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1.  ΤΟ  ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 
Το Ergowin  είναι ένα σύγχρονο, πανίσχυρο πρόγραµµα για σύνταξη προϋπολογισµών, και 
τευχών δηµοπράτησης, κοστολόγησης, σύνταξης Νέων Τιµών σε ΠΚΝΤΜ, παρακολούθησης 
τιµών εµπορίου και πραγµατικών τιµών σε υλικά και εργασίες. 
 
Απευθύνεται σε µεγάλες ή µεσαίες  εταιρίες µελετών έργων,  σε δηµόσιες υπηρεσίες και 
οργανισµούς µελετών και κατασκευών δηµόσιων έργων, καθώς και σε κατασκευαστικές 
εταιρείες  
 
Το Ergowin είναι ένα δυναµικό πρόγραµµα σχεδιασµένο απ’ την αρχή σε περιβάλλον 
WINDOWS (λειτουργεί  σε windows 3.11, 95, 98 & N.T.) µε τα πιο µοντέρνα εργαλεία  
ανάπτυξης, παρόλα αυτά, όπως και  σε όλα τα προγράµµατα µας δεν έχουµε αφήσει τίποτε 
χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Ο καθηµερινός χρήστης θα  αισθανθεί την άνεση του 
καλοδουλεµένου προγράµµατος, ενώ ο έµπειρος δυναµικός χρήστης θα αντιληφθεί αµέσως 
τη «δουλεία» που υπάρχει κάτω από οποιαδήποτε φόρµα και λειτουργία 
 
Περιλαµβάνει: 
♦ Αρχείο µε όλες τις Βασικές τιµές και τα  Αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) για όλες 
τις κατηγορίες εργασιών (οικοδοµικά, οδοποιίας , λιµενικά, ηλεκτροµηχ/κα κλπ). Κάθε  Αρθρο 
(βασική τιµή ή Εργασία) µπορεί να έχει αναφορά σε άλλο άρθρο που µπορεί να είναι είτε 
άρθρο Προδιαγραφών είτε άρθρο τεχνικής περιγραφής. Ακόµα κάθε άρθρο µπορεί να 
περιλαµβάνει εικόνες και σχεδιαγράµµατα που το χαρακτηρίζουν (π.χ.) λεπτοµέρεια 
κατασκευής).  
 
♦ Αρχείο µε τιµές όλων των άρθρων που για κάθε περίοδο (τρίµηνο) µπορούµε να έχουµε 
3 διαφορετικές. 1) Επίσηµη. 2) Τιµή εµπορίου. 3) Πραγµατική τιµή κόστους. Το αρχείο 
µπορεί να έχει απεριόριστό αριθµό περιόδων. (1995-2000) και για  το 2001 και σε δραχµές 
και σε ευρώ 
 
♦ ∆υνατότητα εκτύπωσης λίστας τιµών µε οµαδική επιλογή των επιθυµητών άρθρων. 

 
♦ Σύστηµα παρακολούθησης τιµών Προµηθευτών-υπεργολάβων. 
-Αρχείο Προµηθευτών - υπεργολάβων. 
-Αρχείο Προσφορών - τιµολογίων αγορών 
-Αρχείο  Τιµών και άλλων στοιχείων για κάθε επιµέρους προσφερόµενη τιµή στα παραπάνω 
παραστατικά. 
 
♦ Σύνταξη προϋπολογισµών - κοστολόγησης   
♦  ΠΚΝΤΜ  και  σύνταξη πίνακα προσδιορισµού  του Σίγµα (σ) για την  αναγωγή των νέων 
τιµών. 
 
♦ Σε κάθε έργο-προϋπολογισµό µπορούµε να ορίσουµε τα παρακάτω στοιχεία: 
 

∗ Τρίµηνο επεξεργασίας,. 

∗ Πιθανό ενιαίο Οφελος, έκπτωση, Φ.Π.Α.. 

∗ Κείµενα σχετικά µε: Τίτλους Εργου, Τίτλους Φορέα-υπηρεσίας, Υπογραφές,  

∆ιακήρυξη,  Ειδική και Γενική  συγγραφή υποχρεώσεων,   κ.λ.π.  

∗ Πίνακες στρογγυλοποίησης για τις τιµές εφαρµογής  και τις ποσότητες. 

∗ Κατηγορίες σε 4 επίπεδα. 

∗ Σε κάθε κατηγορία (σε όλα τα επίπεδα)  µπορεί να εφαρµόζεται ένας  συντελεστής στις 

υπολογιζόµενες τιµές και στις ποσότητες. 

∗ Αρθρα  εργασιών. 

∗ Κάθε άρθρο µπορεί να έχει δύο τιµές. Τιµή υπολογιζόµενη και (αυθαίρετη) τιµή χρήστη. 
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∗ Σε κάθε άρθρο µπορούµε να ορίσουµε έναν ή περισσότερους κωδικούς Αναθεώρησης 

µε τα σχετικά ποσοστά, από πίνακα µε τους επίσηµους κωδικούς. 

∗ Αν πρόκειται για σύνταξη ΠΚΝΤΜ, στον τέλος της ανάλυσης του υπολογισµού  κάθε 

άρθρου µπορούµε να προσθέσουµε ειδικά άρθρα αναγωγής όπως τεκµαρτή έκπτωση  

αναγωγή λόγω (σ) κ.λ.π.  

∗ Αλλες  ∆απάνες  όπως: Απρόβλεπτα, Απολογιστικά, αξία ασφάλτου κ.λ.π, που µπορεί 

να είναι Καθαρό ποσό ή  ποσοστό µε αυτόµατη στρογγυλοποίηση. Μπορεί να 

βρίσκεται οπουδήποτε µέσα στο έργο. 

∗ Εκτυπώσεις: Πλήρης Ανάλυσης Τιµών, Τιµολογίου (µε τα περιγραφικά τιµολόγια για τα 

Λιµενικά και την Οδοποιία) , Προϋπολογισµού,  (και λευκά «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»)  . 

∗ Ανάλυση Κόστους για κάθε άρθρο ή κατηγορία ή για όλο το έργο. Με αναλυτικό ή 

συνοπτικό κατάλογο ποσοτήτων των βασικών τιµών και άρθρων  που  

χρησιµοποιούνται και µεταφορά σε περιβάλλον EXCEL για παραπέρα επεξεργασία. 

 
♦ Εξαγωγή προϋπολογισµού σε φύλλο EXCEL 
♦ Αντιγραφή και επικόλληση κατηγορίας (µε όλα στοιχεία της ) στο ίδιο ή άλλο έργο 
 
♦ ∆υνατότητα δηµιουργίας αρχείου βασικών τιµών υλικών για το συγκεκριµένο ΠΚΝΤΜ µε 

αυτόµατη µετατροπή της τιµής εµπορίου, σε τιµή για ΠΚΝΤΜ. ∆ηλαδή µε 
αποαναθεώρηση, µε προσαύξηση  της τεκµαρτής έκπτωσης, και προσαύξηση λόγω 
εφαρµογής «σ» του συντελεστού αναγωγής σε τιµές δηµοπράτησης κ.λ.π 

 
♦ Αρχεία µε όλους τους επίσηµους συντελεστές αναθεώρησης από 1ο τρίµηνο 1996 και 

µετά µε όλες τις εκκινήσεις µε δυνατότητα εκτύπωσης πινάκων όπως ακριβώς του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
♦ Αρχεία χρηστών µε πλήρη διαχείριση από τον supervisor µε κωδικούς, δικαιώµατα σε 

διάφορες εργασίες, κ.λ.π  όπως : Μόνο ανάγνωση και εκτύπωση προϋπολογισµών, 
απαγόρευση διαγραφής άρθρων άλλων χρηστών κ.λ.π. 

 
♦ Αρχείο µε µονάδες µέτρησης 
 
♦ Αρχείο περιόδων (τρίµηνα). 

 
♦ Παραµετροποίηση εφαρµογής. Τυπικά  κείµενα, µορφή αριθµών, κλίµακες 

στρογγυλοποίησης αριθµών κ.λ.π 
 

♦ Μεταφορά και αντιγραφή  ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  από  
Έναν  Η/Υ σε άλλο που έχει εγκατεστηµένο το “ERGOWIN” 
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1.1 Το Περιβάλλον λειτουργίας 
 
Το Πρόγραµµα  λειτουργεί κάτω από τα λειτουργικά συστήµατα Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95 
και Windows NT. Θεωρείται γνωστή η βασική λειτουργία του περιβάλλοντος των Windows. 
 
