία βιβλιοθήκης είναι ειδικά κελιά των φύλλων επιµέτρησης που περιλαµβάνουν σχήµατα,
τύπους υπολογισµού και µεταβλητές και δίνουν το αποτέλεσµα του υπολογισµού για κάποιο
γεωµετρικό σχήµα, ή δοµικό στοιχείο ή κατασκευαστικό τµήµα. Τα στοιχεία βιβλιοθήκης είναι
ταξινοµηµένα σε οµάδες πχ Εµβαδά γεωµετρικών σχηµάτων, δοµικά στοιχεία θεµελίωσης,
οπλισµοί δοκών. Όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ένα στοιχείο βιβλιοθήκης σε ένα φύλλο
επιµέτρησης ή σε ένα πίνακα, απλώς το επιλέγετε από την βιβλιοθήκη και συµπληρώνετε τις τιµές
των µεταβλητών του. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα στοιχεία βιβλιοθήκης και να
προσθέσετε δικά σας.

Όταν ανοίγετε µια βιβλιοθήκη επιµέτρησης, τα στοιχεία βιβλιοθήκης βρίσκονται στην πρώτη
υποσελίδα Στοιχεία. Στην υποσελίδα αυτή υπάρχει η λίστα των οµάδων και δίπλα της το φύλλο µε
τα στοιχεία της επιλεγµένης οµάδας. Το φύλλο κάθε οµάδας διαθέτει δύο στήλες. Στα κελιά της
πρώτης στήλη πληκτρολογείτε µία σύντοµη περιγραφή του στοιχείου ενώ στη δεύτερη εµφανίζεται
το σκαρίφηµα, οι µεταβλητές, οι τιµές, ο τύπος υπολογισµού και το αποτέλεσµα.

Επεξεργασία οµάδων
· ∆ηµιουργία νέας οµάδας: Απλώς πληκτρολογείτε το όνοµα της νέας οµάδας σε κενή γραµµή στο
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τέλος της λίστας. Το φύλλο επιµέτρησης της οµάδας δηµιουργείται αυτόµατα και δεν περιέχει
κανένα στοιχείο.

· ∆ιαγραφή οµάδας: Η διαγραφή της τρέχουσας οµάδας γίνεται µε το κουµπί ∆ιαγραφή του
Πλοηγού στο κάτω τµήµα της λίστας.

 Η ∆ιαγραφή είναι µόνιµη και δεν αναιρείται. Μαζί µε την οµάδα διαγράφεται το αντίστοιχο
φύλλο µε όλα τα στοιχεία που περιέχει.

 Συνιστάται να διατηρείται πάντοτε ενηµερωµένα αντίγραφα ασφαλείας των βιβλιοθηκών
επιµετρήσεων που έχετε δηµιουργήσει εξάγοντας τις βιβλιοθήκες αυτές σε εξωτερικά αρχεία µε
τη χρήση του οδηγού εισαγωγής – εξαγωγής.

· Αντιγραφή οµάδας: ∆ηµιουργείστε µια νέα οµάδα και, µε αντιγραφή και επικόλληση,
αντιγράψτε από άλλη οµάδα όλα ή κάποια στοιχεία.

Επεξεργασία των στοιχείων βιβλιοθήκης
Το φύλλο επιµέτρησης µε τα στοιχεία βιβλιοθήκης είναι ένα πλήρες φύλλο του Excel µε όλες τις
δυνατότητες και λειτουργίες του. ∆ιαθέτει όπως επιπλέον ειδικές εντολές για την επεξεργασία του
κάθε στοιχείου.
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο στοιχείο βιβλιοθήκης ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον κάνετε κλικ
στο κουµπί Επεξεργασία στοιχείου βιβλιοθήκης στη κορδέλλα του φύλλου που περιέχει τα
στοιχεία της επιλεγµένης οµάδας. Εµφανίζεται το παράθυρο επεξεργασίας του στοιχείου το οποίο
είναι και αυτό ένα φύλλο επιµέτρησης. Για την συµπλήρωση των δεδοµένων του στοιχείου
ακολουθείστε τις παρακάτω συµβάσεις και οδηγίες:
· Η πρώτη γραµµή περιέχει επικεφαλίδες και δεν λαµβάνεται υπόψη.
· Πρώτη στήλη - Σκαρίφηµα: Στο κελί Α2 εισάγετε το σχήµα (σκαρίφηµα) του στοιχείου. Για την

εισαγωγή και επεξεργασία του σχήµατος χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο πρόγραµµα
επεξεργασίας σχηµάτων. Τα υπόλοιπα κελιά της στήλης δεν λαµβάνονται υπόψη.

· ∆εύτερη στήλη - Μεταβλητές: Στα κελιά Β2, Β3, Β4 κλπ εισάγετε τις µεταβλητές που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του.

· Τρίτη στήλη - Τιµές: Είναι η στήλη των τιµών που αντιστοιχούν στις µεταβλητές της στήλης Β. Στο
κελί C2 πληκτρολογείτε την τιµή της µεταβλητής που βρίσκεται στο κελί Β2, στο κελί C3 την τιµή
της µεταβλητής που βρίσκεται στο Β3 κλπ. Οι τιµές αυτής της στήλης συµπληρώνονται συνήθως
κατά την εισαγωγή του στοιχείου αυτού σε ένα φύλλο επιµέτρησης εργασίας ή σε ένα πίνακα.

· Τέταρτη στήλη - Παράσταση: Στο κελί D2 πληκτρολογείτε τον τύπο υπολογισµού µε την χρήση
των µεταβλητών που υπάρχουν στην στήλη Β. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τα άλλα κελιά
της στήλης D3, D4 κλπ.

· Πέµπτη στήλη- Αποτέλεσµα: Στο κελί E2 εισάγετε τον τύπο υπολογισµού που δίνει το
αποτέλεσµα του στοιχείου πχ όγκο, µήκος κλπ. Για την διαµόρφωση του τύπου χρησιµοποιείτε τα
κελιά της στήλης C που περιέχουν τις τιµές των µεταβλητών και γράφετε τον τύπο σύµφωνα µε
τους κανόνες σύνταξης των τύπων υπολογισµού.

 Τα κελιά των στηλών B και D είναι κελιά κειµένου. Εµφανίζονται στο στοιχείο βιβλιοθήκης αλλά
δεν λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς. Αντίθετα τα κελιά της στήλης C πρέπει να είναι
αριθµοί και το κελί E2 πρέπει να είναι τύπος υπολογισµού.

7.3.4.2 ∆ιαθέσιµα στοιχεία βιβλιοθήκης

∆ιαθέσιµες οµάδες στοιχείων βιβλιοθήκης

1. Εµβαδά γεωµετρικών σχηµάτων:  Περιλαµβάνει απλά γεωµετρικά σχήµατα δύο διαστάσεων
των οποίων υπολογίζεται το εµβαδόν.
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2. Όγκοι γεωµετρικών σχηµάτων:  Περιλαµβάνει γεωµετρικά σχήµατα τριών διαστάσεων για τα
οποία υπολογίζεται ο όγκος.

3. ∆οµικά στοιχεία θεµελίωσης:  Παρέχει τον όγκο πεδίλων και πεδιλοδοκών διαφόρων µορφών.
4. ∆οµικά στοιχεία ανωδοµής:  Παρέχει τον όγκο δοµικών στοιχείων όπως πλάκες, δοκοί κλπ.
5. Οπλισµοί θεµελίωσης: Παρέχει το µήκος των κυριότερων οπλισµών των πεδίλων, πεδιλοδοκών

και συνδετήριων δοκών της θεµελίωσης.
6. Οπλισµοί πλακών:  Παρέχει το µήκος των κυριότερων οπλισµών των πλακών.
7. Οπλισµοί δοκών: Παρέχει το µήκος των κυριότερων οπλισµών των δοκών.
8. Οπλισµοί κατακόρυφων στοιχείων-τοιχείων: Παρέχει το µήκος των κυριότερων οπλισµών των

υποστυλωµάτων και τοιχείων.
9. Οπλισµοί τοίχων αντιστήριξης:  Παρέχει το µήκος των κυριότερων οπλισµών των τοιίχων

αντιστήριξης.
10. Τυποποιηµένες µεταλλικές διατοµές: Περιλαµβάνει τις κυριότερες Τυποποιηµένες µεταλλικές

διατοµές.
11. Επιφάνειες τοίχων: Παρέχει το εµβαδόν ορισµένων περιπτώσεων τοίχων µε ανοίγµατα.
12. Αγωγοί: Παρέχει τον όγκο της διατοµής ορισµένων αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, οµβρίων

κλπ.
13. ∆ιατοµές χωµατουργικών: Παρέχει το εµβαδόν ορισµένων βασικών διατοµών χωµατουργικών

εργασιών.

Εµφάνιση των στοιχείων βιβλιοθήκης
Στα κελιά που περιέχουν στοιχείο βιβλιοθήκης, το σχήµα (σκαρίφηµα) εµφανίζεται πάντοτε στο
αριστερό και πάνω τµήµα του κελιού. ∆εξιά από το σχήµα εµφανίζονται τα δεδοµένα σε τρείς
γραµµές. Η πρώτη περιέχει την παράσταση ως κείµενο όπως την πληκτρολογήσατε στο κελί D2. Η
δεύτερη γραµµή περιέχει τις µεταβλητές και τις αντίστοιχες τιµές τους όπως προκύπτουν από τις
στήλες B και C. Μεταξύ µεταβλητών και τιµών υπάρχει το σύµβολο (=). Στην τρίτη γραµµή
εµφανίζεται ο τύπος υπολογισµού (συνάρτηση του Excel) όπως τον έχετε συντάξει στο κελί E2
καθώς και το αποτέλεσµα των πράξεων.

 Η τιµή του κελιού που περιέχει ένα στοιχείο βιβλιοθήκης είναι η τιµή του αποτελέσµατος των
τύπων υπολογισµού του. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε σε τύπους άλλων
κελιών. Για παράδειγµα, αν εισάγετε ένα στοιχείο που περιέχει οπλισµό πλακών στο κελί Β15 και το
µήκος του µε βάση τις µεταβλητές υπολογισµού είναι 3,4 µέτρα τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
σε ένα άλλο κελί πχ στο C15 τον τύπο =Β15 *0,9 για να υπολογίσετε το βάρος του οπλισµού αυτού.
Αν κάνετε αλλαγή στις µεταβλητές και συνεπώς αλλάξει το µήκος, η τιµή του κελιού C15 θα αλλάξει
αυτόµατα.

7.3.4.3 Πρότυποι πίνακες

Οι πρότυποι πίνακες είναι έτοιµα, µορφοποιηµένα φύλλα επιµέτρησης που χρησιµεύουν ως
υποδείγµατα κατά την δηµιουργία των επιµετρητικών πινάκων. Αν θέλετε, για παράδειγµα, να
συντάξετε ένα πίνακα οπλισµών µπορείτε να επιλέξετε από την βιβλιοθήκη ένα από τα διαθέσιµα
υποδείγµατα και να δηµιουργήσετε ένα νέο πίνακα µε βάση αυτό το υπόδειγµα. Ο νέος πίνακας θα
είναι ήδη µορφοποιηµένος και επιπλέον θα περιέχει και τους απαραίτητους τύπους υπολογισµού
έτσι ώστε το µόνο που χρειάζεται είναι να πληκτρολογήσετε τα δεδοµένα.
Τα υποδείγµατα πινάκων του προγράµµατος βρίσκονται στη υποσελίδα Πίνακες. Στην υποσελίδα
αυτή υπάρχει η λίστα των πρότυπων πινάκων και δίπλα της το φύλλο µε τα στοιχεία του
επιλεγµένου πρότυπου πίνακα.

Επεξεργασία λίστας πρότυπων πινάκων
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· ∆ηµιουργία νέου πρότυπου πίνακα: Απλώς πληκτρολογείτε το όνοµα του νέου πίνακα σε κενή
γραµµή στο τέλος της λίστας. Το φύλλο επιµέτρησης του πίνακα δηµιουργείται αυτόµατα και
είναι άδειο.

· ∆ιαγραφή πρότυπου πίνακα: Η διαγραφή του τρέχοντος πρότυπου πίνακα γίνεται µε το κουµπί
∆ιαγραφή του Πλοηγού στο κάτω τµήµα της λίστας.

 Η ∆ιαγραφή είναι µόνιµη και δεν αναιρείται. Μαζί µε τον πίνακα διαγράφεται το αντίστοιχο
φύλλο µε όλα τα περιεχόµενα του.

 Συνιστάται να διατηρείται πάντοτε ενηµερωµένα αντίγραφα ασφαλείας των βιβλιοθηκών
επιµετρήσεων που έχετε δηµιουργήσει εξάγοντας τις βιβλιοθήκες αυτές σε εξωτερικά αρχεία µε
τη χρήση του οδηγού εισαγωγής – εξαγωγής.

· Αντιγραφή πίνακα: ∆ηµιουργείστε ένα νέο πρότυπο πίνακα και, µε αντιγραφή και επικόλληση,
αντιγράψτε κελιά από άλλο πρότυπο πίνακα.

Επεξεργασία των πρότυπων πινάκων
Οι πρότυποι πίνακες δεν έχουν περιορισµούς στη σχεδίαση τους. Ωστόσο, για την δική σας ευκολία,
τα υποδείγµατα της βιβλιοθήκης που παρέχονται µαζί µε το πρόγραµµα έχουν µία κοινή λογική
στη σχεδίαση τους ώστε να σας βοηθήσουν στην εύκολη χρήση. Οι βασικοί κανόνες για το πως
χρησιµοποιείτε ένα πίνακα που δηµιουργήσατε µε βάση κάποιο από τα διαθέσιµα υποδείγµατα
βιβλιοθήκης είναι οι εξής:
· Οι πρώτες γραµµές περιέχουν τις επικεφαλίδες όλου του πίνακα καθώς και της κάθε στήλης.
· Κάτω από τις επικεφαλίδες υπάρχουν τυπικές γραµµές οι οποίες επαναλαµβάνονται 5 ως 10

φορές. Αν χρησιµοποιήσετε τις υπάρχουσες τυπικές γραµµές τότε δηµιουργήστε νέες µε
αντιγραφή και επικόλληση µίας από τις µεσαίες τυπικές γραµµές.

· Κάθε τυπική γραµµή περιλαµβάνει έτοιµα κελιά (συνήθως µε τύπους) τα οποία δεν χρειάζεται να
επεξεργαστείτε καθόλου. Περιλαµβάνει επίσης και άδεια κελιά στα οποία πληκτρολογείτε
κείµενο και αριθµούς ή εισάγετε στοιχεία βιβλιοθήκης.

 Οι στήλες όπου εσείς επεξεργάζεστε τα κελιά διαθέτουν ένα σχετικό σχόλιο στην επικεφαλίδα
που δίνει σύντοµες οδηγίες.

7.3.4.4 ∆ιαθέσιµοι πρότυποι πίνακες

∆ιαθέσιµα υποδείγµατα πινάκων

Τα διαθέσιµα υποδείγµατα πινάκων καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα από τους πίνακες που θα
χρειαστεί να συντάξετε και να συµπληρώσετε για την επιµέτρηση κάθε είδους στοιχείου. Προς το
παρόν διατίθενται µαζί µε το πρόγραµµα 42 υποδείγµατα πινάκων:

1. Πίνακας Οπλισµού
2. Πίνακας Οπλισµού ∆ιατοµές
3. Πίνακας Εκσκαφών
4. Πίνακας Χωµατισµών
5. Πίνακας Σκυροδεµάτων
6. Πίνακας Ξυλοτύπων
7. Πίνακας Σκυροδέµατος & Ξυλότυποι
8. Πίνακας Τοιχοποιίες
9. Πίνακας Επιχρισµάτων-Χρωµατισµών
10. Πίνακας Κουφωµάτων
11. Πίνακας ∆απέδων
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12. Πίνακας Οροφών
13. Πίνακας Μονώσεων ∆ωµάτων
14. Πίνακας Καλωδίων ΝΥΥ (J1VV-U, R, S)
15. Πίνακας Καλωδίων ΝΥΜ (AO5VV-U, R)
16. Πίνακας Καλωδίων ΝΥΜIFY
17. Πίνακας Μεµονωµένων αγωγών
18. Πίνακας Καλωδίων NSHou (H07RN-F, A07RN-F)
19. Πίνακας Καλωδίων ΝΥLΗΥ
20. Πίνακας Καλωδίων ΝΥΜΗΥ
21. Πίνακας Καλωδίων J-Y(ST)Y, J-2Y(ST)Y
22. Πίνακας ∆ιακόπτες·Ρευµατοδότες
23. Πίνακας Κουτιά ∆ιακλαδώσεων
24. Πίνακας Κλωβών
25. Πίνακας Σχαρών καλωδίων
26. Πίνακας Σωληνώσεων
27. Πίνακας Σωλήνων Γαλβανισµένων
28. Πίνακας Σωλήνων πιέσεως απο ΡΕ-HD
29. Πίνακας Πλαστικών σωλήνων απο Πολυαιθυλένιο
30. Πίνακας Πλαστικών σωλήνων απο Πολυπροπυλένιο (PP)
31. Πίνακας Πλαστικών σωλήνων απο σκληρό PVC
32. Πίνακας Χαλκοσωλήνων
33. Πίνακας Χαλκός Γυµνός
34. Πίνακας Μονώσεων Σωλήνων
35. Πίνακας Θερµαντικών σωµάτων (κλασικά)
36. Πίνακας Αεραγωγών Κλιµατισµού
37. Πίνακας Κυκλικών Αγωγών Κλιµατισµού
38. Πίνακας Φρεατίων
39. Πίνακας Αγωγών
40. Πίνακας Οδοποιίας
41. Πίνακας Οδοποιίας (2)
42. Πίνακας Ασφαλτικών

   Για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης των υποδειγµάτων περιγράφονται παρακάτω
αναλυτικά οι στήλες και ο τρόπος χρήσης µερικών από αυτά.

· Πίνακας οπλισµού: Το υπόδειγµα αυτό είναι ένας τυπικός πίνακας για την επιµέτρηση οπλισµών.
Οι διαθέσιµες στήλες είναι:
Α. Αριθµός. Είναι ο αύξων αριθµός της γραµµής. Πληκτρολογήστε τους νέους αριθµούς αν κάνετε
εισαγωγή επιπλέον τυπικών γραµµών.
Β. Σκαρίφηµα ράβδων. Επιλέξτε και εισάγετε ένα στοιχείο βιβλιοθήκης από τις οµάδες των
οπλισµών.
C. ∆ιάµετρος ράβδου. Επιλέξτε και εισάγετε µία διάµετρο ράβδων από την λίστα επιλογών "Βάρη
οπλισµών".
D. Ον. Βάρος. Αυτό το κελί συµπληρώνεται αυτόµατα µε την επιλογή της διαµέτρου των ράβδων
της προηγούµενης στήλης.
E. Μήκος ράβδου. Αυτό το κελί συµπληρώνεται αυτόµατα µε την επιλογή του στοιχείου
βιβλιοθήκης στην δεύτερη στήλη.



ACE ERP174

Copyright ACE-Hellas SA

F. Αρ. Τεµ. Πληκτρολογήστε τον αριθµό των τεµαχίων του επιλεγµένου οπλισµού.
G. Βάρος. Αυτό το κελί συµπληρώνεται αυτόµατα µόλις πληκτρολογήσετε τον αριθµό των
τεµαχίων του επιλεγµένου οπλισµού στην προηγούµενη στήλη.
Το συνολικό βάρος των οπλισµών του πίνακα υπολογίζεται αυτόµατα στο κελί αθροίσµατος
κάτω από την τελευταία τυπική γραµµή της στήλης G. Μπορείτε να αναφέρεστε σε αυτό το κελί
στα φύλλα επιµέτρησης εργασιών για να µεταφέρετε αυτόµατα το συνολικό βάρος των οπλισµών
του πίνακα σε όποια εργασία του προϋπολογισµού θέλετε.

· Πίνακας οπλισµού - ∆ιατοµές: Το υπόδειγµα αυτό είναι επίσης τυπικός πίνακας για την
επιµέτρηση οπλισµών. ∆ιαφέρει από τον προηγούµενο στο ότι χρησιµοποιείται µία χωριστή
στήλη για κάθε διαφορετική διατοµή του οπλισµού. Οι διαθέσιµες στήλες είναι:
Α. Αριθµός. Είναι ο αύξων αριθµός της γραµµής. Πληκτρολογήστε τους νέους αριθµούς αν κάνετε
εισαγωγή επιπλέον τυπικών γραµµών.
Β. Σκαρίφηµα ράβδων. Επιλέξτε και εισάγετε ένα στοιχείο βιβλιοθήκης από τις οµάδες των
οπλισµών.
C. ∆ιάµετρος ράβδου. Πληκτρολογήστε µία διάµετρο ράβδων. Η µορφοποίηση γίνεται αυτόµατα.
Για παράδειγµα αν πληκτρολογήσετε τον αριθµό "12" η µορφή του κελιού γίνεται "Φ 12"
D. Μήκος ράβδου. Αυτό το κελί συµπληρώνεται αυτόµατα µε την επιλογή του στοιχείου
βιβλιοθήκης στην δεύτερη στήλη.
E. Αρ. Τεµ. Πληκτρολογήστε τον αριθµό των τεµαχίων του επιλεγµένου οπλισµού.
F..Q. Μήκος / Βάρος ανά διατοµή. Αυτά το κελιά συµπληρώνονται αυτόµατα µόλις
πληκτρολογήσετε τον αριθµό των τεµαχίων του επιλεγµένου οπλισµού στην προηγούµενη στήλη.
Το συνολικό βάρος των οπλισµών του πίνακα υπολογίζεται αυτόµατα στο κελί αθροίσµατος
κάτω από την τελευταία τυπική γραµµή της στήλης G. Μπορείτε να αναφέρεστε σε αυτό το κελί
στα φύλλα επιµέτρησης εργασιών για να µεταφέρετε αυτόµατα το συνολικό βάρος των οπλισµών
του πίνακα σε όποια εργασία του προϋπολογισµού θέλετε.