1.1.1  Εναρξη -  Βασικό Παράθυρο-Μενού 
Η  έναρξη του Ergowin  γίνεται κάνοντας διπλό κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιό 
του.  ([ Εναρξη] > [Προγράµµατα] > [Ergowin]) 
 
Στη συνέχεια εισάγεται ο κωδικός του χρήστη στο αντίστοιχο παράθυρο και επιλέγεται το κουµπί ΟΚ 
(στην αρχή δεν υπάρχει κανένας κωδικός οπότε δεν γράφουµε τίποτε και πατάµε ΟΚ) 
 

 
 
 
Τότε εµφανίζεται το παράθυρο µε το γενικό µενού του προγράµµατος (Σχήµα 1). 
 

 
(Σχήµα 1) 

 
 
Το παράθυρο αυτό παραµένει ενεργό  µέχρι το τέλος εργασίας. Εµφανίζεται στο επάνω µέρος της οθόνης 
και περιλαµβάνει  τον Τίτλο της Εφαρµογής, το Μενού και τα τέσσερα βασικά κουµπιά. Το κλείσιµό του 
ισοδυναµεί µε έξοδο από το πρόγραµµα.   

 

 ErgoWin                                                                                                                                           Σελίδα        5    από  67 



 
1.1.2  Φόρµες 
 
 
 
 

1.1.3  Σελίδες Φόρµας 
 

Κουµπί Εξόδου Γραµµή εργαλείων 

Σελίδα 

 
Μία φόρµα µπορεί ανά αποτελείται από δύο ή περισσότερες σελίδες. Οι συνηθισµένοι τίτλοι τους είναι : 
Περιεχόµενα και Λεπτοµέρειες.  η πρώτη σελίδα των Περιεχοµένων δείχνει µια συνοπτική εικόνα των 
εγγραφών, ενώ η σελίδα των Λεπτοµερειών εµφανίζει όλα τα στοιχεία των εγγραφών. 
 
1.1.4  Κουµπί εξόδου 
 
Στο αριστερό πάνω άκρο µιας φόρµας εµφανίζεται το κουµπί Έξοδος  από την φόρµα.   
 
1.1.5  Πλοηγός 
 
∆ίπλα από το κουµπί εξόδου µάς φόρµας εµφανίζεται ο Πλοηγός. Είναι µία σειρά από κουµπιά 
εντολών τα οποία δίνουν τη δυνατότητα µετακίνησης στις εγγραφές. Τα κουµπιά του εµφανίζονται 
ενεργοποιηµένα ή απενεργοποιηµένα ανάλογα µε την περίπτωση. Αν στο παράθυρο 
εµφανίζονται περισσότερες από µία λίστες εγγραφών, τότε οι εντολές των κουµπιών έχουν 
επίδραση στην τρέχουσα λίστα. 
 

 
 
Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφεται µε απλά λόγια η λειτουργία της εφαρµογής. Μία βασική έννοια 
που θα χρησιµοποιηθεί συχνά είναι η έννοια του κωδικού. 

 

1.1.6 Τοπικό µενού µε το ∆ΕΞΙ πλήκτρο του ποντικιού 
 
Σχεδόν σε κάθε οθόνη  µε το δεξί πλήκτρο του mouse εµφανίζεται ένα τοπικό µενού που µας διευκολύνει 
στη εργασία µας. Μη ξεχνάτε να το χρησιµοποιείται συχνά 
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ΤΑ 4  ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ-ΜΕΝΟΥ 
 
1.2  ΑΡΘΡΑ - ΤΙΜΕΣ 
Πατώντας το κουµπί Άρθρα – Τιµές, εµφανίζεται το παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων (Σχήµα 2). 

 
(Σχήµα 2) 

Με την επιλογή αυτή µπαίνουµε σε µία λίστα-βάση δεδοµένων µε όλες τις βασικές τιµές, τα άρθρα 
εφαρµογής και τις αναλύσεις τους. 

Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν τέσσερις επιλογές προβολής (σελίδες). Στην σελίδα Κατάλογος 
εµφανίζονται τα άρθρα και οι βασικές τιµές (σε ενιαίο αρχείο)  µε τις αντίστοιχες τιµές τους για την 
επιλεγµένη περίοδο εργασίας. Στην σελίδα Στοιχεία άρθρου βλέπουµε τα αναλυτικά στοιχεία του άρθρου 
που είναι επιλεγµένο στη σελίδα Κατάλογος, Η σελίδα Πλήρης περιγραφή έχουµε την αναλυτική 
περιγραφή των άρθρων, ενώ στη σελίδα Ανάλυση εµφανίζεται ο τρόπος υπολογισµού των 
άρθρων.(Σχήµα 2) 
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1.3  ΕΡΓΑ – ΠΚΝΤΜ  
Αν από το γενικό µενού επιλέξουµε το κουµπί Έργα – ΠΚΝΤΜ, τότε εµφανίζεται το παράθυρο Κατάλογος 
Έργων (Σχήµα 3). 

(Σχήµα 3) 

Στο  παράθυρο αυτό,  υπάρχει η λίστα των έργων που έχει δηµιουργήσει ο χρήστης. Επιλέγοντας κάποιο 
από τα έργα µε το ποντίκι ( ή µε το πληκτρολόγιο), στο δεξί µέρος του παραθύρου βλέπει την ονοµασία του 
έργου και τον κύριο του έργου, ενώ κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε ένα έργο  (ή <Enter>)  εµφανίζονται οι 
κατηγορίες, τα άρθρα και οι δαπάνες που το αποτελούν. Με διπλό κλικ επάνω στις επικεφαλίδες των 
στηλών έχουµε και αντίστοιχη ταξινόµηση.  

 
1.4  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
Επιλέγοντας το κουµπί Βοηθητικά Αρχεία εµφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο (Σχήµα 4), µε τα βοηθητικά 
αρχεία του Ergowin. 

Τα αρχεία αυτά περιλαµβάνουν επιγραµµατικά τα εξής :  

Τις βιβλιοθήκες, τις µονάδες µέτρησης, τους χρήστες, τις περιόδους, τις τελικές µεταβλητές, τα άρθρα 
αναγωγής, τις τιµές εµπορίου και προµηθευτών καθώς και τους συντελεστές αναθεώρησης του Ergowin 

(Σχήµα 4). 
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1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τέλος, πατώντας το κουµπί Λοιπές Εργασίες, εµφανίζεται το παράθυρο Βοηθητικές εργασίες (Σχήµα 5).  

 
 

(Σχήµα 5) 

Στο παράθυρο αυτό επιλέγοντας Παράµετροι Εφαρµογής, µπορεί ο χρήστης να ορίσει διαφορετικούς 
πίνακες στρογγυλοποίησης αξιών και ποσοτήτων, ή να τροποποιήσει τα κείµενα που εισάγονται αυτόµατα 
σε ένα έργο κατά την δηµιουργία του. 

H επιλογή Ενηµέρωση Τιµαριθµικών, θα γίνεται όταν παραλαµβάνετε από την ErgoTech την δισκέτα ή 
CD  µε µία νέα τιµαριθµική για την εγκατάστασή της στο πρόγραµµα.   

Με την επιλογή Ανακατασκευή ∆εικτών αρχείων, εκτελείται η αντίστοιχη εργασία για τα αρχεία του 
Ergowin. 

Με την επιλογή Αποθήκευση και επανάκτηση άρθρων χρήστη, µπορούµε να αποθηκεύσουµε και να 
µεταφέρουµε όλα τα (νέα) άρθρα που έχουµε δηµιουργήσει µε το Ergowin. 
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2 ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
2.1  ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ  

Πατώντας το πλήκτρο [Αρθρα-Τιµές] το πρόγραµµα µας εµφανίζει κατάλογο Με την επιλογή αυτή 
µπαίνουµε σε µία λίστα -βάση δεδοµένων -  που περιέχει  όλες τις βασικές τιµές, τα άρθρα εφαρµογής (σε 
ενιαίο αρχείο). 

Στην σελίδα Κατάλογος εµφανίζονται τα εξής στοιχεία. 

• Κωδικός βιβλιοθήκης και κωδικός αριθµός άρθρου-βασικής τιµής. 
• Η Αξία  της βασικής τιµής ή του άρθρου  για την επιλεγµένη περίοδο. 
• Η σύντοµη περιγραφή του άρθρου.  

 

2.1.1 ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ – ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
Η εύρεση ενός συγκεκριµένου άρθρου από την σελίδα Κατάλογος του παραθύρου Επεξεργασία 
Άρθρων, γίνεται πιέζοντας το κουµπί «Ανεύρεση άρθρου».       Τότε εµφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο 
όπως φαίνεται παρακάτω στο σχήµα 6. 

(Σχήµα 6) 
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Στο παράθυρο αυτό επιλέγουµε την βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει το άρθρο και γράφουµε τον κωδικός του 
στο αντίστοιχο πεδίο. Τότε στο παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων, θα έχει επιλεγεί το άρθρο µε τα 
αντίστοιχα στοιχεία. Αν ο κωδικός που εισαγάγαµε δεν αντιστοιχεί σε κάποιο άρθρο, τότε θα επιλεχθεί το 
άρθρο µε τον πλησιέστερο κωδικό.   
 
Η αναζήτηση ενός άρθρου του οποίου δεν είναι γνωστός ο κωδικός, ή η βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει, 
µπορεί να γίνει αν γνωρίζουµε κάτι από την σύντοµη περιγραφή του. Στο πλαίσιο Αναζήτηση στην 
Σύντοµη Περιγραφή Άρθρων και το πεδίο Κείµενο Αναζήτησης, εισάγουµε µέρος του κειµένου το οποίο 
πιστεύουµε ότι βρίσκεται στην σύντοµη περιγραφή του άρθρου (π.χ. αν θέλουµε να βρούµε ορειχάλκινες 
βάνες βάζουµε «ορειχαλκ»). Ορίζοντας την φορά ανεύρεσης (πάνω ή κάτω) και πατώντας το κουµπί 
Επόµενη αναζήτηση, µετακινούµαστε µεταξύ των άρθρων ή των βασικών τιµών που περιέχουν στην 
σύντοµη περιγραφή τους το κείµενο που ζητήθηκε. 
 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής ενός άρθρου από την λίστα αναζήτησης άρθρων. Κάνοντας κλικ 
µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα από τα άρθρα της λίστας αυτής, τότε στην σελίδα 
Κατάλογος του παραθύρου Επεξεργασία Άρθρων, επιλέγεται το άρθρο αυτό.  
 

Για την προσθήκη ενός άρθρου ή µίας βασικής τιµής στην λίστα αναζήτησης, δεν έχουµε παρά να 
επιλέξουµε το αντίστοιχο άρθρο ή την βασική τιµή στην σελίδα Κατάλογος του παραθύρου Επεξεργασία 
Άρθρων και να πατήσουµε το  κουµπί          Πρόσθεση άρθρου στη λίστα αναζήτησης της γραµµής 
εργαλείων.  

***  Όλα τα (νέα) άρθρα που δηµιουργούµε εµείς µπαίνουν αυτόµατα στην ανωτέρω λίστα. 

 

2.1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ – ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 
Επιλέγοντας ένα άρθρο στην σελίδα Κατάλογος και κάνοντας κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
στην σελίδα Στοιχεία άρθρου, µπορούµε να δούµε περισσότερα στοιχεία για το άρθρο αυτό.  ∆ηλαδή 
βλέπουµε τα εξής :  

• Την βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει το άρθρο. 
• Τον κωδικό του άρθρου  
• Τον κωδικό που ο χρήστης έχει προσδώσει στο άρθρο. 
• Την µονάδα µέτρησης του άρθρου 
• Τον κωδικό αναθεώρησης του άρθρου 
• Πού αναφέρεται το άρθρο. 
• Τον τύπο του άρθρου 
• Τον χαρακτηρισµό του άρθρου. 
• Πότε και από ποιον έγινε η τελευταία ενηµέρωση του άρθρου. 
• Τις ιδιότητες του άρθρου. 
• Μία εκ των εικόνων του άρθρου. (Αν αυτό περιγράφει υλικό και οι αντίστοιχές του εικόνες έχουν 

εισαχθεί στο Ergowin.) 
• Την σύντοµη περιγραφή του άρθρου. 
 
2.1.3 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
Για την δηµιουργία ενός νέου άρθρου, στο παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων, από την γραµµή εργαλείων 
πατάµε το κουµπί Νέα εγγραφή.  Τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα, σύµφωνα µε το οποίο το Ergowin µας 
ζητάει αν το νέο άρθρο που θα δηµιουργηθεί, είναι παρόµοιο µε το άρθρο που είναι επιλεγµένο εκείνη την 
στιγµή (Σχήµα 7).    

 

(Σχήµα 7) 

Αν στο ερώτηµα αυτό επιλέξουµε σαν απάντηση το κουµπί Ναι, τότε το καινούριο άρθρο που 
δηµιουργείται ένα ακριβές αντίγραφο του άρθρου µε διαφορετικό µόνο κωδικό, τον οποίο θα πρέπει να 
ορίσουµε. Στην περίπτωση που απαντήσουµε Οχι, τότε δηµιουργείται ένα άρθρο χωρίς στοιχεία και αν 
απαντήσουµε Ακυρο, τότε δεν δηµιουργείται νέο άρθρο.  
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2.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 
Από το παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων, επιλέγουµε την σελίδα Ανάλυση (σχήµα 8). Στη σελίδα αυτή, 
αν το άρθρο που έχουµε επιλέξει στην σελίδα Κατάλογος δεν είναι βασική τιµή και έχει ανάλυση,  
βλέπουµε τον τρόπο µε τον οποίο αναλύεται το άρθρο αυτό.  

(Σχήµα 8) 
 

Στο πάνω µέρος της σελίδας και το πλαίσιο κειµένου Ανάλυση Άρθρου ορίζουµε την ανάλυση του 
άρθρου, ενώ στο κάτω της µέρος, εµφανίζονται συνοπτικά οι µεταβλητές υπολογισµού του άρθρου. 

Η ανάλυση ενός άρθρου αποτελείται από τα εξής : 

• Τα περιγραφικά στοιχεία των υλικών, των εργασιών ή των µηχανηµάτων που περιλαµβάνει το άρθρο. 
• Τα στοιχεία υπολογισµού του άρθρου.  

Τα περιγραφικά στοιχεία των υλικών και των εργασιών που αποτελούν ένα άρθρο, αναγράφονται στο 
αριστερό µέρος της ανάλυσής του και τα στοιχεία του υπολογισµού του,  στο δεξί. 

Ο διαχωρισµός της περιοχής που λαµβάνει µέρος στον υπολογισµό του άρθρου, από τα περιγραφικά 
στοιχεία της ανάλυσης, γίνεται περικλείοντάς την µέσα σε δύο άγκιστρα { } (σχήµα8). 

Στην περιοχή υπολογισµού, οι κωδικοί των βασικών τιµών, ή των άρθρων γράφονται µέσα σε αγκύλες [ ]. 
Αν η βασική τιµή ή το άρθρο που λαµβάνει χώρα στην ανάλυση ενός άρθρου, δεν ανήκει στην ίδια 
βιβλιοθήκη µε το άρθρο αυτό, τότε µέσα στην αγκύλη και µπροστά από τον κωδικό του άρθρου, 
αναγράφουµε το σχετικό γράµµα αναφοράς της βιβλιοθήκης στην οποία ανήκει. 

 Από το παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων, επιλέγουµε την σελίδα Ανάλυση (Σχήµα 8). Στη σελίδα αυτή 
βλέπουµε την ανάλυση του άρθρου που έχουµε επιλέξει. Αν το άρθρο αυτό δεν είναι Βασική Τιµή και 
αναλύεται, τότε είναι δυνατή η µεταβολή της ανάλυσής του. Επίσης στην ίδια σελίδα µορφοποιούµε την 
ανάλυση ενός νέου άρθρου.  
Αν το άρθρο την ανάλυση του οποίου θέλουµε να τροποποιήσουµε, είναι χαρακτηρισµένο ως Επίσηµο ή 
Ηµιεπίσηµο, τότε το Ergowin  µας ρωτά :  

 

 

 

(Σχήµα 9) 
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Προτείνεται να µην τροποποιούµε τις αναλύσεις των άρθρων αυτών, γι’ αυτό στο σχετικό ερώτηµα 
απαντάµε Όχι. 