· Πίνακας εκσκαφών: Το υπόδειγµα αυτό είναι ένας τυπικός πίνακας εκσκαφών στον οποίο δίνετε
τις χιλιοµετρικές θέσεις των διατοµών, το εµβαδόν κάθε διατοµής και το ποσοστό των γαιωδών
και υπολογίζονται αυτόµατα οι όγκοι της εκσκαφής, γαιώδεις, βραχώδεις και συνολικά. Το
χαρακτηριστικό αυτού του πίνακας είναι ότι οι τυπικές γραµµές πρέπει να αντιγράφονται και να
επικολλούνται ανά ζεύγη πχ 5η και 6η γραµµή µαζί, 7η και 8η µαζί κλπ. Οι διαθέσιµες στήλες
είναι:
Α. Κωδικός διατοµής. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της διατοµής στην πρώτη τυπική γραµµή.
Β. Χιλιοµετρική θέση διατοµής (m). Πληκτρολογήστε την χιλιοµετρική θέση της διατοµής σε
µέτρα στην πρώτη τυπική γραµµή
C. Απόσταση µεταξύ. Αυτό το κελί συµπληρώνεται αυτόµατα ως η διαφορά ανάµεσα στις
χιλιοµετρικές θέσεις της τρέχουσας και της επόµενης διατοµής.
D / Ε. Εκσκαφή Εµβαδόν/Όγκος. Πληκτρολογήστε το εµβαδόν της διατοµής στην πρώτη τυπική
γραµµή της στήλης D. Στην δεύτερη τυπική γραµµή της στήλης Ε υπολογίζεται ο συνολικός όγκος
της διατοµές σε κυβικά µέτρα.
F..I. Γαιώδεις / Βραχώδεις. Πληκτρολογήστε στην δεύτερη τυπική γραµµή της στήλης F το
ποσοστό της συνολικής εκσκαφής που είναι γαιώδης. Οι υπόλοιπες στήλες συµπληρώνονται
αυτόµατα.
Οι όγκοι της εκσκαφής, συνολικός, γαιωδών και βραχωδών υπολογίζονται αυτόµατα στα κελιά
αθροισµάτων κάτω από την τελευταία τυπική γραµµή των στηλών Ε, G και Ι αντίστοιχα. Μπορείτε
να αναφέρεστε σε αυτά τα κελιά στα φύλλα επιµέτρησης εργασιών για να µεταφέρετε αυτόµατα
τους όγκους του πίνακα σε όποια εργασία του προϋπολογισµού θέλετε.
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· Πίνακας χωµατισµών: Το υπόδειγµα αυτό είναι µία παραλλαγή του προηγούµενου πίνακα. Και
σε αυτόν ισχύει ότι οι τυπικές γραµµές πρέπει να αντιγράφονται και να επικολλούνται ανά ζεύγη
πχ 5η και 6η γραµµή µαζί, 7η και 8η µαζί κλπ.  Για κάθε διατοµή πληκτρολογείτε τον κωδικό, την
χιλιοµετρική θέση και το εµβαδόν ανά κατηγορία και οι αντίστοιχοι όγκοι υπολογίζονται
αυτόµατα.

· Πίνακας σκυροδεµάτων: Το υπόδειγµα αυτό µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για όλους τους
πίνακες µε τους οποίους επιµετράτε όγκους δοµικών στοιχείων πχ πέδιλα, δοκούς κλπ. Οι
διαθέσιµες στήλες είναι:
Α. Αριθµός. Είναι ο αύξων αριθµός της γραµµής. Πληκτρολογήστε τους νέους αριθµούς αν κάνετε
εισαγωγή επιπλέον τυπικών γραµµών.
Β. ∆οµικό στοιχείο. Επιλέξτε και εισάγετε ένα στοιχείο βιβλιοθήκης από τις οµάδες των δοµικών
στοιχείων πχ πέδιλα.
C. Σχόλια - παρατηρήσεις Πληκτρολογήστε αν θέλετε κάποια σχόλια.
D. Όγκος ανά τεµάχιο m3. Αυτό το κελί συµπληρώνεται αυτόµατα µε την επιλογή του στοιχείου
βιβλιοθήκης στην δεύτερη στήλη.
E. Αρ. Τεµ. Πληκτρολογήστε τον αριθµό των όµοιων τεµαχίων του επιλεγµένου δοµικού
στοιχείου.
F. Συνολικός όγκος m3. Αυτό το κελί συµπληρώνεται αυτόµατα µόλις πληκτρολογήσετε τον
αριθµό των όµοιων τεµαχίων του επιλεγµένου δοµικού στοιχείου στην προηγούµενη στήλη.
Ο συνολικός βάρος των δοµικών στοιχείων του πίνακα υπολογίζεται αυτόµατα στο κελί
αθροίσµατος κάτω από την τελευταία τυπική γραµµή της στήλης F. Μπορείτε να αναφέρεστε σε
αυτό το κελί στα φύλλα επιµέτρησης εργασιών για να µεταφέρετε αυτόµατα τον συνολικό όγκο
των δοµικών στοιχείων του πίνακα σε όποια εργασία του προϋπολογισµού θέλετε.

7.3.4.5 Λίστες επιλογών

Οι λίστες επιλογών είναι έτοιµα ειδικά φύλλα επιµέτρησης µε δύο εως τέσσερις στήλες τις οποίες
χρησιµοποιείτε στα φύλλα επιµέτρησης για να εισάγετε κάποια διακριτή επιλογή και την αντίστοιχη
τιµή της. Η διακριτή επιλογή βρίσκεται στην πρώτη στήλη ενώ οι υπόλοιπες στήλες
χρησιµοποιούνται για τις αντίστοιχες τιµές που θέλετε να εισάγετε στο φύλλο επιµέτρησης. Για
παράδειγµα µε την χρήση της λίστας των διατοµών οπλισµών µπορείτε να επιλέγετε την διατοµή
που θέλετε και αυτόµατα να συµπληρώνεται σε διπλανό κελί το βάρος αυτής της διατοµής.
Οι λίστες επιλογών του προγράµµατος βρίσκονται στην υποσελίδα Λίστες. Στην υποσελίδα αυτή
υπάρχει η λίστα των λιστών επιλογής και δίπλα της το φύλλο µε τα στοιχεία της τρέχουσας λίστα
επιλογής.

Επεξεργασία λίστας επιλογής
· ∆ηµιουργία νέας λίστας: Απλώς πληκτρολογείτε της νέας λίστας επιλογής σε κενή γραµµή στο

τέλος της λίστας. Το φύλλο της λίστας δηµιουργείται αυτόµατα και είναι άδειο.
· ∆ιαγραφή λίστας επιλογής: Η διαγραφή της τρέχουσας λίστας επιλογής γίνεται µε το κουµπί

∆ιαγραφή του Πλοηγού στο κάτω τµήµα της λίστας.

 Η ∆ιαγραφή είναι µόνιµη και δεν αναιρείται. Μαζί µε τη λίστα επιλογής διαγράφεται το
αντίστοιχο φύλλο µε όλα τα περιεχόµενα του.

 Συνιστάται να διατηρείται πάντοτε ενηµερωµένα αντίγραφα ασφαλείας των βιβλιοθηκών
επιµετρήσεων που έχετε δηµιουργήσει εξάγοντας τις βιβλιοθήκες αυτές σε εξωτερικά αρχεία µε
τη χρήση του οδηγού εισαγωγής – εξαγωγής.
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· Αντιγραφή λίστας επιλογής: ∆ηµιουργείστε µια νέα λίστα επιλογής και, µε αντιγραφή και
επικόλληση, αντιγράψτε κελιά από άλλη λίστα επιλογής.

Επεξεργασία φύλλου λίστα επιλογής
Τα κελιά Α1, Α2, Β1, και Β2 κάθε λίστας είναι δεσµευµένα. Στα συγχωνευµένα κελιά Α1+Α2
πληκτρολογείστε την περιγραφή της λίστας πχ ∆ιατοµές. Στο κελί Β1 πληκτρολογείστε τη µονάδα
µέτρησης. Η διακριτή τιµή εισάγεται πάντοτε στο τρέχον επιλεγµένο κελί του φύλλου επιµέτρησης.
Οι αντίστοιχες τιµές εισάγονται στα διπλανά κελιά δεξιά του επιλεγµένου αντικαθιστώντας τυχόν
υπάρχουσες τιµές.

7.3.4.6 ∆ιαθέσιµες λίστες επιλογών

Οι διαθέσιµες λίστες επιλογών στη βιβλιοθήκη εφαρµογής που διατίθεται µαζί µε το πρόγραµµα
είναι προς το παρόν οι παρακάτω:

1. Κεραµίδια
2. Αγωγοί PVC
3. Υλικά Υποβάσεως & Βάσεως
4. Μεταλλικές διατοµές (∆ιατοµές Τ θερµής έλασης TPS)
5. Μεταλλικές διατοµές (∆ιατοµές L θερµής έλασης LS)
6. Βάρη Οπλισµού
7. Αγωγοί απο Τσιµεντοσωλήνες ή αµιαντοτσιµεντοσωλήνες
8. Εσχάρες φρεατίων υδροσυλλογής
9. Καλύµµατα φρεατίων
10. Θερµαντικά σώµατα Runtal
11. Μεταλλικές διατοµές (Πλατύπελµα δοκάρια Ι - IPBL=HE-A))
12. Μεταλλικές διατοµές (Πλατύπελµα δοκάρια Ι - IPB=HE-B))
13. Μεταλλικές διατοµές (Πλατύπελµα δοκάρια Ι - IPBν=HE-M))
14. Μεταλλικές διατοµές (∆ιατοµές U - UPN)
15. Μεταλλικές διατοµές (Ισοσκελή Γωνιακά L)
16. Μεταλλικές διατοµές (Ανισοσκελή Γωνιακά L)
17. Μεταλλικές διατοµές (∆ιατοµές Ζ)
18. Μεταλλικές διατοµές (Υψίκορµα δοκάρια Ι - IPE)
19. Μεταλλικές διατοµές (∆ιατοµές Τ )
20. Μεταλλικές διατοµές (Σωληνωτές ∆ιατοµές-Τετράγωνες θερµής κατεργασίας)
21. Μεταλλικές διατοµές (Σωληνωτές ∆ιατοµές- Ορθογωνικές θερµής κατεργασίας)

7.3.5 Βιβλιοθήκες ΣΑΥ-ΦΑΥ

Οι βιβλιοθήκες του ΣΑΥ/ΦΑΥ περιλαµβάνουν έτοιµες εργασίες, κινδύνους, µέτρα και ΜΑΠ που
µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε για να συντάξετε µία µελέτη ΣΑΥ ή έναν ΦΑΥ. Η συλλογή,
επεξεργασία και κωδικοποίηση των βιβλιοθηκών έχει γίνει από εξειδικευµένους συνεργάτες µε
πολυετή εµπειρία στο αντικείµενο. Για το λόγο αυτό τις περισσότερες φορές δεν θα χρειαστεί να
επεµβείτε καθόλου στο σηµείο αυτό του προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως έχετε την
δυνατότητα είτε να προσθέσετε εργασίες, κινδύνους και µέτρα είτε να επεξεργαστείτε τα
υπάρχοντα.

Οι βιβλιοθήκες του ΣΑΥ περιλαµβάνουν σελίδες για τις εργασίες, τους κινδύνους, τα µέτρα, τα ΜΑΠ
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και τα ΚΕΠΕΚ, καθώς και τους συσχετισµούς µεταξύ άρθρων ΑΤΟΕ και εργασιών, εργασιών και
κινδύνων, εργασιών και ΜΑΠ και κινδύνων - µέτρων. ΟΙ βιβλιοθήκες του ΦΑΥ είναι όµοιες αλλά δεν
περιλαµβάνουν κινδύνους.  

Οι βιβλιοθήκες ΣΑΥ και ΦΑΥ διακρίνονται σε εφαρµογής οι οποίες δεν είναι επεξεργάσιµες, και
χρήστη που περιλαµβάνει τις  εργασίες, µέτρα και κινδύνους που προστίθενται από εσάς στη βάση
δεδοµένων. Ο διαχωρισµός αυτός υπάρχει γίνεται για καθαρά πρακτικούς λόγους ώστε σε
ενδεχόµενη αναβάθµιση των βιβλιοθηκών εφαρµογής σε νέα έκδοση του προγράµµατος να µην
προκύπτουν προβλήµατα συµβατότητας.

7.3.5.1 Βιβλιοθήκες ΣΑΥ

Οι επιλογές των βιβλιοθηκών ΣΑΥ βρίσκονται στον φάκελο Βιβλιοθήκη / Βιβλιοθήκες ΣΑΥ – ΦΑΥ του
µενού περιήγησης.  Οι επιλογές αυτές ανοίγουν οθόνες όπου µπορείτε είτε να δείτε τα στοιχεία ΣΑΥ
που συνοδεύουν το πρόγραµµα και δεν είναι επεξεργάσιµα (βιβλιοθήκες εφαρµογής), είτε να
προσθέσετε δικά σας στοιχεία (βιβλιοθήκες χρήστη).

· ΣΑΥ - Βιβλιοθήκη:  Η οθόνη αυτή περιλαµβάνει τις Εργασίες, τους Κινδύνους, τα Μέτρα και τα
ΜΑΠ σε λίστες οι οποίες σχετίζονται η µία µε την άλλη. Η βασική λίστα εµφανίζει τις Εργασίες
ΣΑΥ όπου µπορείτε να προσθέσετε νέες στη βιβλιοθήκη χρήστη. Για κάθε Εργασία ΣΑΥ
αντιστοιχούν ένας ή περισσότεροι Κίνδυνοι που εµφανίζονται στη µεσαία λίστα. Μπορείτε να
προσθέσετε νέους Κινδύνους σε µια Εργασία είτε επιλέγοντας από τους υπάρχοντες, είτε µε τη
δηµιουργία νέων. Αντίστοιχα λειτουργούν και τα Μέτρα Ατοµικής Προστασίας καθώς και τα
Μέτρα που σχετίζονται µε κάθε Κίνδυνο.

· ΣΑΥ – ΑΤΟΕ -> Εργασίες:  Στην οθόνη αυτή µπορείτε να συσχετίσετε αναλύσεις άρθρων του
ΑΤΟΕ µε εργασίες ΣΑΥ. Για κάθε άρθρο στη βασική λίστα µπορείτε να επιλέξετε µια ή
περισσότερες Εργασίες ΣΑΥ στην κάτω λίστα. Σκοπός αυτής της προαιρετικής συσχέτισης είναι η
δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας της µελέτης ΣΑΥ µε βάση τον προϋπολογισµό µελέτης του
έργου.

· ΚΕΠΕΚ: Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που
λειτουργούν στην όλη την Ελλάδα.

7.3.5.2 Βιβλιοθήκες ΦΑΥ

Οι επιλογές των βιβλιοθηκών ΦΑΥ βρίσκονται στον φάκελο Βιβλιοθήκη / Βιβλιοθήκες ΣΑΥ – ΦΑΥ
του µενού περιήγησης.  Οι επιλογές αυτές ανοίγουν οθόνες όπου µπορείτε είτε να δείτε τα στοιχεία
ΦΑΥ που συνοδεύουν το πρόγραµµα και δεν είναι επεξεργάσιµα (βιβλιοθήκη εφαρµογής), είτε να
προσθέσετε δικά σας στοιχεία (βιβλιοθήκη χρήστη).

· ΦΑΥ - Βιβλιοθήκη:  Η οθόνη αυτή περιλαµβάνει τις Εργασίες, τα Μέτρα και τα ΜΑΠ σε λίστες οι
οποίες σχετίζονται η µία µε την άλλη. Η βασική λίστα εµφανίζει τις Εργασίες ΦΑΥ όπου µπορείτε
να προσθέσετε νέες στη βιβλιοθήκη χρήστη. Για κάθε Εργασία ΣΑΥ αντιστοιχούν ένα ή
περισσότερα Μέτρα που εµφανίζονται στη κάτω λίστα. Μπορείτε να προσθέσετε νέα Μέτρα σε
µια Εργασία είτε επιλέγοντας από τα υπάρχοντα, είτε µε τη δηµιουργία νέων. Αντίστοιχα
λειτουργούν και τα Μέτρα Ατοµικής Προστασίας.
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7.4 Γεωγραφικά

Στις σελίδες αυτής της ενότητας υπάρχουν πίνακες αναφοράς για τη συµπλήρωση πεδίων σε
διάφορα σηµεία του προγράµµατος όπου χρειάζεται γεωγραφικός προσδιορισµός εταιρείας,
έργου, φορέα κλπ.

Οι τρείς πρώτες λίστες (Χώρες, Περιοχές, Πόλεις) είναι συµπληρωµένες από το πρόγραµµα µε τις
πιο συνηθισµένες εγγραφές. Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορείτε να συµπληρώσετε κάποια εγγραφή
αν δεν υπάρχει.

 Στη λίστα Πόλεις περιλαµβάνονται όχι µόνο οι Πόλεις αλλά και οι ταχυδροµικοί κώδικες. Στα
πεδία όπου χρησιµοποιείται αυτή η λίστα µπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξτε είτε Πόλη είτα
Τ.Κ.

Η οθόνη Καλλικράτης αποτελείται από πέντε υποσελίδες που αποτυπώνουν ακριβώς τη διοικητική
διάρθρωση της χώρας σε Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες, ∆ήµους, ∆ηµοτικές ενότητες και
∆ηµοτικές κοινότητες. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από το site του Υπουργείου εσωτερικών

 Στις οθόνες όπου χρησιµοποιούνται στοιχεία από αυτές τις λίστες τα πεδία είναι
αλληλοεξαρτώµενα, όπως και οι διοικητικές διαιρέσεις. Αν, για παράδειγµα επιλέξετε την
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, τότε στο πεδίο Περιφερειακές ενότητες δεν θα εµφανιστούν για επιλογή όλες
οι Π.Ε. αλλά µόνο οι 4 Π.Ε. που ανήκουν στην Αττική.

7.5 Οικονοµικά

Στην ενότητα αυτή της βιβλιοθήκης υπάρχουν πίνακες αναφοράς σχετικά µε τα οικονοµικά όπως ο
πίνακας των ποσοστών ΦΠΑ. Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα ποσοστά που έχουν χρησιµοποιηθεί
στο πρόγραµµα.

 Συνιστάται να µη τροποποιείτε τις εγγραφές αυτού του πίνακα επειδή είναι πιθανό να
χρησιµοποιούνται σε διάφορα σηµεία του προγράµµατος. Ο πίνακας ενηµερώνεται αυτόµατα από
την ACE Hellas σε κάθε αλλαγή ποσοστών.



Κεφάλαιο

VIII
Εργαλεία
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8 Εργαλεία

Η ενότητα Εργαλεία του κεντρικού µενού του ACE ERP περιλαµβάνει επιλογές και οθόνες για την
γενική διαχείριση και παραµετροποίηση του προγράµµατος, καθώς και οδηγούς για την εκτέλεση
διαφόρων σύνθετων εργασιών. Οι επιλογές της ενότητας οµαδοποιούνται στις παρακάτω οµάδες:

· ∆ιαδικασίες: Περιλαµβάνει οθόνες και οδηγούς για σύνθετες εργασίες που χρησιµοποιούνται
συνήθως σε ειδικές περιπτώσεις.

· ∆ιαχείριση χρηστών: Περιλαµβάνει οθόνες για τη προσθήκη νέων χρηστών στο σύστηµα και τη
διαχείριση των δικαιωµάτων τους στις λειτουργίες και οθόνες του προγράµµατος.

· Παραµετροποίηση προγράµµατος: Περιλαµβάνει οθόνες για την παραµετροποίηση όλων των
λειτουργιών του προγράµµατος.

· ∆ιαχείριση µενού: ∆ίνει τη δυνατότητα τροποποιήσεων του κεντρικού µενού του προγράµµατος.

 Οι επιλογές διαχείρισης χρηστών, παραµετροποίησης και µενού είναι διαθέσιµες µόνο στους
χρήστες που έχουν δικαιώµατα διαχειριστή του συστήµατος και συνιστάται να τροποποιούνται
µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση αµφιβολίας επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης
της ACE Hellas.