Στο πλαίσιο κειµένου Ανάλυση Άρθρου ορίζουµε την ανάλυση του άρθρου, ενώ στο κάτω µέρος της 
σελίδας, εµφανίζονται συνοπτικά οι µεταβλητές υπολογισµού του άρθρου. 

 Η ανάλυση ενός άρθρου αποτελείται από τα εξής : 

• Τα περιγραφικά στοιχεία των υλικών, των εργασιών ή των µηχανηµάτων που περιλαµβάνει το άρθρο. 
• Τα στοιχεία υπολογισµού του άρθρου.  

Τα περιγραφικά στοιχεία των υλικών και των εργασιών που αποτελούν ένα άρθρο, αναγράφονται στο 
αριστερό µέρος της ανάλυσής του και τα στοιχεία του υπολογισµού του,  στο δεξί. 

Ο διαχωρισµός της περιοχής που λαµβάνει µέρος στον υπολογισµό του άρθρου, από τα περιγραφικά 
στοιχεία της ανάλυσης, γίνεται περικλείοντάς την µέσα σε δύο άγκιστρα { } (Σχήµα 8).  

Στην περιοχή υπολογισµού, οι κωδικοί των βασικών τιµών, ή των άρθρων γράφονται µέσα σε αγκύλες [ ]. 
  π.χ. Στο σχήµα 8 ο κωδικός για τους αργούς λίθους λατοµείου είναι [081] και αντιστοιχεί στην τιµή του 
άρθρου 081 της βιβλιοθήκης µε τα οικοδοµικά άρθρα για την συγκεκριµένη περίοδο.  

Αν η βασική τιµή ή το άρθρο που λαµβάνει χώρα στην ανάλυση υπολογισµού ενός άρθρου, δεν ανήκει 
στην ίδια βιβλιοθήκη µε το άρθρο αυτό, τότε µέσα στην αγκύλη µπροστά από τον κωδικό του άρθρου 
αναγράφουµε πρώτα το σχετικό γράµµα αναφοράς της βιβλιοθήκης στην οποία ανήκει. 
      π.χ. Το άρθρο του προηγούµενου παραδείγµατος που ανήκει στην βιβλιοθήκη των οικοδοµικών 
άρθρων µε γράµµα αναφοράς (Κ), αν περιλαµβανόταν στην ανάλυση ενός άρθρου άλλης βιβλιοθήκης, 
στην περιοχή υπολογισµών θα γραφόταν : [Κ081] ). 

Εισαγωγή Περιγραφής από Κωδικό Άρθρου 
Μπορούµε να καλέσουµε την σύντοµη περιγραφή του άρθρου που έχουµε γράψει µέσα σε αγκύλες 
πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού όταν ο δείκτης του βρίσκεται µέσα στον κωδικό ενός άρθρου 
µεταξύ των δύο αγκύλων. Τότε εµφανίζεται δίπλα από τον δείκτη του ποντικιού ένα µενού. Η τελευταία 
επιλογή του µενού αυτού, µας επιτρέπει να γίνει η Εµφάνιση της περιγραφής του άρθρου που 
εισαγάγαµε στην ανάλυση. Αν µε το αριστερό πλήκτρο του  ποντικιού διαλέξουµε την επιλογή αυτή, 
εισάγεται αυτόµατα η σύντοµη περιγραφή του άρθρου στην ανάλυση και στοιχίζεται αριστερά της 
αντίστοιχης περιοχής υπολογισµών. 

Μεταβλητές Ανάλυσης 
Σε κάθε πράξη, η οποία περικλείεται µεταξύ δύο άγκιστρων, αντιστοιχούµε µία µεταβλητή µε ονόµατα από 
$1 έως $99. Οι µεταβλητές αυτές µπορούν να λάβουν µέρος και σε άλλες πράξεις.  

Άθροισµα µεταβλητών µπορούµε να έχουµε µε το : $1:5 που σηµαίνει το άθροισµα των µεταβλητών $1, 
$2, $3, $4 και $5. Μπορούµε επίσης να γράψουµε $1,2,5 που σηµαίνει το άθροισµα των $1, $2 και $5 (όχι 
όµως των $3 και $4). 

Στην τελευταία γραµµή των υπολογισµών βάζουµε το σύµβολο ΄#΄ και µετά οποιαδήποτε σχέση ή πράξη 
µεταβλητών ή σταθερών ( π.χ. #$1:5*1.20 ). Tη θέση της παράστασης αυτής θα πάρει η προκύπτουσα 
τιµή, χωρίς να φαίνεται τίποτε άλλο από τους τυχόν υπάρχοντες υπολογισµούς. 

Στον πίνακα στο κάτω µέρος της σελίδας Ανάλυση και την στήλη Μαθηµατική παράσταση υπολογισµού, 
φαίνεται η µαθηµατική παράσταση της κάθε µεταβλητής και ο τρόπος µε τον οποίο θα λάβει αυτή µέρος 
στον υπολογισµό του άρθρου. 

Εκτύπωση 
Στην εκτύπωση του υπολογισµού ενός άρθρου, διατηρείται η στοίχιση της ανάλυσής του. Αυτός είναι ο 
λόγος που όταν ορίζουµε µία πράξη µε µεταβλητές ή µε αναφορά άρθρων, πρέπει να αφήνουµε χώρο 
(βλέπε γκρίζα περιοχή στο παρακάτω παράδειγµα) για να γράφονται οι τιµές που τους αντιστοιχούν. Για 
αυτό και στην ανάλυση του άρθρου του σχήµατος 8 γράφουµε τα εξής : 

Λίθοι αργοί Λατοµείου      (081) m3  { 0.50  * [081]                                = $1                                 } 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ  

Για τον υπολογισµό του άρθρου, στο οποίο είµαστε τοποθετηµένοι, επιλέγουµε µε το ποντίκι από την 
γραµµή εργαλείων του παραθύρου Επεξεργασία Άρθρων  το κουµπί Υπολογισµός του άρθρου και 
εκτύπωση άρθρου. Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Υπολογισµός Άρθρου (Σχήµα 10).  

 
(Σχήµα 10) 

Στην σελίδα Παράµετροι παρουσίασης ορίζουµε τις παραµέτρους των υπολογισµών, τις ενότητες και την 
σειρά µε την οποία θα εκτυπωθούν. 

Πατώντας το κουµπί  Υπολογισµός στο παράθυρο Υπολογισµός Άρθρου, το άρθρο υπολογίζεται 
αναλυτικά ( και όλα τα σχετικά βοηθητικά άρθρα) µε τιµές της Ενεργού Τιµαριθµικής. Αν για κάποια από τα 
άρθρα ή τις βασικές τιµές που παίρνουν µέρος στους υπολογισµούς είχαµε βάλει δική µας τιµή Κόστους ή 
Προµηθευτή (για την συγκεκριµένη περίοδο), τότε στο πλαίσιο Υπολογισµός µε βάση, επιλέγοντας Τιµές 
κόστους ή Τιµές εµπορίου, το άρθρο θα υπολογιζόταν µε βάση αυτές τις τιµές. 

Κατά τον υπολογισµό γίνονται όλοι οι έλεγχοι λαθών και µας εµφανίζονται σχετικά  µηνύµατα.  Πατώντας 
το κουµπί Υπολογισµός και εκτύπωση  θα γινόντουσαν οι ίδιες διαδικασίες µε αυτές που 
προαναφέρθηκαν, µόνο που στο τέλος θα εµφανιζόταν η σελίδα µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα του 
υπολογισµού του άρθρου (σχήµα 11), τα οποία καταχωρούνται στο αρχείο αποτελεσµάτων που έχει 
οριστεί στο κάτω µέρος της σελίδας Παράµετροι παρουσίασης. Πατώντας Εκτύπωση εκτυπώνονται τα 
στοιχεία υπολογισµού του άρθρου. 

 
(Σχήµα 11) 
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2.2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Για να δηµιουργήσουµε ένα έργο και να κάνουµε τον προϋπολογισµό του, από το γενικό µενού του 

Ergowin  πατάµε το κουµπί Έργα – ΠΚΝΤΜ. Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Κατάλογος Έργων  

(Σχήµα 12) 

Στο  παράθυρο αυτό,  υπάρχει η λίστα των έργων που έχει δηµιουργήσει ο χρήστης. Επιλέγοντας κάποιο 
από τα έργα µε το ποντίκι ( ή µε το πληκτρολόγιο), στο δεξί µέρος του παραθύρου βλέπει την ονοµασία του 
έργου και τον κύριο του έργου, ενώ κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε ένα έργο  (ή <Enter>)  εµφανίζονται οι 
κατηγορίες, τα άρθρα και οι δαπάνες που το αποτελούν. Με διπλό κλικ επάνω στις επικεφαλίδες των 
στηλών έχουµε και αντίστοιχη ταξινόµηση 

Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο έργο από την γραµµή εργαλείων του παραθύρου Κατάλογος έργων 
πατάµε το κουµπί Νέα Εγγραφή  . Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Στοιχεία Έργου – ΠΚΝΤΜ 
(Σχήµα 14). 

 (Σχήµα 14) 

Στο πάνω δεξί µέρος του παραθύρου, ορίζουµε αν πρόκειται για ΠΚΝΤΜ ή όχι. Πάνω αριστερά ορίζουµε   
«Ονοµασία έργου»(δίνουµε  όνοµα  έργου που αφορά το ευρετήριο όχι εκτυπώσεις) και προαιρετικά 
«Κωδικό» του νέου µας έργου. Στη συνέχεια στα υπόλοιπα πεδία, ορίζουµε τα γενικά στοιχεία του έργου. 
∆ίνουµε δηλαδή το επί τοις εκατό ποσοστό για το Όφελος, τα Απρόβλεπτα, την Έκπτωση και το Φ.Π.Α., 
ενώ παράλληλα ορίζουµε αν τα ποσοστά αυτά είναι ενιαία ή όχι για το σύνολο των κατηγοριών του έργου. 
Άλλα στοιχεία τα οποία µπορούµε να ορίσουµε σε αυτό το παράθυρο, είναι: η περίοδος εργασίας (που 
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µπορούµε να επιλέξουµε µε το σχετικό πλήκτρο), η ηµεροµηνία, οι πίνακες στρογγυλοποίησης των αξιών 
και των ποσοτήτων, καθώς και τα δεκαδικά γινοµένων (2 για ευρώ). 

 
Πατώντας το κουµπί Παράµετροι υπολογισµού εµφανίζεται το παράθυρο Παράµετροι Υπολογισµού 
Έργου (σχήµα15). 

 (Σχήµα 15) 
 

Στο παράθυρο αυτό ορίζουµε τον τύπο της µεταβλητής υπολογισµού, την βιβλιοθήκη που θα έχει 
προτεραιότητα αν δύο άρθρα έχουν τον ίδιο κωδικό και τις τιµές µε βάση τις οποίες θα γίνουν οι 
υπολογισµοί. ∆ηλαδή αν έχουµε εισάγει τιµές κόστους ή προµηθευτή σε ένα άρθρο για την συγκεκριµένη 
περίοδο εργασίας, τότε σε αυτό το σηµείο ορίζουµε ποια από τις τιµές θα λάβει υπ’ όψιν του το Ergowin 
στους υπολογισµούς του. 
Πατώντας ΟΚ στο παράθυρο Στοιχεία έργου εµφανίζεται το παράθυρο µε το έργο που µόλις 
δηµιουργήσαµε. 
Παράδειγµα δηµιουργίας έργου, εισαγωγής κατηγοριών και άρθρων σε αυτό, καθώς και εκτύπωσης των 
στοιχείων του, ακολουθεί στη συνέχεια. 
 
 
 
2.2.1.   ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Για να δηµιουργήσουµε ένα έργο αντίστοιχο µε αυτό του σχήµατος 14, δηµιουργούµε ένα νέο έργο (βλ. 
§2.6) και δίνουµε τα εξής στοιχεία : 
Ονοµασία έργου                                        : Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
Όφελος : 18%,   Απρόβλεπτα : 15%,   Έκπτωση : 0% (Ενιαία),   Φ.Π.Α. : 18% (Ενιαίος) 
Ηµεροµηνία                                                               : 24/7/1997  
Πίνακας στρογγυλοποίησης αξιών                  : Βασικός πίνακας στρογγυλοποίησης αξιών. 
Πίνακας στρογγυλοποίησης ποσοτήτ ων        : Βασικός πίνακας στρογγυλοποίησης   ποσοτήτων. 
Περίοδος εργασίας                                          : Πρώτο Τρίµηνο 1997 
 
και στη συνέχεια πατήσουµε το κουµπί ΟΚ, τότε θα εµφανιστεί το παράθυρο του σχήµατος 16. 
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((Σχήµα 16) 
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Εισαγωγή Κατηγοριών 
Βλέπουµε ότι µε την δηµιουργία του έργου δηµιουργείται αυτόµατα και µία κατηγορία [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;].  Που 
µπορούµε βέβαια να την ονοµάσουµε όπως θέλουµε.  (πατώντας  <Enter> ή  µε διπλό αριστερό mouse 
επάνω  στη  [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;]. 
Στο παράθυρο αυτό συµπληρώνουµε τα εξής στοιχεία : 
Περιγραφή    :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Όφελος           :  18% 
Απρόβλεπτα :  15% 

 
 

(Σχήµα 18) 
Στη συνέχεια πατάµε το κουµπί ΟΚ. Τότε επιστρέφοντας στο παράθυρο του έργου µε όνοµα «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ»,  

Για να εισάγουµε ή παρεµβάλουµε  µία νέα κατηγορία στο έργο µας πατάµε από την γραµµή εργαλείων το 
κουµπί Νέα εγγραφή [+], Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου (σχήµα 17). 

 

 (Σχήµα 17) 

 Στο παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου που εµφανίζεται στην επιλογή Τύπος στοιχείου διαλέγουµε 
Κατηγορία και στην Επιλογή θέσης 1ο Επίπεδο (Κωδικός 2). Ολοκληρώνοντας τις επιλογές µας πατάµε 
το κουµπί ΟΚ. (Αν θέλαµε να εισάγουµε υποκατηγορία, τότε στην επιλογή τύπος στοιχείου θα διαλέγαµε 2ο 
Επίπεδο (Κωδικός 1.1).)  Αν θέλαµε να παρεµβάλουµε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  επιλέγουµε το σχετικό τετράγωνο 
Στη συνέχεια εµφανίζεται το παράθυρο Νέα Κατηγορία 2 και εκεί συµπληρώνουµε τα εξής στοιχεία : 
Περιγραφή    :  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
Όφελος         :  20% 
Απρόβλεπτα :  16% 
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Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία το έργο µας θα έχει διαµορφωθεί όπως φαίνεται στο σχήµα 
19. 

(Σχήµα 19) 
 

Εισαγωγή Άρθρων 
Για να εισάγουµε στις κατηγορίες που δηµιουργήσαµε άρθρα, επιλέγουµε την συγκεκριµένη κατηγορία 
και στη συνέχεια από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί Νέα εγγραφή .   
Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου (σχήµα 17). 

Στην επιλογή Τύπος στοιχείου διαλέγουµε Άρθρο και στην Επιλογή θέσης το αµέσως κατώτερο επίπεδο 
από αυτό στο οποίο βρίσκεται η κατηγορία στην οποία θα εισαχθεί. 

Στο παράδειγµά µας εποµένως, επιλέγοντας την κατηγορία Χωµατουργικές Εργασίες και πατώντας το 
κουµπί Νέα Εγγραφή, θα ανοίξει το παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου (σχήµα 17). Στην επιλογή 
Τύπος Στοιχείου του παραθύρου αυτού επιλέγουµε Άρθρο και στην Επιλογή θέσης 2ο Επίπεδο 
(Κωδικός 1.1). Τότε εµφανίζεται το παράθυρο του σχήµατος 20. 