8.1 ∆ιαδικασίες

Οι διαδικασίες περιλαµβάνουν οθόνες και οδηγούς για σύνθετες εργασίες που χρησιµοποιούνται
συνήθως σε ειδικές περιπτώσεις.
· Μεταφορά στοιχείων από το eCM
· Μεταφορά στοιχείων από το Αργος
· Οδηγός εισαγωγής – εξαγωγής
· Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση έργων
· Backup βάσης δεδοµένων

8.1.1 Αναβάθµιση από το eCM

Το ACE ERP PM (Project Management), ως τµήµα του ολοκληρωµένου συστήµατος ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων ACE ERP, περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες των
παλιότερων προγραµµάτων διαχείρισης έργων της ACE Hellas. Μεταξύ αυτών και οι εφαρµογές του
συστήµατος διαχείρισης ∆ηµοσίων έργων eCM που αντικαθίστανται από τα υποσυστήµατα του ACE
ERP PM.

Από τη πλευρά της ACE Hellas καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η µετάβαση από τα
παλιά προγράµµατα στο νέο ολοκληρωµένο σύστηµα να γίνει εύκολα, γρήγορα, και χωρίς
προβλήµατα. Σηµαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η ύπαρξη οδηγών για τη µεταφορά
των στοιχείων των βάσεων δεδοµένων του eCM (βιβλιοθήκες, έργα και µελέτες) στο νέο
πρόγραµµα. Η µεταφορά των στοιχείων γίνεται σε δύο βήµατα µε τη χρήση του αντίστοιχου
οδηγού:
· Εισαγωγή βιβλιοθηκών: Ο οδηγός αυτός µπορεί να τρέξει µόνο µία φορά και µεταφέρει όλα τα

στοιχεία µια βάσης eCM σε µια νέα βάση του Ace ERP.
· Εισαγωγή έργων: Ο οδηγός αυτός µπορεί να τρέξει όσες φορές επιθυµείτε και µε τη χρήση του

µπορείτε να µεταφέρετε κατ' επιλογή έργα, µελέτες και µελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ από οποιαδήποτε βάση



Εργαλεία 181

Copyright ACE-Hellas SA

eCM σε µια µία βάση Ace ERP στην οποία προηγουµένως έχει γίνει η µεταφορά των βιβλιοθηκών.

  Οι λειτουργίες του ACE ERP και ο τρόπος εργασίας στο περιβάλλον του έχουν αρκετές
οµοιότητες µε το eCM και συνεπώς οι παλιοί χρήστες θα εξοικειωθούν γρήγορα µε το. Υπάρχουν,
ωστόσο, και ορισµένες διαφορές στις λειτουργίες και στον τρόπο εργασίας.

8.1.1.1 Εισαγωγή βιβλιοθηκών από eCM

Η µεταφορά των βιβλιοθηκών από µια βάση eCM στη νέα βάση του ACE ERP µεταφέρει όλα τα
στοιχεία της βάσης που δεν σχετίζονται άµεσα µε έργα και µελέτες:
· Χρήστες, ρόλους και ρυθµίσεις
· ∆ιάφορους πίνακες όπως ΕΤΕΠ, προδιαγραφές µελετών κλπ.
· Αρθρα ΑΤΟΕ (επίσηµα και χρήστη) και υλικά
· Κωδικούς αναθεώρησης
· Όλες τις τιµαριθµικές και τους συντελεστές αναθεώρησης

Η διαδικασία της µεταφοράς είναι όπως παρακάτω:

· Στην πρώτη σελίδα του οδηγού πατήστε Συνέχεια.
· Στην επόµενη σελίδα επιλέξτε τη βάση δεδοµένων από όπου θα γίνει η µεταφορά. Στις

περισσότερες περιπτώσεις τα στοιχεία θα είναι αυτόµατα συµπληρωµένα επειδή το πρόγραµµα
ανιχνεύει την εγκατάσταση του eCM στον υπολογιστή σας.

· Η επόµενη σελίδα συνοψίζει τις επιλογές σας. Πατήστε το κουµπί Μεταφορά δεδοµένων αν
θέλετε να ξεκινήσει η εισαγωγή της βιβλιοθήκης από το eCM, την οποία παρακολουθείτε µε τη
µπάρα προόδου και τα σχόλια που αναγράφονται κάτω από αυτή.

· Μετά το τέλος της διαδικασίας, στην τελευταία σελίδα του οδηγού αναγράφεται αν η µεταφορά
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ή µε λάθη.

  Η διαδικασία της εισαγωγής της βιβλιοθήκης µπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως και ώρες
ανάλογα µε την ταχύτητα του υπολογιστή σας και τον αριθµό των άρθρων χρήστη και των
συντελεστών αναθεώρησης που περιέχει. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής η µπάρα προόδου
µπορεί να φαίνεται παγωµένη κατά διαστήµατα.

  Η µεταφορά της βιβλιοθήκης µπορεί να γίνει µόνο µία φορά. Αν επαναλάβετε τον οδηγό
εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα.

 Η µεταφορά της βιβλιοθήκης περιλαµβάνεται, ως προαιρετική επιλογή, και στον οδηγό
εγκατάστασης του ACE ERP PM. Αν έχετε κάνει την µεταφορά βιβλιοθήκης κατά την εγκατάσταση
του προγράµµατος δεν µπορείτε να την επαναλάβετε, και µπορείτε να προχωρήσετε απ' ευθείας
στη µεταφορά των έργων και µελετών.

8.1.1.2 Εισαγωγή έργων από eCM

Με τον οδηγό µεταφοράς έργων µπορείτε να µεταφέρετε κατ' επιλογή έργα, µελέτες και µελέτες
ΣΑΥ-ΦΑΥ από οποιαδήποτε βάση eCM σε µια µία βάση Ace ERP στην οποία προηγουµένως έχει
γίνει η µεταφορά των βιβλιοθηκών.
Η διαδικασία µεταφοράς δηµιουργεί ένα νέο έργο για κάθε έργο εργολήπτη, µελέτη
προκοστολόγησης, έργο επιµετρήσεων και µελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ της βάσης του eCM και µεταφέρει σε
αυτό όλα τα διαθέσιµα στοιχεία. Τα νέα έργα που δηµιουργούνται είναι έτοιµα για να συνεχίσετε
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την εργασία σας είτε πρόκειται για τον υπολογισµό της µελέτης, είτε για τον υπολογισµό του
τρέχοντος λογαριασµού.

Η διαδικασία της µεταφοράς είναι όπως παρακάτω:
·  Στην πρώτη σελίδα του οδηγού που εµφανίζεται πατήστε Συνέχεια.
· Από τη λίστα της επόµενης σελίδας επιλέξτε το είδος των έργων του eCM που θέλετε να

µεταφέρετε (έργα εργολήπτη, µελέτες προκοστολόγησης και µελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ) και πατήστε
Συνέχεια.

· Στην επόµενη σελίδα επιλέξτε τη βάση δεδοµένων από όπου θα γίνει η µεταφορά. Στις
περισσότερες περιπτώσεις τα στοιχεία θα είναι αυτόµατα συµπληρωµένα επειδή το πρόγραµµα
ανιχνεύει την εγκατάσταση του eCM στον υπολογιστή σας.

· Οι επόµενες σελίδες εµφανίζουν σε δενδροειδή µορφή τα έργα της βάσης του eCM σε χωριστές
σελίδες ανάλογα µε τον τύπο τους. Επιλέγετε τα έργα προς µεταφορά κάνοντας κλικ στο κουτί
ελέγχου στην πρώτη στήλη.

· Η επόµενη σελίδα συνοψίζει τις επιλογές σας. Πατήστε το κουµπί Μεταφορά δεδοµένων αν
θέλετε να ξεκινήσει η εισαγωγή των έργων από το eCM, την οποία παρακολουθείτε µε τη µπάρα
προόδου και τα σχόλια που αναγράφονται κάτω από αυτή.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, στην τελευταία σελίδα του οδηγού αναγράφεται αν η µεταφορά
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ή µε λάθη.

  Μπορείτε να επαναλάβετε την εισαγωγή µελετών όσες φορές θέλετε, µεταφέροντας κάθε φορά
άλλα έργα και µελέτες. Αν µεταφέρετε το ίδιο έργο ή µελέτη πολλές φορές το πρόγραµµα
µεταφοράς αλλάζει τον κωδικό του.

 Συνιστάται να κάνετε µεταφορά µόνο των πρόσφατων έργων και µελετών. Η βάση του eCM δεν
επηρεάζεται καθόλου από τη µεταφορά.

  Αν µια µελέτη έχει υπολογιστεί στο eCM µε σφάλµατα, αυτό δεν εµποδίζει τη µεταφορά.
Προφανώς όµως τα ίδια σφάλµατα θα εµφανιστούν και στον υπολογισµό στο νέο πρόγραµµα. Αν
όµως κατά τον υπολογισµό στο eCM διαπιστώθηκε ότι κάποιο άρθρο του προϋπολογισµού δεν
υπάρχει στη βιβλιοθήκη, τότε αυτή η µελέτη δεν θα µεταφερθεί. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού
αναφέρεται ότι η µεταφορά ολοκληρώθηκε µε λάθη και αναγράφονται όλες οι µελέτες που δεν
µεταφέρθηκαν

 Συνιστάται να κάνετε υπολογισµό και αποθήκευση στο eCM πριν την µεταφορά µιας µελέτης. Αν
µια µελέτη δεν είναι υπολογισµένη εµφανίζεται µε αχνό χρώµα στο δένδρο και η µεταφορά της δεν
είναι δυνατή.

  Οι εργολαβίες και τα ΠΚΤΜΝΕ που περιλαµβάνουν δεν µεταφέρονται ως χωριστά έργα αλλά σε
συνδυασµό µε µια µελέτη ή ένα έργο. Για να συµβεί αυτό πρέπει στη στήλη ΠΚΤΜΝΕ του δένδρου
να επιλέξετε την το έργο εργολαβίας του eCM που επιθυµείτε. Στην περίπτωση αυτή ένα
τουλάχιστον PKTMNE της εργολαβίας πρέπει να είναι υπολογισµένο, αλλιώς αυτή δεν εµφανίζεται
στη λίστα επιλογής.

 Ο χρόνος εισαγωγής των έργων εργολήπτη, µελετών προκοστολόγησης και µελετών ΣΑΥ – ΦΑΥ
είναι συνήθως µικρότερος του ενός λεπτού για το καθένα. Αντίθετα η εισαγωγή ενός έργου
αναλυτικών επιµετρήσεων από το eCM µπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως και ώρες, ειδικά
όταν αυτό περιλαµβάνει µεγάλα φύλλα επιµέτρησης και πίνακες.
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8.1.1.3 Βασικές διαφορές

Οι βασικές διαφορές στο περιβάλλον και στη χρήση του προγράµµατος είναι:

· Στο ACE ERP PM µπορείτε να έχετε ταυτόχρονα ανοιχτά πολλά έργα, προϋπολογισµούς, άρθρα,
υλικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, τα καθένα στη δική του καρτέλα. Η µετάβαση από τη µία
καρτέλα στην άλλη γίνεται µε ένα κλικ στην αντίστοιχη ετικέτα.

· Ενώ στο eCM η αποθήκευση γίνεται σε επίπεδο έργου, στο ACE ERP η αποθήκευση γίνεται για
κάθε καρτέλα χωριστά. Για κάθε χρήστη, ανάλογα µε την επιθυµία του, υπάρχει δυνατότητα είτε
η αποθήκευση να γίνεται αυτόµατα µε την µετάβαση από τη µία καρτέλα στην άλλη, είτε να την
κάνει πάντα ο ίδιος µε το κουµπί Αποθήκευση.

· Στο ACE ERP οι επιλογές των λειτουργιών του προγράµµατος βρίσκονται στο κατακόρυφο µενού
περιήγησης µε δενδροειδή µορφή σε αντίθεση µε το eCM όπου υπήρχε το κλασσικό µενού στην
κορυφή της οθόνης.

· Το ACE ERP, όπως τα περισσότερα σύγχρονα προγράµµατα διαθέτει την κορδέλα όπου
συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο όλες οι εντολές του προγράµµατος και ισχύουν κεντρικά. Σε
αντίθεση µε το eCM όπου οι περισσότερες οθόνες είχαν τη δική τους γραµµή εντολών, στο νέο
πρόγραµµα οι εντολές της κορδέλας είναι ενιαίες για όλο το πρόγραµµα και έχουν εφαρµογή σε
όποια καρτέλα είναι κάθε φορά τρέχουσα. Αν για παράδειγµα είναι τρέχουσα η οθόνη των
έργων, τότε η εντολή Νέα εγγραφή δηµιουργεί ένα νέο έργο, ενώ αν η τρέχουσα οθόνη είναι των
άρθρων δηµιουργεί ένα νέο άρθρο.

· Για την εύρεση άρθρων, υλικών και άλλων στοιχείων δεν υπάρχει η ανάγκη ειδικών παραθύρων
εφόσον οι δυνατότητες ταξινόµησης, εύρεσης, οµαδοποίησης και φιλτραρίσµατος είναι πολύ
δυναµικές και κοινές σε όλες τις οθόνες του προγράµµατος.

Οι βασικές διαφορές στη λειτουργία του προγράµµατος είναι:

· Τα άρθρα των εργασιών ενός προϋπολογισµού στο ACE ERP δεν είναι απλές αναφορές σε
κωδικούς άρθρων του ΑΤΟΕ και των ΝΕΤ όπως στο eCM. Όταν επιλέγετε ένα άρθρο για να το
χρησιµοποιήσετε σε µία µελέτη τότε δηµιουργείται ένα αντίγραφο αυτού του άρθρου µέσα στο
έργο µαζί µε τα αντίστοιχα υλικά και τα τυχόν βοηθητικά άρθρα. Με τον τρόπο αυτό η µελέτη
αποδεσµεύεται από τη βιβλιοθήκη των άρθρων και οι τυχόν αλλαγές στα επίσηµα και τα άρθρα
χρήστη δεν επηρεάζουν πλέον τη µελέτη.  Αντίθετα, µπορείτε να κάνετε αλλαγές στα άρθρα,
στοιχεία κόστους και τιµές υλικών ενός έργου χωρίς να επηρεάζονται καθόλου, ούτε τα επίσηµα
άρθρα, ούτε τα άρθρα χρήστη.

· Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού µπορείτε να επιλέγετε πολλά άρθρα και να τα προσθέτετε
όλα µαζί στον προϋπολογισµό.

· Οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής άρθρων, υλικών και τιµαριθµικών εκτελούνται µέσα από
ένα ενιαίο, απλό και γρήγορο οδηγό εισαγωγής - εξαγωγής.

8.1.2 Οδηγός εισαγωγής - εξαγωγής

Όλα τα άρθρα µε τα οποία εργάζεστε στο ACE ERP PM, είτε είναι επίσηµα είτε άρθρα χρήστη,
βρίσκονται σε µία ενιαία βάση δεδοµένων. Η βάση αυτή, που στηρίζεται στον MS SQL Server,
περιλαµβάνει επίσης και τα υλικά τις τιµαριθµικές και κάθε άλλο στοιχείο του ΑΤΟΕ. Αυτός ο
τρόπος αποθήκευσης προσφέρει αυξηµένη ασφάλεια των στοιχείων καθώς και µεγαλύτερη
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ευελιξία και καλύτερη ταχύτητα στην επεξεργασίας τους. Είναι απαραίτητο όµως να υπάρχει και
τρόπος διαχείρισης µιας οµάδας άρθρων, υλικών ή τιµών για τους παρακάτω λόγους:

· Πολλές φορές είναι ανάγκη να µεταφέρετε άρθρα, υλικά και τιµές από ένα υπολογιστή σε άλλο.  

· Χρειάζεται να εισάγετε τα νέα άρθρα, υλικά και τιµαριθµικές που προµηθεύεστε στη βάση
δεδοµένων.  

· Πρέπει να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας άρθρων και υλικών και κυρίως αυτών που εσείς
δηµιουργήσατε.

· Πρέπει να µπορείτε να εξάγετε άρθρα και υλικά από την δική σας βάση και να τα εισάγετε σε
άλλη εγκατάσταση του προγράµµατος είτε δική σας είτε συνεργάτης σας.  

Ο Οδηγός εισαγωγής – εξαγωγής σας δίνει αυτές τις δυνατότητες µε απλό και εύληπτο τρόπο. Τα
άρθρα, τα υλικά, οι τιµαριθµικές και κάθε άλλο στοιχείο της βάσης δεδοµένων µπορούν να
εξαχθούν σε απλά αρχεία των Windows και να εισαχθούν κατόπιν στην ίδια ή άλλη βάση.  Με τη
χρήση του οδηγού µπορείτε να εξάγετε και να εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

Επίσηµα άρθρα
· Εξαγωγή: Στην πρώτη σελίδα του οδηγού εµφανίζεται λίστα µε τα επίσηµα άρθρα της

βιβλιοθήκης και διάφορα φίλτρα. Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθµό των άρθρων που θα
εξαχθούν µε βάση την έκδοση, το πρόθεµα, το διακριτικό και την κατηγορία.  Κατόπιν επιλέγετε
την θέση αποθήκευσης του αρχείου που θα δηµιουργηθεί και δίνετε το όνοµα του. Η τελευταία
σελίδα του οδηγού συνοψίζει τα στοιχεία της εξαγωγής πριν τη δηµιουργία του αρχείου. Τα
επίσηµα άρθρα αποθηκεύονται ως άρθρα χρήστη σε αρχεία τύπου *.cua.

· Εισαγωγή: Η εισαγωγή των επίσηµων άρθρων απαιτεί κωδικό που παρέχεται από την ACE –
Hellas στους χρήστες που διαθέτουν ενεργό συµβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης. Επιλέγετε
το αρχείο τύπου *.coa που περιέχει τα επίσηµα άρθρα και πληκτρολογείτε τον κωδικό
εισαγωγής.

Αρθρα χρήστη
· Εξαγωγή: Η διαδικασία της εξαγωγής είναι όµοια µε αυτή των επίσηµων άρθρων µε τη διαφορά

ότι στα φίλτρα δεν επιλέγετε την έκδοση αλλά την οµάδα των άρθρων χρήστη που θέλετε να
εξάγετε. Τα άρθρα χρήστη αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου *.cua.

· Εισαγωγή: Επιλέγετε το αρχείο *.cua που θέλετε να εισάγετε και την οµάδα άρθρων χρήστη όπου
θα εισαχθούν. Στο ανοιχτό πεδίο επιλογής της οµάδας µπορείτε να δηµιουργήσετε µια νέα
οµάδα. Κατόπιν εµφανίζονται σε λίστα τα άρθρα του αρχείου που επιλέξατε. Μπορείτε να
φιλτράρετε αυτά που θα εισαχθούν µε βάση το πρόθεµα, το διακριτικό και την κατηγορία.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα αντικατασταθούν τα άρθρα που τυχόν έχουν το ίδιο κωδικό
µε αυτά που εισάγονται.

Στοιχεία κόστους
· Εξαγωγή: Στην πρώτη σελίδα του οδηγού εµφανίζεται λίστα µε τα στοιχεία κόστους της

βιβλιοθήκης και διάφορα φίλτρα. Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθµό των στοιχείων κόστους
που θα εξαχθούν µε βάση το είδος, την κατηγορία τιµής, τη συµµετοχή του σε κατηγορίες
άρθρων και το διακριτικό.  Κατόπιν επιλέγετε την θέση αποθήκευσης του αρχείου που θα
δηµιουργηθεί και δίνετε το όνοµα του. Η τελευταία σελίδα του οδηγού συνοψίζει τα στοιχεία της
εξαγωγής πριν τη δηµιουργία του αρχείου. Τα στοιχεία κόστους αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου
*.cce.

· Εισαγωγή: Επιλέγετε το αρχείο *.cce που θέλετε να εισάγετε οπότε εµφανίζονται σε λίστα τα
στοιχεία κόστους του αρχείου που επιλέξατε. Μπορείτε να φιλτράρετε αυτά που θα εισαχθούν
µε βάση τα ίδια κριτήρια που χρησιµοποιήσατε στην εξαγωγή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν
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θα αντικατασταθούν τα στοιχεία κόστους που τυχόν έχουν το ίδιο κωδικό µε αυτά που
εισάγονται.

Τιµαριθµική
· Εξαγωγή: Στην πρώτη σελίδα του οδηγού επιλέγετε την τιµαριθµική που θέλετε να εξάγετε οπότε

εµφανίζεται λίστα µε τα στοιχεία κόστους αυτής της τιµαριθµικής και διάφορα φίλτρα. Μπορείτε
να περιορίσετε τον αριθµό των στοιχείων κόστους της τιµαριθµικής που  εξαχθούν µε βάση το
είδος, την κατηγορία τιµής, τη συµµετοχή του σε κατηγορίες άρθρων και το διακριτικό.  Κατόπιν
επιλέγετε την θέση αποθήκευσης του αρχείου που θα δηµιουργηθεί και δίνετε το όνοµα του. Η
τελευταία σελίδα του οδηγού συνοψίζει τα στοιχεία της εξαγωγής πριν τη δηµιουργία του
αρχείου. Οι τιµαριθµικές αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου *.cwe.