Για να βρούµε το άρθρο που θέλουµε να εισάγουµε πατάµε το κουµπί Ανεύρεση Άρθρου. Τότε ανοίγει το 
παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων. Στο παράθυρο και την σελίδα Κατάλογος βρίσκουµε το ζητούµενο 
άρθρο και το επιλέγουµε πατώντας το  αριστερό  πλήκτρο  του  ποντικιού.  Η µεταφορά  του  στο  έργο  
µας  γίνεται ως εξής :  

α) Είτε κρατάµε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σέρνουµε το άρθρο µέσα στο πλαίσιο 
Περιγραφή του παραθύρου Νέο Άρθρο 1.1. 
β) Είτε πατάµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και στο µενού που αναδύεται δίπλα στον δείκτη του 
επιλέγουµε Αντιγραφή άρθρου στο Clipboard. Στη συνέχεια επανερχόµαστε στο παράθυρο Νέο 
Άρθρο 1.1, στο οποίο πάλι µε το πάτηµα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εµφανίζεται δίπλα από τον 
δείκτη η επιλογή Επικόλληση Άρθρου από το Clipboard. 

 
(Σχήµα 20) 
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∆ιαλέγοντας έναν από τους δύο τρόπους εισαγωγής άρθρου στο έργο, εισάγουµε το άρθρο Υ∆Μ 6075 
στην κατηγορία Χωµατουργικές Εργασίες. Στο πλαίσιο ποσότητα εισάγουµε το ποσό 1.500 και µετά 
πατάµε το κουµπί Υπολογισµός           .    Η µεταφορά του άρθρου και της ποσότητας που του 
αντιστοιχίσαµε για το έργο γίνεται πατώντας το κουµπί ΟΚ. 

Ακολουθώντας  τα  παραπάνω  βήµατα  εισάγουµε  τα  εξής  άρθρα : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χωµατουργικές Εργασίες Υ∆Μ 6087 100 

Υ∆Μ 6067 700 

Υ∆Μ 6068 2.700 

Υ∆Μ 6082 600 

Ο∆Ν 1123Α  122 

ΟΙΚ 3215Ν 450 

Σκυρόδεµα Τύποι και Οπλισµοί Υ∆Μ 6204.Ν 70 

Υ∆Μ 6320.1 860 

Υ∆Μ 6301 1350 

ΟΙΚ 4522 145 

Υ∆Μ 6311 24.450 

Υ∆Μ 6313 130 

 
Εισαγωγή ∆απανών 

Για να εισάγουµε δαπάνες σε ένα έργο, επιλέγουµε την θέση που θέλουµε να εισάγουµε την δαπάνη (µέσα 
ή έξω από µία κατηγορία) και στη συνέχεια από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί Νέα 
εγγραφή . Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου (σχήµα 17).  

Στην επιλογή Τύπος στοιχείου διαλέγουµε ∆απάνη και στην Επιλογή θέσης το αµέσως κατώτερο 
επίπεδο από αυτό στο οποίο βρίσκεται η κατηγορία στην οποία θα εισαχθεί. 

Εποµένως αν στο παράδειγµά µας θελήσουµε να εισάγουµε µία δαπάνη στην κατηγορία 
Σκυρόδεµα Τύποι και Οπλισµοί, επιλέγουµε την κατηγορία αυτή και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί 
Νέα Εγγραφή . Στο παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου που ανοίγει και την επιλογή Τύπος Στοιχείου 
του παραθύρου αυτού επιλέγουµε ∆απάνη, ενώ στην Επιλογή θέσης 2ο Επίπεδο (Κωδικός 2.7). Τότε 
εµφανίζεται το παράθυρο  Νέα ∆απάνη 2.7 (σχήµα 21).  

 

 (Σχήµα 21) 
 

 

Στο παράθυρο αυτό, στην περιγραφή γράφουµε ∆απάνη Ποσοστό, στο πλαίσιο Τύπος ∆απάνης 
επιλέγουµε Άλλες ∆απάνες και στο πλαίσιο Ποσοστό επί του συνόλου θέτουµε ένα ποσοστό 11%. Για 
την επικύρωση των δεδοµένων που εισάγαµε πατάµε το κουµπί ΟΚ. 
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Με την εισαγωγή αυτής της δαπάνης το παράδειγµά µας ολοκληρώθηκε και το παράθυρο του έργου που 
δηµιουργήσαµε θα έχει την µορφή του σχήµατος 22. 

 
(Σχήµα 22) 

 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  
Για εκτύπωση του Προϋπολογισµού,  τιµολογίου, προµέτρησης κ.λ.π πατάµε το πλήκτρο  
Τότε εµφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο (σχήµα 23), στο οποίο επιλέγουµε το είδος της εκτύπωσης που 
θέλουµε να κάνουµε.  

 
(Σχήµα 23) 

 

Πατώντας το κουµπί που σχετίζεται µε την εκτύπωση αυτή (π.χ. εκτύπωση προϋπολογισµού), εµφανίζεται 
άλλο παράθυρο µε την δυνατότητα επέµβασης και τροποποίησης των γραµµατοσειρών της συγκεκριµένης 
εκτύπωσης και προεπισκόπησή της.  
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Όταν   ολοκληρώσουµε, τις µεταβολές των γραµµατοσειρών και έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα   
κάνουµε την τελική εκτύπωση πατώντας το αντίστοιχο κουµπί . 
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 
3.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ-ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 

Πατώντας το πλήκτρο [Αρθρα-Τιµές] το πρόγραµµα µας εµφανίζει κατάλογο Με την επιλογή αυτή 
µπαίνουµε σε µία λίστα -βάση δεδοµένων -  που περιέχει  όλες τις βασικές τιµές, τα άρθρα εφαρµογής 
(σε ενιαίο αρχείο). 

Στην σελίδα Κατάλογος εµφανίζονται τα εξής στοιχεία. 

• Κωδικός βιβλιοθήκης και κωδικός αριθµός άρθρου-βασικής τιµής. 
• Η Αξία  της βασικής τιµής ή του άρθρου  για την επιλεγµένη περίοδο. 
• Η σύντοµη περιγραφή του άρθρου. 

(Σχήµα 24) 
 

 
Τα άρθρα εµφανίζονται µε σειρά –ταξινόµηση ( βιβλιοθήκη +κωδικός αριθµός). Αν θέλουµε διαφορετική 
ταξινόµηση πατάµε το ∆ΕΞΙ πλήκτρο του  Mouse οπότε εµφανίζεται το παρακάτω µενού 

 (Σχήµα 25) 
 
1.  Η  πρώτη επιλογή είναι η ποιο συνηθισµένη (by default) 
2. Η δεύτερη επιλογή εµφανίζει τα άρθρα µόνο µε τον κωδικό αριθµό οπότε µπορούµε  να δούµε 

µαζεµένα τα άρθρα που έχουν ίδιο κωδικό σε διάφορες βιβλιοθήκες π.χ.  509 Ο∆Ν ή 509 Υ∆Ρ ή 509 
ΠΡΣ κ.λ.π. 

3. Η Τρίτη επιλογή εµφανίζει τα άρθρα µε ταξινόµηση σύµφωνα µε το κωδικό που έχει  δώσει ο χρήστης 
στο πεδίο «ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ» στα άρθρα. Όταν δηµιουργούµε ένα νέο άρθρο  και δεν βάλουµε 
«ΚΩ∆ΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ» τότε κωδικός χρήστη εννοείτε ο χρήστης (π.χ. supervisor). Τα επίσηµα άρθρα δεν 
έχουν κωδικό χρήστη µπορούµε όµως να ορίσουµε εµείς.  

4. Με την τέταρτη επιλογή εµφανίζονται να νέα άρθρα και όσα «επίσηµα» άρθρα έχουν κωδικό χρήστη 
ταξινοµηµένα µε την βιβλιοθήκη. 
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Στη δεύτερη οµάδα επιλογών βλέπουµε 
1.  «Αντιγραφή άρθρου στο clipboard» Μπορούµε να επιλέξουµε και να µεταφέρουµε το άρθρο σε 

προϋπολογισµό έργου 

2. «Αντιγραφή επιλεγµένων άρθρων στο clipboard». Αν έχουµε επιλέξει πολλά άρθρα (πατάµε το 
Ctrl  στο πληκτρολόγιο και αριστερό κλικ στο mouse σε διάφορα άρθρα) µπορούµε  να αντιγράψουµε 
στο clipboard πολλά άρθρα για µεταφορά σε κάποια κατηγορία έργου. 

3. «Τιµές άρθρου» Με την Τρίτη  επιλογή βλέπουµε  όλες τις αξίες του άρθρου (βλέπε την αµέσως 
επόµενη παράγραφο). 

4. «Εκτύπωση λίστας 
τιµών»  Αν έχουµε 
επιλέξει πολλά άρθρα 
(πατάµε το Ctrl  στο 
πληκτρολόγιο και 
αριστερό κλικ στο 
mouse σε διάφορα 
άρθρα) µπορούµε να 
πάρουµε µια απλή 
εκτύπωση της 
περιγραφής των 
άρθρων µε την τιµή  
εφαρµογής της 
επιλεγµένης περιόδου. 

 

 
 

3.2  ΤΙΜΕΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο   
Στο παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων και την σελίδα Κατάλογος βλέπουµε τα άρθρα και τις τιµές του για 
µία συγκεκριµένη περίοδο. Αν πατήσουµε διπλό (αριστερό) κλικ επάνω σε µια τιµή ή πατάµε το αντίστοιχο 
κουµπί, από την γραµµή εργαλείων µπορούµε να δούµε τις Τιµές ενός άρθρου ανά περίοδο, οπότε και 
εµφανίζεται το παράθυρο Τιµές Καθορισµένες / Κόστους / Εµπορίου του σχήµατος 26. 

 
(Σχήµα 26) 

 
Στη σελίδα Καθορισµένες τιµές του παραθύρου αυτού, υπάρχει ένας πίνακας, στην πρώτη στήλη του 
οποίου έχουµε τις διάφορες περιόδους και στις υπόλοιπες στήλες τις τιµές του άρθρου γι’ αυτές τις 
περιόδους.  

Στις στήλες Τιµή Κόστους και Τιµή Εµπορίου µπορούµε να εισάγουµε τις αντίστοιχες τιµές του άρθρου 
για κάθε µία από τις περιόδους. Όταν εισάγουµε µια τέτοια τιµή αυτόµατα ενεργοποιείται η αντίστοιχη 
ένδειξη «καταχωρηµένη τιµή» και «µπαίνει» και η σχετική «ηµεροµηνία καταχώρησης». Έτσι όπως θα 
δούµε και παρακάτω (βλ. §4.1) ο υπολογισµός των Έργων ΠΚΝΤΜ µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις 
Βασικές τιµές, ή τις τιµές Κόστους, ή τις τιµές Εµπορίου των άρθρων που τα αποτελούν.  

Όταν γίνεται υπολογισµός κάποιου άρθρου µε χρήση τιµών κόστους / εµπορίου και υπάρχει στη διαδικασία 
υπολογισµού τιµή κόστους / εµπορίου τότε η τιµή που προκύπτει καταχωρείται στην αντίστοιχη θέση-
περίοδο αλλά ∆ΕΝ ενεργοποιείται η αντίστοιχη ένδειξη «καταχωρηµένη τιµή». (δηλαδή η τιµή δεν έχει 
τεθεί αλλά έχει προκύψει). 
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3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΙΜΩΝ  
 

Πατώντας το πλήκτρο αλλαγής περιόδου  εµφανίζεται  το παρακάτω παράθυρο που περιέχει όλες τις 
περιόδους (τρίµηνα) µε τιµές που υπάρχουν καταχωρηµένα στο Ergowin και που είναι ταξινοµηµένες 
έτσι ώστε πάνω-πάνω να είναι η πιο πρόσφατη.   

(Σχήµα 27) 
 

Μπορούµε µε διπλό κλικ ή µε το πλήκτρο                                           να επιλέξουµε την «ενεργό περίοδο» 

 

 

3.4 ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ – ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ  
Για την εύρεση ενός συγκεκριµένου άρθρου στην σελίδα Κατάλογος του παραθύρου Επεξεργασία 
Άρθρων, από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί Ανεύρεση άρθρου . Τότε εµφανίζεται το 
αντίστοιχο παράθυρο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
(Σχήµα 28) 

Στο παράθυρο Ανεύρεση άρθρου και το πεδίο Κωδικός βιβλιοθήκης επιλέγουµε τη βιβλιοθήκη στην 
οποία ανήκει το ζητούµενο άρθρο, ενώ  στο πεδίο Κωδικός άρθρου γράφουµε τον κωδικό του. Τότε στο 
παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων, θα έχει επιλεγεί το άρθρο µε τα αντίστοιχα στοιχεία. Αν ο κωδικός που 
εισαγάγαµε δεν αντιστοιχεί σε κάποιο άρθρο, τότε θα επιλεχθεί το άρθρο µε τον πλησιέστερο κωδικό. 
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Η αναζήτηση ενός άρθρου του οποίου δεν είναι γνωστός ο κωδικός, ή η βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει, 
µπορεί να γίνει αν γνωρίζουµε κάτι από την σύντοµη περιγραφή του. Στο πλαίσιο Αναζήτηση στην 
Σύντοµη Περιγραφή Άρθρων και το πεδίο Κείµενο Αναζήτησης, εισάγουµε µέρος του κειµένου το οποίο 
πιστεύουµε ότι βρίσκεται στην σύντοµη περιγραφή του άρθρου. Ορίζοντας την φορά ανεύρεσης (πάνω ή 
κάτω) και πατώντας το κουµπί Επόµενη αναζήτηση, µετακινούµαστε µεταξύ των άρθρων ή των βασικών 
τιµών που περιέχουν στην σύντοµη περιγραφή τους το κείµενο που ζητήθηκε. 
  
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής ενός άρθρου από την λίστα αναζήτησης άρθρων. Κάνοντας κλικ µε 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα από τα άρθρα της λίστας αυτής, τότε στην σελίδα Κατάλογος 
του παραθύρου Επεξεργασία Άρθρων, επιλέγεται το άρθρο αυτό.  

Πρόσθεση (και διαγραφή) άρθρου στη λίστα αναζήτησης  

Για την προσθήκη ενός άρθρου ή µίας βασικής τιµής στην λίστα αναζήτησης, δεν έχουµε παρά να 
επιλέξουµε το αντίστοιχο άρθρο ή την βασική τιµή στην σελίδα Κατάλογος του παραθύρου Επεξεργασία 
Άρθρων και να πατήσουµε το αντίστοιχο κουµπί της γραµµής εργαλείων.  Επίσης κάθε νέο άρθρο που 
δηµιουργούµε προστίθεται στην ανωτέρω λίστα αυτόµατα µε την καταχώρησή του στον κατάλογο των 
άρθρων.  

Για την διαγραφή ενός άρθρου από την λίστα αναζήτησης, επιλέγουµε το άρθρο µε το ποντίκι και στη 
συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου. 

 
 3.4.1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 

Αν στον παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων και την σελίδα Κατάλογος δεν θέλουµε να εµφανίζονται όλα τα 
Άρθρα και οι Βασικές τιµές, αλλά ορισµένα από αυτά σύµφωνα µε κριτήρια που εµείς θα ορίσουµε, τότε 
από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί Φίλτρα . 

 
(Σχήµα 29) 

 
Στο παράθυρο Φίλτρα άρθρων που εµφανίζεται µπορούµε να θέσουµε τα κριτήρια εµφάνισης των 
άρθρων ή των βασικών τιµών της σελίδας Κατάλογος. Όπως φαίνεται στο σχήµα 29 τα κριτήρια αυτά 
µπορεί να είναι τα εξής : 

• Η βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει το άρθρο ή βασική τιµή. 
• Η µονάδα µέτρησης του άρθρου ή της βασικής τιµής. 
• Ένα διαστήµατα µεταξύ κάποιων κωδικών άρθρων ή βασικών τιµών. 
• Ο χαρακτηρισµός του άρθρου. 
• Οι  ιδιότητες  των  άρθρων  ( ∆ηλαδή  αν  είναι :  βασική τιµή,  άρθρο αναθεώρησης, άρθρο 

προδιαγραφής, άρθρο περιγραφής εκτέλεσης). 
 