· Εισαγωγή: Στην πρώτη σελίδα του οδηγού επιλέγετε το αρχείο της τιµαριθµικής τύπου *.cwe που
θέλετε να εισάγετε. Το πρόγραµµα ελέγχει αν η τιµαριθµική υπάρχει ήδη στη βάση δεδοµένων
και εµφανίζει ερώτηµα αν θέλετε να αντικατασταθεί. Σε αρνητική απάντηση η εισαγωγή
ακυρώνεται ενώ αν απαντήσετε καταφατικά η τιµαριθµική εισάγεται και αντικαθιστά την
υπάρχουσα. Ο έλεγχος των τιµαριθµικών που υπάρχουν στη βάση γίνεται µε βάση τον κωδικό
τους. Αν θέλετε να διατηρήσετε µια τιµαριθµική ίδια µε αυτή που εισάγετε, πρέπει πριν την
εισαγωγή να αλλάξετε τον κωδικό της.

Κειµένα-περιγραφές
Οι περιγραφές είναι µορφοποιηµένα κείµενα που χρησιµοποιούνται στις εκτυπώσεις των έργων και
µελετών όπως το τιµολόγιο µελέτης. Το ACE ERP PΜ διαθέτει µια έτοιµη βιβλιοθήκη περιγραφών η
οποία εµπλουτίζεται συνεχώς. Μπορείτε να εξάγετε τη βιβλιοθήκη αυτή σε αρχεία τύπου *.rtl, αν
θέλετε να τη µεταφέρετε σε άλλη βάση δεδοµένων. Με την εισαγωγή του αρχείου προστίθενται
στη βιβλιοθήκη οι τυχόν νέες περιγραφές που περιέχει το αρχείο. Οι υπάρχουσες περιγραφές δεν
επηρεάζονται εκτός αν είναι ενεργοποιηµένο το κουτί ελέγχου οπότε οι κωδικοί που δεν υπάρχουν
στο αρχείο εισαγωγής διαγράφονται.

Τίτλοι άρθρων
Οι τίτλοι άρθρων είναι οι κωδικοί όλων των άρθρων του ΑΤΟΕ µαζί µε τις µικρές περιγραφές τους
και χρησιµοποιούνται για την αυτόµατη συµπλήρωση των προϋπολογισµών στον Εργολήπτη και το
ΣΑΥ-ΦΑΥ. Στην προκοστολόγηση χρησιµοποιείται η πλήρης βιβλιοθήκη του ΑΤΟΕ µε τις αναλύσεις,
τα υλικά και τις τιµαριθµικές. Αυτό το αρχείο *.ewt διατίθεται από την ACE Hellas µαζί µε την
αρχική βάση δεδοµένων και πολύ σπάνια θα χρειαστεί να κάνετε εισαγωγή ένα νέο.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε και να εξάγετε από και σε εξωτερικά αρχεία:
· Κωδικούς αναθεώρησης
· Συντελεστές αναθεώρησης που έχετε προµηθευτεί από την Ace Hellas.
· Τη βασική βιβλιοθήκη µε γενικούς πίνακες αναφοράς
· Βιβλιοθήκη προδιαγραφών
· Βιβλιοθήκες ΣΑΥ-ΦΑΥ επίσηµες και χρήστη.
· Βιβλιοθήκες αναλυτικών επιµετρήσεων εφαρµογής και χρήστη.

8.1.3 Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση έργων

Η διαγραφή ενός έργου δεν επιτρέπεται στο ACE ERP επειδή οι συσχετίσεις που έχει µε άλλα
αντικείµενα (παραστατικά, λογαριασµούς, πίνακες αναφοράς κλπ) είναι πολύπλοκες και
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αλληλοεξαρτώµενες.

Μπορείτε, ωστόσο, να απενεργοποιήσετε όποια έργα θέλετε έτσι ώστε να µην εµφανίζονται σε
κανένα σηµείο του προγράµµατος (καρτέλες, λίστες επιλογής κλπ). Με τον τρόπο αυτό «κλείνετε»
το έργο, δεν εµφανίζεται δηλαδή κατά την εργασία σας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι τυχόν
συσχετίσεις που έχει µε άλλα έργα. Επιπλέον η απενεργοποίηση είναι αντιστρεπτή, µπορείτε
δηλαδή σε κάθε στιγµή να «επαναφέρετε» ένα έργο που έχετε απενεργοποιήσει.

Για τις διαδικασίες αυτές υπάρχει η ειδική οθόνη Κεντρικό µενού / Εργαλεία / ∆ιαδικασίες /
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση έργων. Στη λίστα αυτής τη οθόνης εµφανίζονται όλα τα έργα,
ενεργά και µη. Η κατάσταση τους φαίνεται στη στήλη Απενεργοποιηµένο. Για να απενεργοποιήσετε
το επιλεγµένο στη λίστα έργο κάνετε κλικ στο κουµπί Απενεργοποίηση της οµάδας ∆ιαδικασίες της
κορδέλας, ενώ για να το επαναφέρετε κάνετε κλικ στο κουµπί Ενεργοποίηση.

8.1.4 Backup βάσης δεδοµένων

Το ACE ERP PM αποθηκεύει όλα τα στοιχεία των έργων σας σε βάσεις δεδοµένων του MS SQL
Server. Οι βάσεις αυτές δεν είναι απλοί αποθηκευτικοί χώροι στον σκληρό δίσκο αλλά πλήρη
συστήµατα λογισµικού που φροντίζουν ώστε η διαχείριση των δεδοµένων σας να γίνεται µε
ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Η πλήρης ασφάλεια όµως των δεδοµένων σας είναι εξασφαλισµένη µόνο όταν τηρείτε αντίγραφα
ασφαλείας της βάσης σας σε συχνά χρονικά διαστήµατα. Η διαδικασία της δηµιουργίας του
αντιγράφου ασφαλείας της βάσης µέσα από το πρόγραµµα είναι απλή.
Στο παράθυρο που εµφανίζεται µε την επιλογή Backup βάσης δεδοµένων κάνετε κλικ στο κουµπί
∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Η δηµιουργία του αντιγράφου γίνεται σε ελάχιστο χρόνο και
στο τέλος εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης.

 Το αντίγραφο ασφαλείας είναι αρχείο µε το όνοµα της βάσης, την ηµεροµηνία δηµιουργίας και
την επέκταση bak. Για να δείτε και να αλλάξετε τη θέση όπου αυτό δηµιουργείται κάνε κλικ στις
Ρυθµίσεις του παράθυρου.

 Συνιστάται να κάνετε backup πριν από κάθε έξοδο σας από το ACE ERP PM.



Κεφάλαιο

IX
Παράρτηµα
νοµοθεσίας
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9 Παράρτηµα νοµοθεσίας

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται ειδικά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη νοµοθεσία περί
δηµοσίων έργων και τον τρόπο υλοποίησης των διατάξεων τους στο ACE ERP. Η ACE Hellas
παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρµόζει έγκαιρα και έγκυρα το λογισµικό ώστε να είναι
σύµφωνο µε τη νοµοθεσία και ευέλικτο στη λειτουργία του.

Τα θέµατα που καλύπτονται είναι:
· Έλεγχος επί έλαττον δαπανών σε ΑΠΕ
· Υπολογισµός εγγυητικής καλής εκτέλεσης
· Νοµοθεσία για τον Ειδικό Απολογισµό Εργασιών
· Νοµοθεσία και διατάξεις απροβλέπτων
· Υπολογισµός µειωτικού συντελεστή αναθεώρησης
· Νοµοθεσία αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ
· Υπολογισµός ποσοστού εργατικής δαπάνης
· Νοµοθεσία υπολογισµού τόκων υπερηµερίας
· Νοµοθεσία υπερηµερίας επί του αναλογούντος ΦΠΑ
· Νοµοθεσία για τον υπολογισµό της ασφάλτου
· Υπολογισµός εγγυητικών, απόσβεσης και τόκων προκαταβολής
· Υπολογισµός αρνητικής αναθεώρησης
· Παράδειγµα εκτύπωσης προκαταβολών
· Παράδειγµα εκτύπωσης εγγυητικών ΚΕ
· Πίνακας υπολογισµού τόκων υπερηµερίας
· Υπολογισµός εγγυητικών ΚΕ και προκαταβολών
· Υπολογισµός αναθεώρησης σύµφωνα µε Ν4313
· Πίνακες Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 2004-2015
· Καθορισµός τιµής µονάδας νέας εργασίας
· Νοµοθεσία για τη στρογγύλευση ΑΤΟΕ

9.1 Έλεγχος επί έλαττον δαπανών σε ΑΠΕ

A. Σχετική νοµοθεσία
· Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωµής µε αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005
· Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩ∆Ε 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : ∆17α/08/158/ΦΝ437
· Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩ∆Ε 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : ∆17γ/03/114/ΦΝ443
· Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩ∆Ε 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : ∆17α/02/128/ΦΝ443
· Ν.3669/2088 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008), άρθρο 57
· Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δηµοσίων έργων (ΦΕΚ

2897Β/15-11-2013)

B. Βασικοί όροι που πρέπει να τηρούνται (Από την Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή
Πληρωµής Αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005)
 Οι βασικοί όροι που πρέπει να τηρούνται κατά την τροποποίηση οποιασδήποτε σύµβασης
δηµόσιου έργου µε βάση την παραπάνω νοµοθεσία είναι:

· Η τήρηση του βασικού σχεδίου του έργου, που απετέλεσε αντικείµενο του διαγωνισµού µε τις
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην προκήρυξη και τα τεύχη
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δηµοπράτησης. Με τον όρο βασικό σχέδιο νοούνται, τόσο το γενικό περίγραµµα του έργου, όσο
και οι όροι που περιλαµβάνονται στα τεύχη δηµοπράτησης (όροι πληρωµής, προαιρέσεις,
υποχρεώσεις αναδόχου κλπ). Επίσης οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά του έργου (κυρίως
ποιοτικά) δεν µπορούν να διαφοροποιούνται και σε καµία περίπτωση να υποβαθµίζονται ή να
θίγεται η πληρότητα ή λειτουργικότητα του έργου. Τροποποιήσεις αυτού του είδους δεν
επιτρέπονται σε καµία περίπτωση. Στις περιπτώσεις που συµβαίνουν αντίστοιχες καταστάσεις το
σύνολο των τροποποιήσεων δεν είναι επιλέξιµο.

· Απαγόρευση αφαίρεσης µίας οµάδας εργασιών. Η αφαίρεση οµάδας εργασιών απαγορεύεται.
Στην περίπτωση αφαίρεσης µειώνεται ισόποσα το ύψος της σύµβασης. Στην περίπτωση που δεν
µειωθεί η σύµβαση, τα ποσά αυτά δεν είναι επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση.

· Περιορισµός µείωσης στο 20% του προϋπολογισµού µιας οµάδας εργασιών και της αύξησης στο
20% από την χρήση των επί έλαττον δαπανών. Η δυνατότητα µείωσης του προϋπολογισµού µίας
οµάδας εργασιών περιορίζεται στο 20% του αρχικού προϋπολογισµού της οµάδας, όπως αυτή
αποτυπώνεται στην αρχική σύµβαση. Επίσης από την παραπάνω µείωση δεν µπορεί να αυξηθεί
µία οµάδα εργασιών πέραν του 20% του αρχικού της προϋπολογισµού. Η µείωση πέραν του
ποσοστού αυτού θα πρέπει να µειώνει το ύψος της σύµβασης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν
είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. Η αύξηση µιας οµάδας
εργασιών από την χρήση επί έλαττον δαπανών πέραν του 20% του αρχικού προϋπολογισµού της
οµάδας, δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. (To 20%
καθορίστηκε µε την εγκύκλιο 20/26-07-2006)

· Περιορισµός των µετακινήσεων από οµάδα εργασιών σε άλλη οµάδα στο 10% του
προϋπολογισµού των εργασιών της αρχικής Σύµβασης. Συνολικά οι µειώσεις των
προϋπολογισµών των οµάδων εργασιών δεν µπορούν αθροιστικά να υπερβαίνουν το 10% του
προϋπολογισµού των εργασιών της αρχικής σύµβασης. Η πέραν του 10% µείωση, µειώνει το
ύψος της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που τα ποσά αυτά
χρησιµοποιηθούν για άλλες εργασίες, δεν είναι επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση από τα
διαρθρωτικά ταµεία.

· Απαγόρευση χρηµατοδότησης νέων εργασιών από την χρήση των επί έλαττον δαπανών. Οι νέες
εργασίες που ενσωµατώνονται στη σύµβαση δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε χρήση των
επί έλαττον δαπανών, παρά µόνο από τα απρόβλεπτα, εφόσον είναι προµετρητικά σφάλµατα ή
παραλείψεις της µελέτης.

· Απαγόρευση αύξησης διαφόρων δαπανών που δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο προσφοράς ή
χρησιµοποίησής τους για εργασίες.  Οι διάφορες κατηγορίες δαπανών που περιλαµβάνονται στη
σύµβαση (π.χ. Μελέτες, έρευνες, απολογιστικά, ΟΠΕ, µητρώο) δεν µπορούν να τροποποιηθούν
αυξητικά µε χρήση ποσών που αφορούν εργασίες ή µειωτικά µε µεταφορά των ποσών στον
προϋπολογισµό εργασιών της σύµβασης. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν σταθερά ποσά
(επιµέρους κατ' αποκοπή τιµήµατα), τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενα της προσφοράς του
αναδόχου. ∆εν δύνανται να αυξηθούν και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό που
προβλέφθηκαν, άλλως µειώνουν το συνολικό ύψος της σύµβασης.

Γ. Έλεγχοι στο Ace ERP PM
· Συµπληρώστε τα ποσοστά και ποσά της περιοχής Χρήση επί έλαττον - απροβλέπτων της σελίδας

Στοιχεία συµβάσεων.
· Κάνετε έλεγχο της χρήσης των αποβλέπτων και των επί έλαττον µε την εκτύπωση ΑΠ/21 Ελεγχος

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ.  Για τους υπολογισµούς ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί και παρατηρήσεις:
1. Ο έλεγχος γίνεται µόνο στην αρχική σύµβαση και όχι στις συµπληρωµατικές συµβάσεις.
2. Το όριο 20% των επί έλασσον δαπανών αφορά για έργα τα οποία κατασκευάζονται µε
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µελέτες που ανατέθηκαν και εκπονήθηκαν βάσει του ν. 3316/05, είτε προκηρύσσονται µετά
την 1-3-2006

3. Οι Απολογιστικές εργασίες τυπώνονται στο τέλος µετά την έκπτωση συγκεντρωτικά.
4. Tα ποσοστά ΓΕΟΕ και Έκπτωσης θεωρούνται ότι είναι τα ίδια σε κάθε ΑΠ.
5. Το κόστος των οµάδων αποτυπώνεται αφού έχει αφαιρεθεί η έκπτωση του αναδόχου. Αρα

υπάρχει Γενική έκπτωση αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις οµάδες. Επίσης στο κόστος των
οµάδων δεν αποτυπώνεται το ΓΕΟΕ.

9.2 Υπολογισµός εγγυητικής καλής εκτέλεσης

Η νοµοθεσία σχετικά µε τον υπολογισµό των εγγυητικών καλής εκτέλεσης είναι η εξής:

· Νόµος 3669/2008 ( ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) Αρθρο 35 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
1.   Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του
έργου.
Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της σύµβασης και το
ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας.
Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται το κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν περιλαµβάνονται τα
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α..
Στις περιπτώσεις ειδικών ή σηµαντικών έργων ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαίτερη
σηµασία, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όµως πέραν του δέκα
τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης ή
διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, ορίζεται οµοίως µε τη σύµβαση
εγγύηση µέχρι του ποσοστού του προηγούµενου εδαφίου.

2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος,
ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης
µετά το ως άνω όριο, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις
επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µία (1) µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος,
για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, µιάµιση (1,5) µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης
έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του
προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω.
  Η παραπάνω παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 άρθρου 59 Ν4146/2013, ΦΕΚ Α 90/18-
4-2013
2.   Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος,
ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης
µετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας µονάδας εγγύησης για κάθε µονάδα
έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα
για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75) µονάδα
εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης
εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό (22,00%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται
πιο πάνω. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
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και ∆ικτύων µπορεί να επανακαθορίζονται οι ως άνω µονάδες έκπτωσης ή εγγύησης.

3.   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που εκδίδεται
µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων, ορίζεται για όλα τα εκτελούµενα στη χώρα
δηµόσια έργα ενιαίο όριο ανά κατηγορία και είδος έργου, άνω του οποίου ισχύει υποχρεωτικά η
παράγραφος 2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης το ποσοστό αυτό ορίζεται κατά την παράγραφο 2.
Σε ορισµένους νοµούς που παρουσιάζουν, για διάφορους λόγους, ιδιαίτερες δυσχέρειες στην
εκτέλεση των έργων και για έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης
του Μ.Ε.ΕΠ., είναι δυνατός ο ορισµός, µε την ίδια απόφαση, µεγαλύτερου ορίου εφαρµογής της
παραγράφου 2, ανά κατηγορία και είδος έργου, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την
έδρα τους στο νοµό όπου εκτελείται το έργο. Για έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές το
παραπάνω εδάφιο εφαρµόζεται υποχρεωτικά.

4.   Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών και
πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δώδεκα τοις εκατό (12%). Για τα έργα
προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. που εκτελούνται σε
νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νοµό όπου οι
περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις ανωτέρω
κατηγορίες.

5.   Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών
µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος, πέραν της, κατά τις κείµενες διατάξεις,
αποζηµίωσης του για τις θετικές ζηµίες µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, µπορεί να υποβάλει
αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2.
Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογηµένα η προϊσταµένη αρχή, εντός µηνός από την υποβολή
της, κατόπιν εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
εκ νέου την πρόσθετη εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο και εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από της εγγράφου σχετικής προσκλήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας,
άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εκτός αν έχει κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον
ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της έκπτωσης, τις συνέπειες και τη συνέχιση και
ολοκλήρωση του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος.

6.   Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής
σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή, συµπληρωµατική
εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης και
ισούται µε το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στο οποίο προστίθεται το ήµισυ
του ποσοστού που ενδεχοµένως προκύπτει κατά την παράγραφο 2.

7.   Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, οι εγγυήσεις για τη
συµµετοχή στους διαγωνισµούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαµβανόµενη προκαταβολή,
παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµόσιων
Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος
- µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην
ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που
προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να
απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον κύριο του
έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο
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του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά
προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το
δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5)
ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.

8.   Οι εγγυήσεις των προηγούµενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του κυρίου του
έργου και καλύπτουν στο σύνολο τους και χωρίς καµία διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρµογή
όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση του κυρίου
απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η κατάπτωση
γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως
κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης.

9.   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς
τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των
εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά
στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις µπορεί να
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή.
Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η
µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου,
συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.

10.   Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου µείωση των εργασιών της
σύµβασης, που συνεπάγεται και µείωση του προς καταβολή συµβατικού ποσού, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης του έργου µειώνεται αναλόγως µε τη µείωση του συµβατικού ποσού. Η µείωση των
εγγυήσεων αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του
αναδόχου.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης, επιστρέφεται, µε αίτηση του
αναδόχου και σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και
πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό
της τυχόν πρόσθετης εγγύησης, ενώ µε την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου
επιστρέφεται το σύνολο της.
Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής
εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων,
αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της
παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου.
  Η τελευταία περίοδος της παρ.10 αντικαταστάθηκε µε την παρ.6 άρθρου 59 Ν4146/2013,ΦΕΚ Α
90/18.4.2013 και καταλαµβάνει όλες τις συµβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής.
Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής
εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων,
αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της
παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου.
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· ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄)
Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 4 : Εγγυήσεις
Παρ. 1.  Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης και το ύψος της
ανέρχεται γενικά σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Στον προϋπολογισµό
περιλαµβάνεται το κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν περιλαµβάνονται τα κονδύλια της
αναθεώρησης του Φ.Π.Α.. Στις περιπτώσεις ειδικών ή σηµαντικών έργων, ή αν ο χρόνος
εκτέλεσης του έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό
εγγύησης, όχι όµως πέραν του 10% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Σε περίπτωση
απευθείας ανάθεσης, ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, ορίζεται
οµοίως µε τη σύµβαση εγγύηση µέχρι του ποσοστού του προηγουµένου εδαφίου.
Παρ. 2.  Σε κάθε διακήρυξη ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το
οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της
προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως:
Για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, µισή (0,5) εκατοστιαία
µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες
έκπτωσης, µια (1) µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες
έκπτωσης, µιάµισυ (1,5) µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί
συνολικό ποσοστό εγγύησης 35% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο
πάνω.
Παρ. 5.  Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής
σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή συµπληρωµατική
εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης και
ισούται µε το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο
οποίο προστίθεται το ήµισυ του ποσοστού που ενδεχοµένως προκύπτει κατά την παράγραφο 2.

· Απόφαση Αριθ. ∆17α/07/14/ΦΝ.437  (ΦΕΚ Β΄ 182/11.02.2005)
Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση
προσθέτων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία των Οικοδοµικών Εργασιών,
καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές.
1.   Καθορίζουµε το όριο ποσοστού έκπτωσης των οικοδοµικών εργασιών άνω του οποίου είναι
υποχρεωτική η προσκόµιση προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, πέραν της οριζόµενης στην
παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004, ως ακολούθως:
Για τα έργα που ανήκουν στην κατηγορία των οικοδοµικών εργασιών, το ανωτέρω ποσοστό
έκπτωσης ορίζεται γενικά σε 12%. Για τα έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου της
2ης τάξης του ΜΕΕΠ που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νοµό όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζεται
σε 15% για την ανωτέρω κατηγορία.
2.   Το ανωτέρω όριο ποσοστού έκπτωσης, πέραν του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης, περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στις διακηρύξεις δηµοσίων
έργων που θα δηµοσιευθούν µετά την ισχύ της παρούσας απόφασης.

· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   6 / 2 – 03 – 2005,  Αριθ. Πρωτ. / ∆17α/ 08/ 28 /ΦΝ437
ΘΕΜΑ : ∆ηµοσίευση υπουργικής απόφασης.
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µας αρ. 3/2005 (έγκριση ενιαίων τιµολογίων Οικοδοµικών κλπ), σας
γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 182 Β΄ / 11-2-2005), η
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αριθµ. ∆17α/07/114/ΦΝ437/ 7-2-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία
καθορίστηκε το όριο ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόµιση
πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία Οικοδοµικών Εργασιών, καθώς και
σε έργα της ίδιας κατηγορίας που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές.
Επισηµαίνεται ότι η απόφαση αυτή, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, έχει υποχρεωτική
εφαρµογή στα έργα των οποίων η διακήρυξη δηµοπράτησης θα δηµοσιευθεί µετά τις 11
Φεβρουαρίου 2005.

· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   27 / 26 – 07 – 2005,  Αριθ. Πρωτ. ∆17α/02/109/ΦΝ 437
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για το ανώτατο όριο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που κατατίθενται από
τους αναδόχους των δηµοσίων έργων.
1.   Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 ν. 3263/04 αναφέρεται και ρυθµίζει το ποσοστό εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης που πρέπει να κατατίθενται από τον ανάδοχο σε κάθε σύµβαση δηµοσίου
έργου, για την υπογραφή της σύµβασης (βασική εγγύηση). Το ποσοστό της βασικής εγγύησης
ορίζεται γενικά σε 5% επί του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), µπορεί
όµως να φθάσει (µε ρητή πρόβλεψη της ∆ιακήρυξης) έως και 10%.
2.   Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ορίζει τα της πρόσθετης εγγυήσεως, εφόσον η έκπτωση του
αναδόχου υπερβεί το όριο που τίθεται µε την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία
εκδίδεται κατά την παρ. 3. Ήδη το όριο αυτό ορίστηκε ενιαία, για όλες τις κατηγορίες των έργων
σε 12% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει για την ανάληψη του έργου και την υπογραφή της σύµβασης πρόσθετη εγγύηση,
κλιµακούµενη ως ακολούθως: Για την πρώτη δεκάδα µετά το όριο (δηλαδή για εκπτώσεις από 13
ως 22), µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης, για τη δεύτερη
δεκάδα (δηλαδή για εκπτώσεις από 23 ως 32) µια (1) µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα
έκπτωσης και για τις επόµενες µονάδες (δηλαδή για εκπτώσεις από 33 και πέρα) µιάµισυ (1,5)
µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό
πρόσθετης εγγύησης 35% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. ∆ηλαδή η συνολική πρόσθετη
εγγύηση µπορεί να φθάσει µέχρι και το 35% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, εφόσον
προσφερθεί έκπτωση που υπερβαίνει το 45,333% (10 Χ 0,5 + 10 Χ 1 + 13,333 Χ 1,5 = 35).
3.   Εποµένως το σύνολο της εγγύησης (βασικής  και πρόσθετης) που πρέπει να κατατεθεί µπορεί
να φθάσει σε ποσοστό 40 έως 45% (όταν η βασική έχει οριστεί σε 10%), του προϋπολογισµού της
υπηρεσίας.

· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  23 / 30-08-2006,   Αρ.Πρωτ. ∆17α/02/128/ΦΝ443
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των Πρότυπων ∆ιακηρύξεων, συνεπεία τροποποιήσεων στο δίκαιο των
δηµοσίων έργων, από το Ν3481/06.
Β.    Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισηµαίνονται παρακάτω οι κυριότερες διαφορές των
νέων πρότυπων τευχών σε σχέση µε τα προϊσχύοντα. Οι αλλαγές οφείλονται αποκλειστικά στην
ανάγκη προσαρµογής στις µεταβολές του νοµικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
δεδοµένου ότι η τελευταία σειρά των προτύπων προκηρύξεων λειτούργησε χωρίς προβλήµατα.
Υπάρχουν πάντως και άλλες µικρότερης εµβέλειας αλλαγές που οφείλονται στην ανάγκη
καλύτερης διατύπωσης κάποιων φράσεων.
5.   Με την παρ. 6 του άρθρου 4 του νόµου και το άρθρο 17 των ∆ιακηρύξεων ξεκαθαρίζεται
επίσης το ζήτηµα για το όριο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ήτοι ότι η πρόσθετη εγγύηση
µπορεί να φτάσει, ανάλογα µε το µέγεθος της έκπτωσης του αναδόχου και στο 35%.

Με βάση τα παραπάνω οι υπολογισµοί που κάνει το Ace ERP PM  για των υπολογισµό των
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εγγυητικών ΚΕ συνοψίζονται στα παρακάτω:

A. Υπολογισµός ποσοστού εγγυητικής ΚΕ Αρχικής Σύµβασης
Ε           = µέση έκπτωση δηµοπρασίας
Εlim       = όριο πρόσθετης εγγύησης =12%
g           = Ποσοστό απαιτούµενης εγγύησης ΚΕ 5% έως 10%
gplus     = ποσοστό πρόσθετης εγγύησης
G           = g + gplus   (συνολικό ποσοστό εγγυητικής καλής εκτέλεσης)
ΠΑΣ      = Προϋπολογισµός Μελέτης (Συνολική δαπάνη εργασιών & Απρόβλεπτα)
ΚΕΑΣ    = G x ΠΑΣ  = g x ΠΑΣ + gplus x  ΠΑΣ    (ποσό εγγυητικής καλής εκτέλεσης αρχικής
σύµβασης)

 gplus = 0% για Ε = 12%
gplus = (Ε-12)*0,5 για 12 < Ε = 22%
gplus = (22-12)*0,5 + (Ε-22)*1,0 για 22 < Ε = 32%
gplus = (22-12)*0,5 + (32-22)*1,0 + (Ε-32)*1,5 για 32 < Ε = 45,333%
gplus = 35% για 45,333 < Ε

Β. Υπολογισµός ποσοστού εγγυητικής ΚΕ i-οστής Συµπληρωµατικής Σύµβασης
Σε κάθε λογαριασµό γίνεται έλεγχος ποσοτήτων είτε µε την αρχική σύµβαση είτε µε κάποιον ΑΠΕ.
Αν κ ο αριθµός των συµπληρωµατικών συµβάσεων τότε η επιλογή των συµπληρωµατικών
συµβάσεων που θα εµφανίζονται στον υπολογισµό των εγγυητικών γίνεται µε το παρακάτω
κριτήριο :
· Αν στον έλεγχο υπολογισµού ποσοτήτων δεν υπάρχει επιλεγµένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας

δεν λαµβάνεται υπόψη καµµία ΣΣ.
· Αν στον έλεγχο υπολογισµού ποσοτήτων υπάρχει ο ν-οστός ΑΠΕ, τότε υπολογίζονται οι

εγγυητικές ΚΕ των ΣΣ που έχουν γίνει σε όλους τους ΑΠΕ που ο αριθµός τους είναι µικρότερος
ή ίσος του ν-οστού ΑΠΕ.

ΠΣΣi = Προϋπολογισµός Μελέτης (Συνολική δαπάνη εργασιών & Απρόβλεπτα)
ΚΕΣΣi = (g + gplus/2) x ΠΣΣi  = g x ΠΣΣi +   (gplus/2) x ΠΣΣi  (ποσό εγγυητικής καλής εκτέλσης
i-οστής συµπληρωµατικής σύµβασης)
ΚΕΣΣ = ΚΕΣΣ1 + ΚΕΣΣ2 + …. + ΚΕΣΣν (άθροισµα εγγυητικών καλής εκτέλεσης των 'ν'
συµπληρωµατικών συµβάσεων)

Γ. Εγγυητικές ΚΕ Έργου
ΚΕ = ΚΕΑΣ + ΚΕΣΣ  (σύνολο εγγυητικών ΚΕ έργου)

9.3 Νοµοθεσία για τον Ειδικό Απολογισµό Εργασιών

Η νοµοθεσία σχετικά µε τον Ειδικό απολογισµό εργασιών είναι η εξής:

Νόµος 3669/2008, άρθρο 35, παρ. 9 :
9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς

τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των
εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά
στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις µπορεί να
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική
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επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία
επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι
επιµετρήσεις.

Π∆ 609/1985, άρθρο 27 ¨Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
1. "Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το

5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις ειδικών ή σηµαντικών έργων ή αν ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη
σηµασία η διακήρυξη µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όµως πέρα από το
10% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας.
Το ίδιο εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση ανάθεσης χωρίς διαγωνισµό, όταν επιτρέπεται
η ανάθεση αυτή".
* Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Π.∆.368/1994 ((ΦΕΚ-201/Α/2-12-94))

2. "Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου, όπως στην παρ.1, ποσοστού κατατίθεται και για κάθε
συµπληρωµατική σύµβαση. Αν δεν κατατεθεί σχετική εγγυητική επιστολή για τη
συµπληρωµατική σύµβαση γίνεται παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού µέχρι την κατάθεση
της εγγυητικής επιστολής. Αν εγκριθεί µείωση των συµβατικών ποσών γίνεται ανάλογη µείωση
των εγγυήσεων που έχουν προσδιορισθεί µε βάση τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. Η
µείωση γίνεται, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας".
* Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 Π∆ 218/1999 ΦΕΚ Α 187/16.9.1999.

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή
προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε 5% στην πιστοποιούµενη αξία των
εργασιών και σε 10% στην αξία των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά στην
πιστοποίηση µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές µπορεί
οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε εγγυητικές επιστολές.

4. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους καλύπτουν στο σύνολό τους
και χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από µέρους του αναδόχου όλων των όρων της
σύµβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει ένεκα
του έργου.

5.  Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 - 3 του άρθρου αυτού περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της
αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις
(άρθρο 38, παρ. 2). Η πιο πάνω µείωση γίνεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας,
ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλει για το σκοπό αυτό ειδικό απολογισµό των
εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις. Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής οι εγγυήσεις περιορίζονται στο 40% του κατά την παρ. 1 ποσοστού. Το
τελευταίο µέρος των εγγυήσεων αποδίδεται µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού.

6.  "Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, όπως και σε άλλες
διατάξεις του Προεδρικού αυτού ∆ιατάγµατος, παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ή Τραπεζών που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
ΕΟΧ συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική".
Μπορεί επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για
παρακατάθεση σ`αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η
τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν γι αυτά οι σχετικές διατάξεις. Οι σχετικές
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εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στην Αρχή ή το φορέα ή τον  κύριο
του έργου όπως καθορίζεται στη διακήρυξη έχουν τα στοιχεία της επιχείρησης τον τίτλο του
έργου, το ποσό  και να περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα
διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης χωρίς καµιά ένσταση  ή αντίρρηση µέσα σε  πέντε ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση
* Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 34 του Π.∆.23/1993 (ΦΕΚ Α
8),αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω µε το Π∆ 334/2000,ΦΕΚ Α 279/21.12.2000.

9.4 Νοµοθεσία και διατάξεις απροβλέπτων

· Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008)
 Αρθρο 57 Αυξοµειώσεις Εργασιών – Νέες Εργασίες, Παράγραφος 3
3. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική

σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των
µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του
έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως
προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών
συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων
δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί του προϋπολογισµού της
υπηρεσίας, χωρίς το συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα
συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής
Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ 941 Β`) και
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου,
σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Β`) και µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της
σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η
ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του παρόντος.

· Αριθ. ∆17α/08/78/Φ.Ν.367 (2)  (ΦΕΚ 941Β/15-11-1995)
Καθορισµός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συµβατικό ποσό, χωρίς τα
απρόβλεπτα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΟΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ

202/A').
2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων 0, 51, 02 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ίου Π.∆. 23/1993

(ΦΕΚ 8/A').
3. Τις διατάζεις του όρθρου 27 του Ν. 2081/Θ2 (ΦΕΚ154/A') και το γεγονός ότι οπό τις

διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
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Προϋπολογισµού
4. Την απόφαση αριθ. ΥΠ. 123/15.7.94 του Πρωθυπουργού -Καθορισµός αρµοδιοτήτων του

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων Κωνσταντίνου
Γείτονα- (ΦΕΚ 550/B), αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε το ποσό των απροβλέπτων, που θα περιλαµβάνεται στην αρχική σύµβαση, σε
ποσοστό 9% επί του αρχικού συµβατικού ποσού (χωρίς τα απρόβλεπτα} για όλες τις
κατηγορίες των έργων, προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου των 5.000.000 Ευρωπαϊκών
Νοµισµατικών Μονάδων (Ε.Ν.Μ.).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 1995
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

· Αριθ. ∆17α/08/78/ΦΝ 380 (6)  (ΦΕΚ 409Β/27-05-1996)
Καθορισµός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συµβατικό ποσό, χωρίς τα
απρόβλεπτα για µικρά έργα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202

Α'), όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.
1418/1984 (ΦΕΚ Α' 23) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου
τέταρτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α') και το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε το ποσό των απροβλέπτων, που θα περιλαµβάνεται στην αρχική σύµβαση, σε
ποσοστό 15% επί του αρχικού συµβατικού ποσού (χωρίς τα απρόβλεπτα) για όλες τις
κατηγορίες των έργων, προϋπολογισµού µικρότερου των 5.000.000 Ευρωπαϊκών
Νοµισµατικών Μονάδων (Ε.Ν.Μ.).
Η απόφαση αυτή ισχύει για τα έργα που θα δηµοπρατηθούν ή ανατεθούν µετά την πάροδο
του µηνός, που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 2372/1996, ήτοι από
29 3.1996.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 1996
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

· Εγκύκλιος 28/19-12-2011
Κατώτατα όρια για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, τα οποία θα εφαρµόζονται από

την 01-01-2012.
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=188

· Κανονισµό (ΕΚ) µε αριθµό 1251/2011
που δηµοσιεύθηκε στο φύλλο L319/43/2-12-2011 της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:EL:PDF
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· Αναζήτηση στην ιστοσελίδα:
http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do?ihmlang=el
µε τον όρο τροποποίηση των Οδηγιών 2004.

9.5 Υπολογισµός µειωτικού συντελεστή αναθεώρησης

Η νοµοθεσία σχετικά µε τον υπολογισµό του µειωτικού συντελεστή αναθεώρησης είναι η εξής:

Ν.3669 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008),  Αρθρο 54
 (ΣΣ. Αρθ-10 του Ν-1418/84 όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-6 παρ.21 του Ν-2052/92 και µε τις
παρ.15 και παρ.16 του Αρθ-2 του Ν-2229/94, Αρθ-41 του Π,-609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το
Αρθ-19 του Π∆-218/99 και η Αποφ. 17α/10/40/ΦΝ294/7-12-92)

Παράγραφος 4
Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται
το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε ύστερα από
δηµοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίστηκε χωρίς
δηµοπρασία, εφόσον η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο.
Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να
εκτελεσθούν µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αµέσως επόµενο
ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ' εξαίρεση η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο
ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού
αρχικού προϋπολογισµού δηµοπρατούµενου ή ανατιθέµενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, µέχρι το
ανώτερο όριο της δεύτερη τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως ορίζεται, σύµφωνα µε την παρ.
1 του Αρθ. 102 του παρόντος

Παράγραφος 5
Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:

  όπου είναι:
Τ:      η υπόψη τιµή της σύµβασης,
Τν:    η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο:   τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου εκκίνησης το οριζόµενο
για την τιµή Τ άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους, όπως
προσδιορίζονται από τη σύµβαση σύµφωνα µε την παρ.7,
Αν:   τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές τιµές της αναθεωρητικής περιόδου ν,
σ:     σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος της τιµής και που
προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
µεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό των
αναθεωρητικών περιόδων, που µεσολαβούν µεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριµένης
κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.

Παράγραφος 6
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Ο σταθερός συντελεστής "σ" στον τύπο της αναθεώρησης της παρ.5 ορίζεται από τη σχέση:
σ = σ1+0,01ν
όπου
σ1:   είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για καθεµία
από τις κατηγορίες των δηµοσίων έργων και ανέρχεται σε σ1 = 0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων
και
ν:    είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την πρώτη αναθεωρητική περίοδο που
υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται
κατά µία µονάδα για καθεµιά από τις επόµενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριµένης
εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει όταν το "σ" γίνει 0,20. Ο συντελεστής σ1 µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.

Ν-3669 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008),  Αρθρο 102. Όρια προϋπολογισµού έργων κατά τάξη
επιχειρήσεων ΜΕΕΠ
(ΣΣ. Αρθ-16 του Ν-1418/84, παρ.40, 41, και παρ.42 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-4 του Ν-
2940/01 και οι ανωτέρω παράγραφοι αναριθµήθηκαν σε παρ.39, 40, 41 µε την παρ.4 του Αρθ-4 του
Ν-3481/06 και η παρ.39 αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 του Αρθ-4 του Ν-3621/07 και υπουργικές
Αποφ-I17α/02/59/ΦΝ430/8-8-02 και Αποφ-I17α/08/35/ΦΝ430/8-4-03 η οποία ακυρώθηκε µε την
απόφαση ΣΤΕ-1443/07)

1.   Τα όρια προϋπολογισµού ανά κατηγορία έργων, στα οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι
εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα µε την τάξη εγγραφής τους, είναι τα
ακόλουθα:
α)  για την Α1 τάξη ανώτατο όριο ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ,
β)  για την Α2 τάξη ανώτατο όριο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,
γ)  για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ,
δ)  για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και
κατώτατο εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ευρώ,
ε)  για την τρίτη τάξη ανώτατο όριο τρία εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000)
ευρώ και κατώτατο πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
στ) για την τέταρτη τάξη ανώτατο όριο επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ
και κατώτατο ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1400000) ευρώ,
ζ)  για την πέµπτη τάξη ανώτατο όριο είκοσι δύο εκατοµµύρια (22.000.000) ευρώ και κατώτατο τρία
εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ,
η)  για την έκτη τάξη ανώτατο όριο σαράντα τέσσερα εκατοµµύρια (44.000.000) ευρώ και κατώτατο
δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) ευρώ,
θ)  για την έβδοµη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο, ενώ το κατώτατο όριο είναι τριάντα πέντε
εκατοµµύρια (35.000.000) ευρώ.

2.  Τα κατώτατα όρια προϋπολογισµού έργων που επιτρέπεται να αναλάβουν επιχειρήσεις
εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ για έργα που εκτελούνται στο νοµό που βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης, καθώς και σε ένα δεύτερο νοµό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και
αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, ορίζονται για τις τάξεις που ισχύουν κατώτατα όρια, εκτός
από την έβδοµη τάξη, στο πενήντα τοις εκατό (50%) του κατώτατου ορίου προϋπολογισµού της
τάξης τους. Η δήλωση αυτή γίνεται µέχρι την υποβολή της αίτησης επανάκρισης και ισχύει µέχρι
την πρώτη, µετά την επανάκριση, αναθεώρηση της εγγραφής, χωρίς τη δυνατότητα ενδιάµεσης
αλλαγής.

3. Τα όρια του άρθρου αυτού µπορεί να επανακαθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, λαµβανοµένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης
των τιµών των δηµοσίων έργων, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για τον υπολογισµό του συντελεστή µείωσης της αναθεώρησης ως
πρώτη αναθεωρητική περίοδος :
· για έργα συνολικού αρχικού προϋπολογισµού δηµοπρατούµενου ή ανατιθέµενου έργου (Π),

χωρίς αναθεώρηση,  µέχρι το ανώτερο όριο της 2ης Τάξης ΜΕΕΠ (Π2), το αµέσως επόµενο
ηµερολογιακό τρίµηνο µετά την περίοδο εκκίνησης (περίοδος ∆ηµοπράτησης) και

· για έργα πάνω από το όριο 2ης Τάξης ΜΕΕΠ το δεύτερο τρίµηνο µετά την περίοδο εκκίνησης

Παραδείγµατα για το Ανώτατο όριο 2ης τάξης ΜΕΕΠ: 1.500.000 €

Α. Ποσό προϋπολογισµού έργου (χωρίς ΦΠΑ & αναθεώρηση )  <= 1.500.000
ν : περίοδος εκκίνησης έργου ή πινακίου εκκίνησης
ν+1 : επόµενη επιτρεπτή περίοδος αναθεώρησης
Ο Συντελεστής µείωσης αναθεώρησης για το αµέσως ηµερολογιακό τρίµηνο µετά το τρίµηνο
εκκίνησης του έργου (v+1>ν) θα πρέπει να ξεκινάει από 0,87

Β. Ποσό προϋπολογισµού έργου (χωρίς ΦΠΑ & αναθεώρηση ) > 1.500.000
ν : περίοδος εκκίνησης έργου
ν+2 : επόµενη επιτρεπτή περίοδος αναθεώρησης
Ο Συντελεστής µείωσης αναθεώρησης για το ηµερολογιακό τρίµηνο (ν+2) µετά το τρίµηνο
εκκίνησης του έργου θα πρέπει να ξεκινάει από 0,87
Πχ. α.  Έργο µε Εκκίνηση ∆ 2007 και Π <=Π2 η πρώτη αναθεωρητική περίοδος είναι Α-2008 και ο
συντελεστής µείωσης αναθεώρησης       (1-σ) = 0,88 – 0,01 * 1 = 0,87
Πχ. β.  Έργο µε Εκκίνηση ∆ 20074 και Π > Π2 η πρώτη αναθεωρητική περίοδος είναι Β-2008 και ο
συντελεστής µείωσης αναθεώρησης      (1-σ) = 0,88 – 0,01 * 1 = 0,87.  ∆εν γίνεται αναθεώρηση για
το Α-2005    

9.6 Νοµοθεσία αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
Αρθρο 21. Συντελεστές. Υπολογισµός του φόρου
1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη

φορολογητέα αξία.
Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του
παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έντεκα τοις εκατό (11%).
(αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/06-05-2010) και
ισχύει από 1-7-2010, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόµου
Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%) στη
φορολογητέα αξία.
Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του
παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%).
 (αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.3833/2010 και ισχύει από 15-3-2005,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ιδίου νόµου
Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε δεκαεννέα τοις εκατό (19%) στη
φορολογητέα αξία.
Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα III του
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παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε εννέα τοις εκατό (9%).
(αντικαταστάθηκε ως άνω µε το αρθρ.12 παρ.1 του ν.3336/2005 και ισχύει από 14-3-2005,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ιδίου νόµου)

Ν 2859/2000: ΚΩ∆ΙΚΑΣ Φ.Π.Α., `Αρθρο 21 Συντελεστές. Υπολογισµός του φόρου
Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%) στη
φορολογητέα αξία.
Κατ` εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες  που  περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του
παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε οκτώ στα εκατό (8%).

9.7 Υπολογισµός ποσοστού εργατικής δαπάνης

Ο προσδιορισµός της εργατικής δαπάνης και του συντελεστή βασίζεται στην παρακάτω
νοµοθεσία:
· ΦΕΚ 418Β/4-4-2002: Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Ασφάλισης

ΙΚΑ, Απόφαση αριθ. Φ21/405.
· Εγκύκλιος 52/13-6-2002: Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του

κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ (Αρ. Πρωτ. Ε41/231).
· Εγκύκλιος 94/1-8- 2007: Αρµοδιότητα, ∆ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής

∆απάνης ∆ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµων, Εκκαθάριση Μερικών
και Τελικών Λογ/σµων (Αρ. Πρωτ. Ε41/223).

· Γενικό έγγραφο: ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή της εγκ. 94/07, Αρ. Πρωτ. Ε41/207/24-10-2008.

Για τον υπολογισµό ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία
· Για κάθε επιµέρους εργασία που θα εκτελεσθεί από εργατοτεχνίτες. οι οποίοι θα πρέπει να

ασφαλισθούν µε τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 35-51 του Κ.Α. του Ι.Κ..Α. - Ε.ΤΑ.Μ. (ασφάλιση
οικοδόµων) υπολογίζεται η εργατική δαπάνη κατά κονδύλιο, µε τους προβλεπόµενους από τους
πίνακες 4 έως 10 του άρθ. 38 ειδικούς συντελεστές.

· Αθροίζονται όλες οι κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόµενες επιµέρους εργατικές δαπάνες και το
άθροισµα αποτελεί την συνολική εργατική δαπάνη του έργου.

· Τονίζεται ότι, η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόµενη εργατική δαπάνη αντιστοιχεί στην αµοιβή
µόνο τον εργατοτεχνικών που ασφαλίζονται µε τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 35 - 51 (κεφ. ΣΤ)
του Κ.Α. του Ι.ΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.

· ∆ιαιρείται η κατά τα ανωτέρω συνολική εργατική δαπάνη δια του προϋπολογισµού του έργου
(ανεξάρτητα µε τις συµπεριλαµβανόµενες σ' αυτόν εργασίες, οικοδοµικές και µη οικοδοµικές).
Το πηλίκον ανάγεται σε ποσοστό επί της εκατό και αποτελεί τον συντελεστή εργατικής δαπάνης
του όλου έργου.

  Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι:
· Η εργατική δαπάνη διαιρείται µε την αξία των εργασιών συν τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό

Όφελος.
· ∆εν λαµβάνονται υπ' όψιν τα Απρόβλεπτα, οι Αναθεωρήσεις τιµών και ο Φ.Π. Α.
· Ως συνολική αξία λαµβάνεται υπ' όψιν η αναγραφόµενη στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό

µειωµένη κατά το ποσοστό τυχόν έκπτωση που επιτεύχθηκε κατά την ∆ηµοπρασία.
· Όταν το εργολαβικό όφελος είναι ενσωµατωµένο µε την αξία των εργασιών (κατ' αποκοπή

τίµηµα) τότε η εργατική δαπάνη διαιρείται µε το 1.18 ή το 1.28 και στη συνέχεια υπολογίζεται ο
συντελεστής.
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Παράδειγµα υπολογισµού Ποσοστού Εργατικής ∆απάνης (ΠΕ∆)

9.8 Νοµοθεσία υπολογισµού τόκων υπερηµερίας

Η νοµοθεσία για τις οφειλές του ∆ηµοσίου διακρίνεται σε τρείς περιπτώσεις ανάλογα µε τον χρόνο
υπογραφής της σύµβασης:

1. Επιτόκιο Υπερηµερίας για συµβάσεις πριν από 31/12/1984.
Επιτόκιο υπερηµερίας για τις οφειλές του ∆ηµοσίου και των ν.π.δ.δ. έχει καθορισθεί στο 6% µε
διάφορες νοµοθετικές διατάξεις. Αρθρο 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (κ.δ.
266/10-7-1944), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 109 του Εισαγωγικού Νόµου του
Αστικού Κώδικα, όσον αφορά τις οφειλές του ∆ηµοσίου, καθώς και άρθρ. 7 παρ. 2 του ν.δ.
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496/1974, όσον αφορά τις οφειλές ν.π.δ.δ.). Οι σχετικοί νόµοι είναι:

· Αρθρο 21 του Κώδικα των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (διάταγµα της 26.6/10.7.1944, Α΄ 139)
"
Ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος πάσης του ∆ηµοσίου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως,
πλην  εάν άλλως ωρίσθη διά συµβάσεως ή ειδικού νόµου. Ο ειρηµένος τόκος άρχεται από της
επιδόσεως της αγωγής (Νόµος ΧΛ/1877 άρθρ. 1 και ΓΤΟΕ/1909 άρθρ. 1, άρθρ. 24 ∆/τος
8/13.11.1918)".

· Νόµος ΧΛ, Αρθρο 1 (ΦΕΚ 47/1877)
· Ν.∆. 496/1974, Αρθρο 7, παρ. 2 (ΦΕΚ_204Α/19-7-1974)
· Ν∆ 1266/1972 Περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων,  (ΦΕΚ 198Α/10-11-1972).
· Π∆ 475/1976 Περί εκτελέσεως του Ν.∆. 1266/1972 Περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων,  (ΦΕΚ

172Α/10-07-1976), Αρθρο 50, παρ. 9

2. Επιτόκιο Υπερηµερίας για συµβάσεις από 31/12/1984 έως 5/6/2003 (Επιτόκιο εξάµηνων
Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου - ΕΓΕ∆)
Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 ορίζει ότι το εφαρµοστέο επιτόκιο υπερηµερίας επί των
καθυστερούµενων λογαριασµών του κυρίου το έργου ισούται προς το 85% του τόκου των
εξαµηνιαίων εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου, σε περίπτωση δε που το ∆ηµόσιο παύει να
εκδίδει έντοκα γραµµάτια το επιτόκιο καθορίζεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Οι
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σχετικοί νόµοι και διατάξεις είναι:

· Ν1418/1984, Αρθρο 5, Παρ. 10 (ΦΕΚ 23Α/29-02-1984).
Ισχύει για Συµβάσεις από 31/12/1984 (Ν1418/1984, Αρθρο 27, παρ 2) έως 5/6/2003
Αρθρο 5 : Σύµβαση Κατασκευής
10. Οι λογαριασµοί των κατά τη σύµβαση οφειλόµενων ποσών συντάσσονται κατά µηνιαία
χρονικά διαστήµατα. Εκτός αν η σύµβαση ορίζει άλλες προθεσµίες. Οι λογαριασµοί
συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους
ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή τους. Οι
εγκρινόµενοι από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασµοί αποτελούν την πιστοποίηση για την
πληρωµή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. «Αν η πληρωµή του καθυστερήσει πέρα από ένα
(1) µήνα από τη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή του
µελετητή, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υποβολής της, τόκος
υπερηµερίας ίσος µε το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του τόκου των εξαµηνιαίων εντόκων
γραµµατίων του ∆ηµοσίου και ο ανάδοχος ή ο µελετητής µπορεί· να διακόψει τις εργασίες αφού
κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. Σε περίπτωση που το ∆ηµόσιο
παύσει να εκδίδει» έντοκα γραµµάτια, ο τόκος υπερηµερίας του παρόντος νόµου καθορίζεται µε
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου».

· Ν2940/2001, Αρθρο 1 (ΦΕΚ 180Α/06-08-2011) (Αναρίθµηση της παραγράφου 8 σε 10.)
Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10
και 11 του άρθρου αυτού αναριθµούνται σε 9,10,11,12 και 13 και τίθενται νέες παράγραφοι 7 και
8 που έχουν ως εξής:

· Ν2229/1994, Αρθρο 2, Παρ. 6 (ΦΕΚ 138Α/31-08-1994).
Πληρωµή τόκων υπερηµερίας
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του αυτού άρθρου 5 του ν. 1418/1984. όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αν η πληρωµή του καθυστερήσει πέρα από ένα (1) µήνα από τη λήξη της προηγούµενης
προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή του µελετητή, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη
όχληση και από το χρόνο υποβολής της, τόκος υπερηµερίας ίσος µε το ογδόντα πέντε τοις εκατό"
(85%) του τόκου των εξαµηνιαίων εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου και ο ανάδοχος ή ο
µελετητής µπορεί· να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία
ειδική έγγραφη δήλωση. Σε περίπτωση που το ∆ηµόσιο παύσει να εκδίδει» έντοκα γραµµάτια; ο
τόκος υπερηµερίας του παρόντος νόµου καθορίζεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου».

· Ν1947/1991, Αρθρο 18 (ΦΕΚ 70Α/14-05-1991).
Πληρωµή τόκων υπερηµερίας
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α')
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αν η πληρωµή του καθυστερήσει πέρα από ένα µήνα από τη λήξη της προηγούµενης
προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή µελετητή, οφείλεται αυτοδικαίως τόκος
υπερηµερίας ίσος µε τα ογδόντα πέντε εκατοστά (85%) του τόκου των εξαµηνιαίων έντοκων
γραµµατίων του ∆ηµοσίου και ο ανάδοχος ή ο µελετητής µπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού
κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

· Ν1418/1984, Αρθρο 5, Παρ. 8 (ΦΕΚ 23Α/29-02-1984) (1η έκδοση))
8. Οι λογαριασµοί των κατά τη σύµβαση οφειλόµενων ποσών συντάσσονται κατά µηνιαία
χρονικά διαστήµατα. Εκτός αν η σύµβαση ορίζει άλλες προθεσµίες. Οι λογαριασµοί
συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους
ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή τους. Οι
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εγκρινόµενοι από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασµοί αποτελούν την πιστοποίηση για την
πληρωµή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Αν η πληρωµή τους καθυστερήσει πέρα από ένα
µήνα από τη λήξη» της προηγούµενης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οφείλεται,
αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υποβολής της, ο τόκος υπερηµερίας που ισχύει
για τις οφειλές γενικά του ∆ηµοσίου και ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού
κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.

3. Επιτόκιο Υπερηµερίας για συµβάσεις από 5/6/2003 και µετά (Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας EKT πλέον 7%)

Η παρ. 9, του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 ορίζει ότι το εφαρµοστέο επιτόκιο υπερηµερίας επί των
καθυστερούµενων λογαριασµών του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003
(ΦΕΚ 38 Α')  και ισούται µε το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο
πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηµατοδότησης, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη
ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου [«επιτόκιο αναφοράς»] προσαυξηµένο κατά επτά
εκατοστιαίες µονάδες [«περιθώριο»].
· Ν3669, Αρθρο 53, Παρ. 9 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008).

Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του
διµήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την
ηµεροµηνία υποβολής της, τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει
στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.

· Π∆ 166/2003,  (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003). Ισχύει για Συµβάσεις από 5/6/2003 και µετά
Αρθρο 4 : Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής.
1. Τόκος υπερηµερίας οφείλεται από την ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής ή το

τέλος της περιόδου πληρωµής που ορίζει η σύµβαση.
2. Εάν δεν συµφωνήθηκε ορισµένη ηµέρα ή προθεσµία πληρωµής της αµοιβής, ο οφειλέτης

γίνεται υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλει τόκους:
α. Εάν παρέλαβε το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο µέχρι το χρόνο της
παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών ή αν δεν παρέλαβε ή δεν είναι βέβαιο
πότε παρέλαβε τέτοιο έγγραφο, µόλις περάσουν 30 ηµέρες από την παραλαβή των αγαθών
ή την παροχή των υπηρεσιών.
β. Εάν από το νόµο ή τη σύµβαση προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου για την
επαλήθευση της αντιστοιχίας συµφωνηµένων και παραλαµβανοµένων αγαθών ή υπηρεσιών,
µόλις περάσουν 30 ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής ή ελέγχου,
εφόσον παρέλαβε το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο µέχρι την
ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.
γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η διαδικασία αποδοχής ή
ελέγχου έχει προηγηθεί, µόλις περάσουν 30 ηµέρες από το χρόνο παραλαβής του τιµολογίου
ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου.
δ. Στις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών της παραγράφου 1α του
άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσµία καταβολής τόκων σε κάθε µία από τις παραπάνω
περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ηµέρες.

3. Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α)έχει εκ- πληρώσει τις συµβατικές και νόµιµες
υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόµενο ποσό, εκτός, εάν δεν
υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση.

4. Το ύψος του τόκου υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ο οφειλέτης
υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο
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πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηµατοδότησης, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη
ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου [«επιτόκιο αναφοράς»] προσαυξηµένο κατά
επτά εκατοστιαίες µονάδες [«περιθώριο»], εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύµβαση.
Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου
εξαµήνου, εφαρµόζεται και για τους επόµενους έξι µήνες.

5. Ο δανειστής, εκτός από τους τόκους, έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον υπερήµερο
οφειλέτη και εύλογη αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης της οφειλόµενης αµοιβής. Τα
έξοδα αυτά υπόκεινται σε σχέση µε την οφειλόµενη αµοιβή στις αρχές της διαφάνειας και
της αναλογικότητας.

9.9 Νοµοθεσία υπερηµερίας επί του αναλογούντος ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

∆ικαστήριο: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθ. Απόφασης: 66 
Ετος: 2010

Περίληψη : Ο κύριος του έργου υποχρεούται σε εξόφληση των λογαριασµών που έχουν
εγκριθεί από τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία µε το επιτόκιο που ορίζεται από την Κεντρική
Τράπεζα προσαυξηµένο κατά 7 εκατοστιαίες µονάδες. ∆εν καταβάλλονται τόκοι υπερηµερίας
και επί του αναλογούντος Φ.Π.Α.. ∆εν λαµβάνεται υπόψη ο ισχυρισµός του κυρίου του έργου
για κακοτεχνίες, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώµατός του να ζητήσει την
αποκατάσταση αυτών, ενώ διαρκούσε το 15µηνο κατά το οποίο ο ανάδοχος ήταν υπόχρεος
από τη σύµβαση για τη συντήρηση του έργου.

2. Επειδή, η εφαρµοστέα, εν προκειµένω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ 1 και 5 του
άρθρου 21 του π δ 171/1987, διάταξη του άρθρου 5 του Ν 1418/1984 «∆ηµόσια έργα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως οι παράγραφοι αυτού τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2
παρ 6 του Ν 2229/1994 και αναριθµήθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν 2940/2001, ορίζεται ότι «9.
Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά µε βάση τις
πιστοποιήσεις των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος
εργασιών (…), 10 Οι λογαριασµοί των κατά τη σύµβαση οφειλόµενων ποσών συντάσσονται
κατά µηνιαία χρονικά διαστήµατα, εκτός αν η σύµβαση ορίζει άλλες προθεσµίες. Οι
λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η
οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει, όταν απαιτείται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή
τους. Οι εγκρινόµενοι από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασµοί αποτελούν την
πιστοποίηση για την πληρωµή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Αν η πληρωµή τους
καθυστερήσει πέρα από ένα µήνα από τη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας, χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου, οφείλεται, αν υποβληθεί εγγραφή όχληση και από το χρόνο
υποβολής της, ο τόκος υπερηµερίας που ισχύει για τις οφειλές γενικά του ∆ηµοσίου και ο
ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία
ειδική έγγραφη δήλωση». Περαιτέρω, το εις εκτέλεση του ανωτέρω ν 1418/1984 εκδοθέν π.δ.
609/1985 (223) ορίζει στην παρ 7 του άρθρου 40 αυτού ότι «Οι λογαριασµοί υποβάλλονται
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει αν είναι ανάγκη µέσα στην
προθεσµία που προβλέπει η παρ 8 του άρθρου 5 του ν 1418/1984. Αν ο λογαριασµός που έχει
υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η
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∆ιευθύνουσα υπηρεσία µε διαταγή της προς τον ανάδοχο επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή
ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του
λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο
έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο
συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό βεβαιώνοντας έτσι
ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές
σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο
λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόµο και την
εφαρµογή της σύµβασης. Ο λογαριασµός µετά τον έλεγχο εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα
υπηρεσία και έτσι εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου. Η
έγκριση του λογαριασµού από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την
υπογραφή του επιβλέποντα». Περαιτέρω, µε την παρ.9 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008
ορίστηκε ότι ο τόκος υπερηµερίας που οφείλεται από την υποβολή της έγγραφης όχλησης,
υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003. Τέλος, στην παρ 4 του ανωτέρω
άρθρου 4 του π.δ. 166/2003 ορίζεται ότι: «Το ύψος του τόκου υπερηµερίας που είναι
υποχρεωµένος να καταβάλει ο οφειλέτης υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κυρία πράξη αναχρηµατοδότησης, η οποία
πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου
προσαυξηµένο κατά επτά εκατοστιαίες µονάδες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη
σύµβαση».
3. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, σε περίπτωση υποβολής λογαριασµού εκ
µέρους του αναδόχου του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται εντός µηνός από την
υποβολή του να προβεί στον έλεγχο αυτού και είτε να εγκρίνει αυτόν όπως υποβλήθηκε, είτε
να αρνηθεί παντελώς την έγκριση του, είτε να προβεί σε διόρθωση και στη συνέχεια έγκριση
του ή, αν είναι δυσχερής η διόρθωση, να τον επιστρέψει στον ανάδοχο προς ανασύνταξη και
επανυποβολή. Αν η ανωτέρω µηνιαία προθεσµία παρέλθει άπρακτη, δηλαδή η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία δεν προβεί σε καµία από τις ανωτέρω ενέργειες, ο υποβληθείς λογαριασµός
θεωρείται, ανεξαρτήτως τυχόν πληµµελειών του, αυτοδικαίως εγκεκριµένος, η δε
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί πλέον να τροποποιήσει το λογαριασµό αυτό (βλ. Σ.τ.Ε.
422/2008, 1153/2006, πρβλ. ΑΕ∆ 8/2004, Σ τ.Ε. 2227/2002). Περαιτέρω, οι λογαριασµοί, οι
οποίοι έχουν εγκριθεί από τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, ως ανωτέρω, αποτελούν την
πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες που έχουν
εκτελεσθεί από αυτόν και, συνεπώς, µετά την έγκριση αυτή ανακύπτει υποχρέωση του κυρίου
του έργου προς πληρωµή του (Σ.τ.Ε. 3948/2005, 4609/1997), ενώ δεν µπορεί να εξεταστεί η
νοµιµότητα του περιεχοµένου τους ή της διαδικασίας υποβολής τους (ΣτΕ 3615/2008).
Περαιτέρω, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,
οφείλεται αυτοδικαίως ο εκάστοτε ισχύων γενικά τόκος υπερηµερίας, από τον χρόνο
υποβολής της σχετικής οχλήσεως (Σ.τ.Ε. 384/2007, 3673/2006), το επιτόκιο του οποίου είναι
αυτό που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 4
του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003.
4. Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής:
Κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού στις …..-2006, το αποτέλεσµα του
οποίου κυρώθηκε µε την …/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου της εναγοµένης,
καταρτίσθηκε η ……/2-5-2006 σύµβαση µεταξύ αυτής και του ενάγοντος, ο οποίος
αναδείχθηκε µειοδότης, για την εκτέλεση του έργου «…………», ενώ στις …..-2006
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υπεγράφη µεταξύ των ανωτέρω κατόπιν της ……/14-6-200.. απόφασης του Προέδρου της
Κοινότητας, συµφωνητικό εκτέλεσης µε απ' ευθείας ανάθεση συµπληρωµατικών εργασιών
του εν λόγω έργου, λόγω του επείγοντος αυτών. Το εργολαβικό αντάλλαγµα για τις
συµβάσεις αυτές, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1418/1984, των π.δ. 609/1985 και
472/1985 και από τα τεύχη της ……./2005 τεχνικής µελέτης, ορίστηκε στο ποσό των
……….. και …….. ευρώ, αντιστοίχως, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Κατόπιν συντάξεως του
1ου ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου µε βάση την κύρια σύµβαση ανήλθε σε …… ευρώ.
Το έργο περαιώθηκε στις 6/11/2006, όπως προκύπτει από την από 7/11/2006 βεβαίωση
περάτωσης εργασιών του Προϊσταµένου της ΤΥ∆Κ ……., ενώ µε την από 5/12/2006
βεβαίωση, η Επιτροπή Παραλαβής αποτελούµενη από τους κοινοτικούς συµβούλους ....
βεβαίσαν την καλή εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών, που εκτελέστηκαν, ως
ανωτέρω αναφέρεται, µε απ' ευθείας ανάθεση. Στις 7/11/2006 εγκρίθηκε ο τελικός
λογαριασµός για την εξόφληση του έργου, ύψους …….. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ………..
ευρώ παραµένει ανεξόφλητο, παρ' όλο που ο ενάγων εξέδωσε το ……/31-5-2007 σχετικό
τιµολόγιο. Οµοίως ανεξόφλητο παραµένει και το ποσό της συµπληρωµατικής συµβάσεως
(………), για το οποίο ο ενάγων εξέδωσε το ……/31-5-2007 σχετικό τιµολόγιο.
5. Επειδή, µε την κρινόµενη αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η εναγόµενη Κοινότητα …………
να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό ……. ευρώ, που αφορά το υπολειπόµενο ποσό της αµοιβής
του εκ της κυρίας συµβάσεως, καθώς και το ποσό των ….. ευρώ, που αφορά την αµοιβή του
εκ της συµπληρωµατικής συµβάσεως µετά των νοµίµων τόκων υπερηµερίας, από την
εποµένη των αντίστοιχων οχλήσεων που, όπως ισχυρίζεται, επέδωσε στην εναγόµενη
Κοινότητα µε τα …../25-5-07 και …../1-6-07 σχετικά έγγραφά της.
6. Επειδή, η εναγόµενη Κοινότητα ……… προς αντίκρουσιν της αγωγής υποστηρίζει ότι
αυτή πρέπει να απορριφθεί, καθ' όσον το ένδικο έργο κατασκευάστηκε από τον ενάγοντα µε
κακοτεχνίες και ελλείψεις. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το Κοινοτικό Συµβούλιο µε την
…./2007 απόφασή του αποφάσισε να µην γίνει η προσωρινή παραλαβή του έργου, µέχρις
ότου αποκατασταθούν οι ατέλειες από τον εργολάβο, ο οποίος παρ' ότι κλήθηκε να
συµµορφωθεί προς τούτο, δεν έχει ανταποκριθεί και, συνεπώς, λόγω της αντισυµβατικής
αυτής συµπεριφοράς του, παραµένει σε εκκρεµότητα και η εξόφληση της αµοιβής του. Ο
ισχυρισµός αυτός είναι απορριπτέος κατ' αρχάς ως αναπόδεικτος, καθ' όσον δεν
προσκοµίζεται κάποιο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει, ότι η εναγοµένη ακολούθησε την
από το άρθρο 46 του π.δ. 609/1985 προβλεπόµενη διαδικασία, σε περίπτωση που το έργο
παρουσιάζει ελαττώµατα, µε την κοινοποίηση στον ανάδοχο ειδικής διαταγής για την
αποκατάστασης τους.

7. Επειδή, µε τα δεδοµένα αυτά και λαµβάνοντας υπ' όψιν 1) τις προαναφερόµενες στη σκέψη
2 και 3 διατάξεις και την ερµηνεία τους, σύµφωνα µε τις οποίες οι λογαριασµοί που έχουν
εγκριθεί από τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωµή
του αναδόχου και, συνεπώς, µετά την έγκρισή τους ανακύπτει υποχρέωση του κυρίου του
έργου προς πληρωµήν τους, 2) το γεγονός ότι στην προκείµενη περίπτωση η διευθύνουσα
υπηρεσία (ΤΥ∆Κ) ενέκρινε τον τρίτο και τελικό λογαριασµό για την εξόφληση του έργου,
ποσού ……… ευρώ από το οποίο η εναγοµένη έχει ήδη καταβάλει ένα τµήµα (……… ευρώ),
όπως και ο ενάγων αναφέρει στην αγωγή του, 3) το γεγονός ότι ο Προϊστάµενος της ανωτέρω
ΤΥ∆Κ εξέδωσε Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του π.δ.
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609/1985, χωρίς να επισηµαίνει και γνωστοποιήσει µε διαταγή του στον ανάδοχο τυχόν
ελλείψεις του έργου, κατά το οριζόµενα στις παρ.2 και 3 του ανωτέρω άρθρου, ενώ η
Επιτροπή Παραλαβής της εναγόµενης Κοινότητας παρέλαβε τις διενεργηθείσες µε την
συµπληρωµατική σύµβαση εργασίας και 4) ότι η εναγόµενη δεν έκανε χρήση του από τις
διατάξεις του άρθρου 46 του ως άνω π.δ/τος απορρέοντος δικαιώµατος της να ζητήσει την
αποκατάσταση των επικαλούµενων από αυτήν κακοτεχνιών από τον ενάγοντα και ενώ
διαρκούσε ακόµη το 15µηνο, κατά το οποίο ο ενάγων ήταν υπόχρεος εκ της συµβάσεως για
τη συντήρηση του έργου, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η εναγόµενη παρά το νόµο αρνείται την
καταβολή του οφειλόµενου ποσού και πρέπει να υποχρεωθεί να το καταβάλει στον ενάγοντα
νοµιµοτόκως, από την εποµένη της υποβολής του εγγράφου ……./1-6-2007 οχλήσεως, ήτοι
από 2/6/2007, όσον αφορά το οφειλόµενο ποσό εκ της κυρίας συµβάσεως, και από την
επίδοση της αγωγής όσον αφορά το ποσόν της συµπληρωµατικής συµβάσεως, δεδοµένου ότι,
παρά τα υποστηριζόµενα από τον ενάγοντα, δεν προκύπτει η υποβολή εγγράφου οχλήσεως
για το εν λόγω ποσόν. Ο τόκος αυτός πρέπει να υπολογισθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.4 του άρ-θρου 4 του π.δ. 166/2003, που εφαρµόζεται πλέον και επί των συµβάσεων
δηµοσίων έργων, δηλαδή µε το επιτόκιο που εφήρµοζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
προσαυξηµένο κατά 7 εκατοστιαίες µονάδες. Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο λαµβάνοντας υπ'
όψιν, ότι η ένδικη οφειλή συνίσταται στην αξία των εργασιών και στον αναλογούντα ΦΠΑ , ο
οποίος, όµως, δεν περιλαµβάνεται στο κατά νόµον περιεχόµενο των λογαριασµών ούτε
αποδεικνύεται ότι έχει αποδοθεί και από πότε στο ∆ηµόσιο, κρίνει ότι ο τόκος υπερηµερίας
πρέπει να υπολογισθεί µόνο επί των ποσών των οφειλοµένων εργασιών, δηλ. επί …….. ευρώ,
όσον αφορά την κύρια σύµβαση, και επί ……….. ευρώ, όσον αφορά την συµπληρωµατική.

9.10 Νοµοθεσία για τον υπολογισµό της ασφάλτου

Ο υπολογισµός της δαπάνης ασφάλτου γίνεται µε βάσει την παρακάτω νοµοθεσία
· ΦΕΚ 538Β/1994, Περιγραφικό τιµολόγιο Οδοποιίας (ΝΟ∆Ο),

Α. Εισαγωγή Παρ. 5 : Συµβατικά φαινόµενα και ειδικά βάρη αυτών
Παρ. 6 : Συµβατικοί συντελεσταί συµπυκνώσεως

· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11, 20 - 06 – 2008, Αριθ. Πρωτ. ∆17α/06/ 76/ΦΝ 437
Επικαιροποίηση  των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας
http://www.sate.gr/html/egiklioi.aspx?menuID=8&pID=0&pagenum=2&xronia=2008

· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21, 02 - 10 – 2008, Αριθ. Πρωτ. ∆17α/11/116/ΦΝ 437
Οδηγίες για τον υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης
των δηµοσίων έργων
http://www.sate.gr/html/egiklioi.aspx?menuID=8&pID=0&pagenum=3&xronia=2008

· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11, 27 – 04 - 2009, Αριθ. Πρωτ. ∆17α/07/ 63/ΦΝ 437
∆ιευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 21/08 (σχετικά µε τον υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου)
http://www.sate.gr/html/egiklioi.aspx?menuID=8&pID=0&pagenum=3&xronia=2009

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 11/20-6-2008, Παρ. Β.6, τροποποιούνται τα άρθρα των ασφαλτικών
εργασιών, από τα οποία αφαιρείται η αξία 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. Ακολούθησαν οι εγκύκλιοι 21/2-10-2008
και 11/27-04-2009, στις οποίες καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισµού της αξίας της ασφάλτου.
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Πίνακας άρθρων οδοποιίας ασφαλτικών εργασιών στα οποία έχει αφαιρεθεί η αξία της
ασφάλτου

A/A ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΑΧΟΣ

1 ∆05 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)

2 ∆05.1 Βάση πάχους 0,05 m m2 0,050 m

3 ∆05.2 Βάση πάχους 0,06 m m2 0,060 m

4 ∆05.3 Βάση πάχους 0,07 m m2 0,070 m

5 ∆06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλ. πάχους
(Π.Τ.Π. Α265)

ton  

6 ∆07 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m
(Π.Τ.Π. Α265)

m2 0,050 m

7 ∆08 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05

7 ∆08.1 µε χρήση κοινής ασφάλτου m2 0,050 m

8 ∆08.2 µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου m2 0,050 m

9 ∆09 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 µ

9 ∆09.1 µε χρήση κοινής ασφάλτου m2 0,040 m

10 ∆09.2 µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου m2 0,040 m

11 ∆10 Αντιολισθηρή στρώση 25 mm

11 ∆10.1 µε κοινή άσφαλτο m2 0,025 m

12 ∆10.2 µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου m2 0,025 m

Παράδειγµα αποτελεσµάτων από Μελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Τα χαρακτηριστικά του Ασφαλτοµίγµατος συµπυκνωθέντος σε δοκίµια Marshall δια 75
κτύπων (σε κάθε πλευρά των δοκιµίων) είναι τα πιο κάτω: 
Χαρακτηριστικά Όρια Π.Τ.Π.

Α265
Κυκλοφορίας

Αποτελέσµα
τα µελέτης

Μεθοδολογία

Ευστάθειας κατά Marshall (Lbs) >1.500 2.709,0 (ASTM D-1559]

Παραµόρφωση δοκιµ. σε  0,01" 10-16 13,1 (AASHO Τ-165)

Κενά αέρα συµπυκν. ασφ/τος (%) 3-5 36,0 (AASHO Τ-166)

Κενά µίγµ. Συµπυκν. αδρανών (%) >15 153,0 (AASHO Τ-166)

Φαιν. Ειδ. Βάρος Ασφ/τος (kg/m3)  2.329,0 (AASHO Τ-166)

Με βάση τα πιο πάνω προκύπτουν και τα ακόλουθα υπολογιστικά στοιχεία του
ασφαλτοµίγµατος:
Ποσοστό ασφάλτου κ.β. ασφαλτοµίγµατος : 5,03%

Ποσότητα ασφάλτου ανά m3 συµπυκν.
Ασφαλτοµίγµατος

117,2 kg

Ποσότητα ασφάλτου ανά tοn άσφαλτο
µίγµατος

50,3 kg

Στην προµέτρηση της ποσότητας της ασφάλτου µε βάση :
α. το ΦΕΚ 538Β/1994 : [ειδ .βαρ.] = 1,7 ton/m3 και [συντ. συµπ.]= 0,704 και
β. από τη µελέτη σύνθεσης [φαιν. ειδ. βαρ.] = 2.329 ton/m3 και [συντ. συµπ.] = 1



ACE ERP212

Copyright ACE-Hellas SA

9.11 Υπολογισµός εγγυητικών, απόσβεσης και τόκων προκαταβολής

9.12 Υπολογισµός αρνητικής αναθεώρησης

Σχετικά µε την περίπτωση όπου από την εφαρµογή του προβλεπόµενου στο άρθρο 10 του Ν.
1418/1984 µαθηµατικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε µειωτική
αναπροσαρµογή των συµβατικών τιµών υπάρχει το ερώτηµα αν καταβάλλεται στον ανάδοχο
µειωµένο εργολαβικό αντάλλαγµα.

Το ΤΡΙΜΕΛΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (αριθ. απόφασης: 181/2003)
Αποτελούµενο από τους: Γεώργιο Σκαρλάτο, Πρόεδρο Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, Λαµπρινή
Πλούµη και Θεµιστοκλή Κογεβίνα - Εισηγητή-, Εφέτες ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων,
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Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του στις 14 Μαΐου 2003, µε Γραµµατέα τη Μαρία
Καραβασίλη, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση µεταξύ:
της Α.Ε. µε την επωνυµία " Τ.Α. Α.Ε.", που εδρεύει στα Ιωάννινα εκπροσωπείται νόµιµα και
παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ανδρέα Καϊλη κατά Ι) του Ελληνικού ∆ηµοσίου
που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε δια του
Παρέδρου του ΝΣΚ Κων/νου Γεωργάκη και 2) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων που
εκπροσωπείται νόµιµα, από την Νοµάρχη Ιωαννίνων, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου
του δικηγόρου Χρήστου Αναστασίου. Κατά τη συνεδρίαση οι διάδικοι που παραστάθηκαν
ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. Μελέτησε τη δικογραφία, και Σκέφθηκε
σύµφωνα µε το Νόµο

Επειδή, µε την κρινοµένη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόµιµο παράβολο (βλ. τα
079424 και 015595 σειράς Α/9.9.2002 ειδικά έντυπα) ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της
τεκµαιρόµενης σιωπηρός απορρίψεως από το Νοµάρχη Ιωαννίνων της από 19.3.2002 αιτήσεως
θεραπείας της προσφεύγουσας εταιρείας, κατά της 3.299/11.3.2002 αποφάσεως τούτου: Με την
τελευταία είχε διαταχθεί η κατάπτωση της 400/∆343310/126147/13.12.2001 εγγυητικής επιστολής
της Τράπεζας ALPHA BANK εκ δρχ. 1. 162.324 του έργου "Βελτίωση παλαιών ασφαλτοταπήτων και
βελτίωση επαρχιακού και κοινοτικού δικτύου Ν. Ιωαννίνων", του οποίου ανάδοχος είναι η
προσφεύγουσα. Επίσης ζητείται η ακύρωση της 881 1/24.4.2002 αποφάσεως του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφερείας Ηπείρου, µε την οποία απορρίφθηκε προσφυγή της προσφεύγουσας
κατά της ανωτέρω 3299/1 1.3.2002 αποφάσεως του Νοµάρχη. Τέλος ζητείται η ακύρωση του
718/13.3.2002 εγγράφου της ∆/νσεως Οικονοµικών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ιωαννίνων
προς την εγγυήτρια, για Λογαριασµό της προσφεύγουσας, Τράπεζα ALPHA BANK, µε την οποία
ζητήθηκε η κατάπτωση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής και η µεταβίβαση του ποσού των
3.411.08 Ευρώ (1.162.324 δρχ.) στην Τράπεζα Αττικής και στον 84498025 λογαριασµό της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ιωαννίνων, κατόπιν της ανωτέρω 3299/11.3.2002 αποφάσεως του
Νοµάρχη Ιωαννίνων. Η προσφυγή όµως πρέπει ν' απορριφθεί ως απαράδεκτη καθ' όσον στρέφεται
κατά του τελευταίου ως άνω εγγράφου, αφού αυτό αποτελεί πράξη εκτελέσεως της εν λόγω
αποφάσεως του Νοµάρχη και στερείται εποµένως εκτελεστού χαρακτήρα.

Επειδή, στο άρθρο 10 του ν. 1498/1984 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 23
Α') όπως ήδη ισχύει, ορίζονται τα εξής: " Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµοσίου έργου
αναθεωρούνται κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και
δεδοµένα της εικοστής ηµέρες του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής, ενιαία για όλη τι χώρα
2...3....4...5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε
βάση τον τύπο.  6  7. Οι διαλέξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις µε
εργολαβικό αντάλλαγµα άλλο εκτός από χρηµατική καταβολή και στις απολογιστικές εργασίες ...
8... 9 Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται απ' τις πιστώσεις του έργου . 10. Πέρα από την
προβλεπόµενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η
αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµοσίων έργων,
κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα, ένεκα της αυξοµείωσης
των τιµών. 11. Με π.δ./τα ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην εφαρµογή της
αναθεώρησης των τιµών και ιδίως ο τρόπος διαπίστωσης των βασικών τιµών, τα όργανα για την
διαπίστωση αυτή ο τρόπος που θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που πιστοποιούνται
πριν ενσωµατωθούν ή για τις άλλες ηµιτελείς εργασίες, ο περιορισµός της αναθεώρησης στις
περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή µηχανήµατα απ' το φορέα του έργου, η εξαίρεση
από την αναθεώρηση αποζηµιώσεων του αναδόχου από οποιαδήποτε αιτία και κάθε άλλη σχετική
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λεπτοµέρεια".

Εξ άλλου στο άρθρο 41 παρ. 10 και II του π.δ/τος 609/1985" Κατασκευή δηµοσίων έργων " (ΦΕΚ
223 Α') ορίζεται ότι "Στις πιστοποιήσεις εµφανίζονται συνολικά τα ποσά αναθεώρησης κάθε
αναθεωρητικής περιόδου, όπως προκύπτουν από το σχετικό πίνακα .... (παρ. 10). Η αναθεώρηση
κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαµβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση µετά την κοινοποίηση των
συντελεστών της περιόδου αυτής .... Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθεώρηση δεν
απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση αλλά η πληρωµή γίνεται από τις
εγκεκριµένες για το έτος πιστώσεις (παρ. II)". Τέλος στο άρθρο 40 του αυτού Π.∆/τος µε τον τίτλο
"Λογαριασµοί, πιστοποιήσεις" ορίζεται ότι " Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών
...γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και πιστοποιήσεις που συντάσσονται*. σύµφωνα µε τις
επόµενες παραγράφους (παρ. Ι). Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν
ορίζεται η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των
οφειλοµένων σ' αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν ... (παρ. 2). Στους λογαριασµούς
περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεως κάθε είδους που έχουν εγκριθεί...
(παρ. 5). Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει και τους
διορθώνει. Ο λογαριασµός µετά τον έλεγχο εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και έτσι
εγκεκριµένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου (παρ. 7).>:>

Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται σαφώς ότι σκοπός της αναθεωρήσεως είναι η άρση
και µόνον των εις βάρος του εργολήπτη συνήθως δυσµενών οικονοµικών επιπτώσεων από τις
µεταγενέστερες της προσφοράς του και της αναλήψεως του έργου αυξήσεις των τιµών υλικών και
ηµεροµισθίων και µάλιστα η άρση της ζηµιάς του από τις αυξηµένες τιµές του χρόνου εκτελέσεως
του έργου (Α.Π. 582/1971, No Β 20/1988. Π. Ζιάννη, νοµικαί ενασχολήσεις σελίς 46 επ., ∆. Εφ.
Πατρών 144/1988). Εποµένως, παρά το γεγονός ότι από την εφαρµογή του τύπου της
αναθεωρήσεως, µπορεί θεωρητικώς να προκύψει και µείωση, και εν όψει του ότι στις
παρατεθείσες διατάξεις δεν προβλέπεται διαδικασία εισπράξεως τυχόν προκύπτοντος ποσού
µειώσεως αναθεωρήσεως από τον κύριο του έργου, παρά µόνον διαδικασία καταβολής του ποσού
που δικαιούται από την αύξηση αυτής ο ανάδοχος µε τους απ' αυτόν συντασσόµενους
λογαριασµούς που εγκρινόµενοι αποτελούν τις πιστοποιήσεις πληρωµής του, πρέπει να γίνει δεκτό
ότι στην περίπτωση που από την εφαρµογή του τύπου της αναθεωρήσεως προκύπτει µείωση
αυτής, τότε καταβάλλεται ακέραιο στον ανάδοχο του έργου το εργολαβικό αντάλλαγµα και δεν
µειώνεται τούτο υπέρ του κυρίου του έργου, ούτε το ποσό της εν λόγω µειώσεως αναζητείται απ'
αυτόν.

Επειδή από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η προσφεύγουσα εταιρεία είχε
αναλάβει µε την από 4.8.1998 σύµβαση µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων την εκτέλεση
του έργου "Βελτίωση παλαιών ασφαλτοταπήτων και βελτίωση επαρχιακού και κοινοτικού δικτύου
Ν. Ιωαννίνων" αντί εργολαβικού ανταλλάγµατος 68.075.000 δρχ., αρχικού συµβατικού
προϋπολογισµού 100.000.000 µε τον Φ.Π.Α: Οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν στις 30.6.1999,
όπως προκύπτει από την από 5.7.1999 βεβαίωση περαιώσεως των εργασιών. Το πρωτόκολλο της
προσωρινής παραλαβής του έργου εγκρίθηκε µε την την  10831/21.7.2000 απόφαση της ∆/νσεως
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ιωαννίνων. Περαιτέρω η προσφεύγουσα
υπέβαλε στις 13.12.2001 όχληση για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, η οποία και
συντελέσθηκε αυτοδίκαια στις 12.1.2002.
Περαιτέρω συντάχθηκε και το από 18.1.2002 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που εγκρίθηκε µε
την ΤΥΙ630/6.2.2002 απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής (∆/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.
Ιωαννίνων). Η ∆ιευθύνουσα όµως υπηρεσία (Τµήµα Εκτελέσεως Συγκοινωνιακών και Κτιριακών
έργων της ∆/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Ιωαννίνων) συνέταξε, χωρίς τη συµµετοχή της
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προσφεύγουσας, την 5η εντολή πληρωµής µε αρνητικό περιεχόµενο εις βάρος της για το ποσό του
1.162.324 δρχ., το οποίο, σύµφωνα µε τον συνοδεύοντα την εν λόγω εντολή πίνακα
αναθεωρήσεως, αφορά αρνητική αναθεώρηση και πρέπει να επιστραφεί στην κυρία του έργου Ν.Α.
Ιωαννίνων. Η εν λόγω εντολή, κοινοποίηση της οποίας προς την προσφεύγουσα δεν προκύπτει από
τα στοιχεία του φακέλου, ελήφθη υπ' όψη από τον Νοµάρχη Ιωαννίνων, ο οποίος µε την Τ.Υ.
3299/1 1.3.2002 απόφαση του διέταξε την κατάπτωση της προαναφερθείσας εγγυητικής επιστολής
της Τράπεζας ALPHA BANK. Η προσφεύγουσα άσκησε αίτηση θεραπείας κατά της αποφάσεως
αυτής, υποστηρίζοντας ότι είναι µη νόµιµη καθόσον η 5η αρνητική εντολή πληρωµής συνετάγη
(κατά παράβαση) µε πρωτοβουλία της ∆/νουσας υπηρεσίας, πράγµα το οποίο δεν προβλέπεται
από τις σχετικές διατάξεις, καθώς και ότι στις διατάξεις αυτές δεν προβλέπεται ανάλογη µείωση
του εργολαβικού ανταλλάγµατος σε περίπτωση αρνητικής αναθεωρήσεως, παρά µόνον αύξηση
τούτου σε περίπτωση θετικής. Επίσης υποστήριζε ότι όχι νόµιµα υπέγραψε την εν λόγω απόφαση ο
Νοµάρχης αντί του αρµοδίου ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α. Ιωαννίνων (Προϊσταµένης Αρχής
του έργου, κατ' αρθρ.3 παρ. Ι, περ. β' του π.δ. 186/1986 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν
και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των
νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων τους" (Φ. 145 Α'.).

Περαιτέρω άσκησε και προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Γεν. Γραµµατέα της
Περιφερείας Ηπείρου. Λόγω παρόδου απράκτου τριµήνου από την υποβολή της αιτήσεως
θεραπείας, η προσφεύγουσα άσκησε ενώπιον του ∆ικ/ρίου τούτου την κρινοµένη προσφυγή. Μετά
την άσκηση αυτής εκδόθηκε η ΤΥ14050/18.10.2002 απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων, µε την
οποία απορρίφθηκε πλέον ρητώς η αύξηση θεραπείας. Εξ άλλου η προσφυγή που είχε ασκήσει η
προσφεύγουσα ενώπιον του Γεν. Γραµµατέα της Περιφερείας Ηπείρου απορρίφθηκε µε την 881 I
/24.4.2002 απόφαση τούτου. Επειδή το ∆ικ/ριο, λαµβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω δεδοµένα και
τα όσα αναφέρθηκαν στη µείζονα σκέψη, σύµφωνα µε τα οποία δεν προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος υπέρ του κυρίου του έργου, σε
περίπτωση, που προκύψει µείωση της αναθεωρήσεως, κρίνει ότι όχι νόµιµα συντάχθηκε
µονοµερώς από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η 5η αρνητική εντολή πληρωµής σε βάρος της
προσφεύγουσας και περαιτέρω διατάχθηκε µε την 3.299/11.3.2002 απόφαση του Νοµάρχη
Ιωαννίνων (και ανεξαρτήτως της αρµοδιότητας του προς υπογραφή αυτής)η κατάπτωση της
παραπάνω εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας ALPHA BANK λόγω αρνητικής αναθεωρήσεως. Έτσι
πρέπει να ακυρωθεί η τεκµαιρόµενη σιωπηρά απόρριψη από τον Νοµάρχη Ιωαννίνων της από
19.3.2002 αιτήσεως ως άνω αποφάσεως του. Περαιτέρω πρέπει να ακυρωθεί και η 8811/24.4.2002
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφερείας Ηπείρου, µε την οποία απορρίφθηκε προσφυγή
της προσφεύγουσας κατά της ανωτέρω 3299/11.3.2002 αποφάσεως του Νοµάρχη, δεδοµένου ότι
κατά της τελευταίας χωρούσε µόνο αίτηση θεραπείας ενώπιον του Νοµάρχη, αφού το έργο ήταν
αρχικού συµβατικού προϋπολογισµού 100.000.000 δρχ. κατ' αρθρ. 7 παρ. Ι, περ. α' του ως άνω π.δ.
186/1996. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή εν µέρει η προσφυγή. Το
παράβολο που καταβλήθηκε πρέπει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα κατά το ποσό των τεσσάρων
ευρώ (4 Ε) και να καταπέσει υπέρ του ∆ηµοσίου κατά το ποσό των πενήντα λεπτών (0,50 Ε), (αρθρ.
277, παρ. 9, εδ. γ. του Κ.∆.∆.). Τα δικαστικά έξοδα τέλος πρέπει να συµψηφιστούν µεταξύ των
διαδίκων λόγω της µερικής νίκης και ήττας τους (αρθρ. 275 παρ. Ι, εδ. γ'του Κ.∆.∆.).

∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την προσφυγή κατά το κεφάλαιο αυτής, µε το οποίο ζητείται η ακύρωση του
718/13.3.2002 εγγράφου της ∆/νσεως Οικονοµικών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ιωαννίνων
προς την ALPHA BANK.
∆έχεται αυτή κατά τα λοιπά.
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Ακυρώνει την τεκµαιρόµενη σιωπηρά απόρριψη από το Νοµάρχη Ιωαννίνων της από 19.3.2002
αιτήσεως θεραπείας της προσφευγούσης κατά της 3.299/11.3.2002 αποφάσεως τούτου και την
8811/24.4.2002 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Περιφερείας Ηπείρου.
∆ιατάζει την απόδοση µέρους του καταβληθέντος παραβόλου εκ τεσσάρων ευρώ (4 Ε) στην
προσφεύγουσα και την κατάπτωση του υπολοίπου µέρους των πενήντα λεπτών (0,50 Ε) υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Και
Συµψηφίζει µεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στα Ιωάννινα στις
13.6.2003, δηµοσιεύθηκε δε σε δηµόσια συνεδρίαση στο "ακροατήριο του ∆ικαστηρίου στις
24.7.2003.

9.13 Παράδειγµα εκτύπωσης προκαταβολών
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9.14 Παράδειγµα εκτύπωσης εγγυητικών ΚΕ

· Υπολογισµός Εγγυητικών Καλής Εκτέλεσης

· Υπολογισµός Εγγυητικών Προκαταβολής

9.15 Πίνακας υπολογισµού τόκων υπερηµερίας

Ο υπολογισµός των τόκων υπερηµερίας εξαρτάται από ορισµένες εγγραφές και παραµέτρους που
µπορείτε να κάνετε:

· Εξόφληση πληρωµής
Αν θέλετε στο έντυπο υπολογισµού τόκων υπερηµερίας στη γραµµή της ηµεροµηνίας πληρωµής
το υπολειπόµενο κεφάλαιο να είναι µηδέν µπορείτε να καταχωρίσετε στις τµηµατικές καταβολές
µία εγγραφή µε ηµεροµηνία την ηµεροµηνία πληρωµής και στο ποσό το σύνολο της πληρωµής.

· Υπολογισµός τόκων υπερηµερίας επί του ΦΠΑ
Το κουτί Ελέγχου Υπερηµερία επί του αναλογούντος ΦΠΑ, στη σελίδα Λοιπές Παράµετροι του
έργου, ρυθµίζει τον τρόπο υπολογισµού:
Όταν είναι ενεργοποιηµένο:
Οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται στο συνολικό ποσό πιστοποίησης (περίπτωση που έχει γίνει
τιµολόγηση της πιστοποίησης : Ποσό + ΦΠΑ).
Όταν ∆EN είναι ενεργοποιηµένο:
Όλες οι πιστοποιήσεις δεν έχουν τιµολογηθεί άρα οι τόκοι υπερηµερίας υπολογίζονται στο
καθαρό ποσό

α. Στις περιπτώσεις που έχουµε υπολογισµό τόκων υπερηµερίας πολλών πληρωµών και
µερικές είναι τιµολογηµένες και άλλες όχι.
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Για τις τιµολογηµένες πιστοποιήσεις θα καταχωρίσω στις τµηµατικές καταβολές µία εγγραφή
µε ηµεροµηνία την ηµεροµηνία τιµολόγησης (είναι ηµεροµηνία προγενέστερη της
ηµεροµηνίας όχλησης), µηδενικό ποσό καταβολής και στις παρατηρήσεις την τιµή [ΦΠΑ].
β. Στις περιπτώσεις που η τιµολόγηση γίνεται µετά την ηµεροµηνία όχλησης, οι τόκοι
υπερηµερίας υπολογίζονται µέχρι την ηµεροµηνία τιµολόγησης στο καθαρό ποσό και στη
συνέχεια στο κεφάλαιο υπολογισµού τόκων, προστίθεται και ο ΦΠΑ. ∆ηλαδή θα πρέπει οι
τόκοι υπερηµερίας να υπολογίζονται για ένα αρχικό χρονικό διάστηµα στο καθαρό ποσό και
στη συνέχεια µε το συνολικό ποσό.
Θα καταχωρίσω στις τµηµατικές καταβολές µία εγγραφή µε ηµεροµηνία την ηµεροµηνία
τιµολόγησης, µηδενικό ποσό καταβολής και στις παρατηρήσεις την τιµή [ΦΠΑ].
∆ηλαδή η εγγραφή στις τµηµατικές καταβολές µε την ένδειξη στις παρατηρήσεις [ΦΠΑ]
δηλώνει την προσθήκη του ΦΠΑ στον υπολογισµό των τόκων υπερηµερίας. Στο πεδίο
απόφαση µπορεί πχ να καταχωρηθεί η ένδειξη Τιµ 29/02/12 που θα τυπωθεί και στο έντυπο
υπολογισµό τόκων υπερηµερίας.

∆είγµα πίνακα υπολογισµού τόκων υπερηµερίας
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9.16 Υπολογισµός εγγυητικών ΚΕ και προκαταβολών

Υπολογισµός Εγγυητικών Καλής Εκτέλεσης
Α. Μέγιστο ποσοστό πρόσθετης εγγύησης 35%

Β. Μέγιστο ποσοστό πρόσθετης εγγύησης 22%

Υπολογισµός Εγγυητικών Προκαταβολής  
Α. Εγγυητική προκαταβολής µε προσαύξηση τόκων
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Β. Εγγυητική προκαταβολής µε κάλυψη από την εγγυητική ΚΕ

9.17 Υπολογισµός αναθεώρησης σύµφωνα µε Ν4313

Ν.4313/2014, άρθρο 70, παρ 2  (ΦΕΚ 261Α/17-12-2014)

2. Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 ως εξής:

22. Κατ' εξαίρεση, για την περίοδο µετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί
και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών, µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του
«Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» (ΕΣ ΤΠ & TIM ΤΕ),
κατά τα οριζόµενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε
αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α)Για τις συβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί πριν την 1.12013 και διατίθενται κατά την υλοποίηση
τους εγκεκριµένα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών, η αναθεώρηση για τα τρίµηνα για τα οποία δεν
υφίστανται εγκεκριµένα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών θα υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο
τύπο:

Όπου:
ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.
∆Τν = Η αναθεώρηση της εξεταζόµενης τιµής µονάδος Τ, κατά την περίοδο ν.
Το = Η εξεταζόµενη τιµή µονάδος της σύµβασης κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
ΑΤο = Η τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου
εκκίνησης της σύµβασης το οριζόµενο για την εξεταζόµενη τιµή Τ, άρθρο ανάλυσης τιµών (ή
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συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη σύµβαση,
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
ΑΤα = Η τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά µε βασικές τιµές του
τελευταίου εγκεκριµένου Πρακτικού ∆ιαπίστωσης.
Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ
(Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή
διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά
µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
Γ∆ΤΚα = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ
(Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο που αντιστοιχεί στο τελευταίο εγκεκριµένο Πρακτικό
∆ιαπίστωσης. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική
δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος
της εξεταζόµενης τιµής Τ, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν
άρθρο.

β) Για τις συµβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί µετά την 1.12013 και δεν υπάρχουν εγκεκριµένα
Πρακτικά ∆ιαπίστωσης Τιµών κατά την υλοποίηση τους, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον
ακόλουθο τύπο:

Όπου:
ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.
∆Αν = Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόµενη περίοδο ν.
Αο = η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την εξεταζόµενη
αναθεωρητική περίοδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο, µε βάση τις τιµές
της αρχικής προσφοράς.
Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ
(Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή
διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά
µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
Γ∆ΤΚο = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ
(Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο, που λαµβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό
της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και
υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της
ΕΛΣΤΑΤ.
Σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο µέρος
των συµβατικών τιµών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν
άρθρο.

22Α. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE.) η αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα τύπο:

όπου ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την
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εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από την Επιτροπή ∆ιαπιστώσεως
Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών
της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται το έργο.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις συµβάσεις των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε
εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δηµοπράτησης τους.

23. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων·, αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών ∆ιαπίστωσης βασικών τιµών
υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από τη ΓΓ∆Ε Η λειτουργία της Ε∆Τ∆Ε αφορά µόνο
στη διαπίστωση του Γ∆ΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ και στον υπολογισµό του µέσου όρου του δείκτη αυτού για
κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο (Γ∆ΤΚ) για την εφαρµογή των τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 του
παρόντος άρθρου.

9.18 Πίνακες Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 2004-2015
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9.19 Καθορισµός τιµής µονάδας νέας εργασίας

Ν-3669/2008, άρθρο 57, Παράγραφος 7, (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008)

7. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου
6 ή το µέρος της τιµής της περίπτωσης γ', που κανονίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση β' της
παραγράφου 6, ανάγεται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό
συντελεστή που αφορά στη συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη
νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής "σ" προκύπτει από τον τύπο:

σ = Α / Β  όπου:

Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε
τιµές του προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και
Β: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα
εργασία, µε τιµές των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του
έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.

Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συµβατικές
οµάδες οµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή που υπολογίζεται µε
τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις εργασίες του
προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν µια οµάδα εργασιών. Για τον
υπολογισµό των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται
υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν
αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιµολόγια
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δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των αναλύσεων ή τιµολογίων
αυτών. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει "κατ' αποκοπήν τιµές" ή
τιµές αναφερόµενες στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του Αρθ-7 του παρόντος µε τα συµβατικά τεύχη
εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους
συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την "κατ' αποκοπήν τιµή" και που περιλαµβάνονται
στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών.

Ο ανωτέρω τρόπος καθορισµού τιµών των νέων εργασιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των
συστηµάτων προσφοράς των Αρθ-8, 10 και Αρθ-11 του παρόντος. Με τη διακήρυξη ορίζεται γι'
αυτά τα συστήµατα προσφοράς, σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις γενικές αρχές
τιµολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής των
έργων και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90.

Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
προσαυξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη
σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση α' της παρ.6 δεν περιέχεται στην παρόµοια ή ανάλογη τιµή.

9.20 Νοµοθεσία για τη στρογγύλευση ΑΤΟΕ

Η νοµοθεσία σχετικά µε την στρογγύλευση κατά ΑΤΟΕ και του υπολογισµούς µε ΕΥΡΩ είναι :

Απoφ-Ε7/1253/155/76 (ΦΕΚ-429/Β/1-4-76)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ). [ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ]
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΓΣΟΤ. 11 Εις άπαντα τα άρθρα του ΑΤΟΕ η τιµή µονάδος εξάγεται κατόπιν στρογγυλεύσεως του Αθροίσµατος
ως κάτωθι :

α) Παν 'Aθροισµα αποτελούµενον µόνον εξ ακεραίων µονάδων δεν στρογγυλεύεται. 'Oταν τούτο
αποτελείται εκ τριών και άνω ακεραίων µονάδων και δεκαδικών, στρογγυλεύεται εις ακεραίας
µονάδας διαγραφοµένων των δεκαδικών.
π.χ. 'Aθροισµα 1.306,00 στρογγύλευσις  1.306,00
         "       130,89       "          130,00

β) Παν 'Aθροισµα αποτελούµενον µέχρι δύο ακεραίων µονάδων και δεκαδικών στρογγυλεύεται
ούτως ώστε να έχη τρία το πολύ σηµαντικά ψηφία µετρούµενα εν συνεχεία εξ αριστερών προς
τα δεξιά, τούτων όµως το τελευταίον θα είναι το πολύ της τάξεως δεκάτων.
π.χ. 'Aθροισµα    49,476 στρογγύλευσις  49,50
         "         2,350       "         2,30
         "         2,352       "         2,40

γ) Παν 'Αθροισµα αποτελούµενον µόνον εκ δεκαδικών µονάδων στρογγυλεύεται εις εκατοστά
µονάδος.
π.χ. 'Aθροισµα     0,846 στρογγύλευσις  0,85
         "         0,0728      "        0,07
         "         0,0966      "        0,10

ΓΣΟΤ. 12 Επί θεµάτων µη ρυθµιζοµένων υπό των εκάστοτε Ελληνικών Κανονισµών εφαρµόζονται κανονισµοί
διεθνώς παραδεδεγµένοι, (ISO κλπ) τη εγκρίσει του Υπουργείου ∆ηµοσίων 'Eργων εφ' όσον αύτη
απαιτείται.

Απoφ-Ε7/1253/155/76 (ΦΕΚ-429/Β/1-4-76).
Απoφ-ΒΜ5/Ο/30449/80 (ΦΕΚ-511/B/4-6-80).

ΠΟΛ 1053854/387/0015/ΠΟΛ.1150/01-0602001
Θεµα : Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β/20.4.2001) κοινής απόφασης των
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Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που αφορά την εφαρµογή του άρθρου 2 του
Ν.2842/2000 «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ)
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του
ευρώ», καθώς και της υπ' αριθ. Ζ1-321/8.5.2001 σχετικής εγκυκλίου
Σας κοινοποιούµε την υπ' αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β/20.4.2001) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης και την υπ' αριθ. Ζ1-321/8.5.2001 εγκύκλιο, που
αφορούν λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για θέµατα µετατροπής και στρογγυλοποίησης
χρηµατικών ποσών από δραχµές σε ευρώ, κατά την εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.2842/2000,
τόσο κατά τη µεταβατική περίοδο (1.1.2002 έως 28.2.2002), όπου είναι υποχρεωτική η διπλή
αναγραφή δραχµών και ευρώ στις συναλλαγές, όσο και κατά την έναρξη της περιόδου όπου όλες
οι συναλλαγές θα γίνονται µόνο σε ευρώ (από 1.3.2002) και ειδικότερα:
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, σε όλα τα φορολογικά στοιχεία οι αξίες (τιµές) κατ' είδος
αγαθών και υπηρεσιών, κατά τη µετατροπή και στρογγυλοποίηση από δραχµές σε ευρώ, µπορεί να
εκφράζονται σε περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το τελικό ποσό της συναλλαγής σε
αυτά πρέπει να εκφράζεται, κατά τη µετατροπή και στρογγυλοποίηση, σε δύο δεκαδικά ψηφία,
όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις της υπ αριθ. Ζ1-412/26.10.2000 (ΦΕΚ
1392/Β/14.11.2000) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης.