Εφόσον ορίσουµε τα κριτήρια που επιθυµούµε και πατήσουµε το κουµπί Εφαρµογή, τότε στην σελίδα 
Κατάλογος θα εµφανίζονται µόνο τα άρθρα που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Αν θέλουµε να 
επανεµφανιστούν τα άρθρα µε την κανονική τους µορφή και σειρά, από το παράθυρο Φίλτρα άρθρων 
πατάµε το κουµπί Απενεργοποίηση, οπότε και απενεργοποιούνται τα φίλτρα που θέσαµε.  
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3.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ – ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 
3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επιλέγοντας ένα άρθρο στην σελίδα Κατάλογος και πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην 
σελίδα Στοιχεία άρθρου, µπορούµε να δούµε όλα τα στοιχεία του άρθρου αυτού.  ∆ηλαδή βλέπουµε τα 
εξής :  

 
(Σχήµα  30) 

 

• Την Βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει το άρθρο. 

• Τον Κωδικό του άρθρου.  

• Τον Εναλλακτικό κωδικό χρήστη που µπορεί να εισάγουµε για να βρίσκουµε άρθρα που 
χρησιµοποιούµε τακτικά. 

• Την µονάδα µέτρησης του άρθρου.  ( Πατώντας µε το ποντίκι στο δεξί µέρος των µονάδων   
µέτρησης ,  εµφανίζεται µία κυλιόµενη λίστα στην οποία φαίνονται όλες οι µονάδες µέτρησης.) 

• Τον κωδικό(ή κωδικούς) αναθεώρησης του άρθρου 

• Που αναφέρεται το άρθρο (Εργάτης-Τεχνίτης, Μηχάνηµα, Συντελεστής, Υλικό / Άλλο).  

• Τον Τύπο του άρθρου (Κανονικό, Προδιαγραφής, Περιγραφή εκτέλεσης). 

• Τον Χαρακτηρισµό του άρθρου (Επίσηµο, Ηµιεπίσηµο, Άρθρο χρήστη). 

• Τα Στοιχεία ενηµέρωσης των άρθρων. ∆ηλαδή από ποιον έγινε η τελευταία ενηµέρωση του άρθρου 
και σε ποια χρονική στιγµή. (Έχει εφαρµογή όταν έχουν οριστεί για το πρόγραµµα περισσότεροι του 
ενός χρήστες). 

• Τις Ιδιότητες του άρθρου. ∆ηλαδή αν το άρθρο είναι επίσηµος κωδικός αναθεώρησης, ή Βασική τιµή. 
Επίσης ορίζουµε αν θα κάνει ανάλυση πόρων ή όχι, καθώς και αν θα χρησιµοποιήσει στην πλήρη 
περιγραφή του αυτή του γενικότερου άρθρου. 

• Την σύντοµη περιγραφή του άρθρου. 

• Μία εκ των εικόνων του άρθρου (αν αυτό περιγράφει υλικό).  
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Για να εισάγουµε µία εικόνα σε ένα άρθρο του Ergowin, πηγαίνουµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω 
από το πλαίσιο της εικόνας και είτε κάνουµε διπλό κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, είτε 
πατάµε το δεξί πλήκτρο και στο αναδυόµενο µενού που εµφανίζεται δίπλα από τον δείκτη επιλέγουµε 
Καθορισµός Εικόνων. Στο παράθυρο µε τίτλο Εικόνες του άρθρου xxx που ανοίγει  (σχήµα 31),  
πατάµε  το  κουµπί  Νέα  εγγραφή από την γραµµή εργαλείων. 

(Σχήµα 31) 
 

 
Τότε καλούµαστε να επιλέξουµε  το αρχείο της εικόνας που θέλουµε να εισάγουµε στο παράθυρο 
Επιλογή εικόνων. Επιλέγοντάς το και πατώντας το κουµπί ΟΚ η εικόνα εισάγεται στο δεξί µέρος του 
παραθύρου του σχήµατος 25. Στη συνέχεια πρέπει να δώσουµε µία περιγραφή (τίτλο) της εικόνας 
που µόλις εισαγάγαµε στην αντίστοιχη στήλη.  Επίσης πρέπει να ορίσουµε αν θα εκτυπώνεται στα 
έργα που θα εισάγεται το άρθρο αυτό. Η ίδια διαδικασία εισαγωγής εικόνας ακολουθείται αν θέλουµε 
να εισάγουµε για το άρθρο  περισσότερες εικόνες (που µπορούµε να τις αλλάξουµε σειρά µε τα 
σχετικά πλήκτρα [  ][ ] 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΓΡΑΦΗΣ  
Αν προσπαθήσουµε να µεταβάλλουµε οποιαδήποτε από τα στοιχεία ενός επίσηµου ή ηµιεπίσηµου 
άρθρου, εµφανίζεται το µήνυµα  

 

(Σχήµα 32) 
 

  « Το άρθρο είναι χαρακτηρισµένο σαν επίσηµο/ηµιεπίσηµο. Να συνεχίσω ; ». Στο ερώτηµα αυτό 
προτείνεται να απαντήσουµε Όχι. Αν απαντήσουµε Ναι, τότε µας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουµε 
στην τροποποίηση των αυτών άρθρων.  
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3.5.2  ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  - Ορισµός άρθρων προδιαγραφών και εκτέλεσης 
Επιλέγοντας ένα άρθρο στην σελίδα Κατάλογος και πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην 
σελίδα Πλήρης περιγραφή, βλέπουµε την πλήρη περιγραφή του άρθρου. 

 
(Σχήµα 33) 

 

Μπορούµε να µεταφέρουµε κείµενα  από οπουδήποτε στα WINDOWS δηλαδή : 

1. Μαρκάρουµε το  κείµενο από  εκεί που υπάρχει (κρατάµε  από την αρχή του κειµένου  το αριστερό 
πλήκτρο mouse και  σύρουµε µέχρι  το τέλος, µετά µε δεξί πλήκτρο  επιλέγουµε [Αντιγραφή]).  

2.  Στο παράθυρο Ergowin  «πλήρης περιγραφή» κάνουµε επικόλληση (µε δεξί πλήκτρο Mouse). 

 

Ενηµέρωση µικρής περιγραφής  του άρθρου 
Οσα τµήµατα από την  πλήρη περιγραφή θέλουµε να αποτελέσουν την µικρή περιγραφή τα περικλείουµε 
µε   ~ . και στη συνέχεια πατάµε το ∆ΕΞΙ πλήκτρο του  Mouse οπότε στο εµφανιζόµενο µενού επιλέγουµε 
την τελευταία επιλογή … «ενηµέρωση της σύντοµης περιγραφής» 
 

Σύνδεση  άρθρου µε άρθρα προδιαγραφών και άρθρα εκτέλεσης.  
Για να συνδέσουµε το άρθρο µε άρθρα προδιαγραφών, πατάµε το κουµπί Ορισµός άρθρων 
προδιαγραφών . Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Κατάσταση άρθρων προδιαγραφών του 
συγκεκριµένου άρθρου. Στο παράθυρο αυτό προσθέτουµε ή αφαιρούµε άρθρα προδιαγραφής για το 
άρθρο που επεξεργαζόµαστε. Αν επιλέξουµε να προσθέσουµε ένα νέο άρθρο µε το κουµπί Νέα Εγγραφή, 
τότε το Ergowin ψάχνει και βρίσκει αυτόµατα όλα τα άρθρα προδιαγραφής που έχουµε δηµιουργήσει, τα 
τοποθετεί σε µία λίστα από την οποία εµείς καλούµαστε να επιλέξουµε το ζητούµενο. 

Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να ορίσουµε και άρθρα περιγραφής εκτέλεσης για ένα  συγκεκριµένο άρθρο.  
Αν  δηλαδή  πατήσουµε  το κουµπί Ορισµός άρθρων περιγραφών εκτέλεσης, τότε εµφανίζεται το 
παράθυρο Κατάσταση άρθρων περιγραφών εκτέλεσης. Στο παράθυρο αυτό βλέπουµε τα άρθρα 
περιγραφής εκτέλεσης που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο άρθρο και µε τον ίδιο τρόπο µε τα άρθρα 
προδιαγραφών, µπορούµε να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε νέα άρθρα. 

∆ηµιουργία άρθρων προδιαγραφών - εκτέλεσης  
Για να  δηµιουργήσουµε άρθρα Προδιαγραφών  /  εκτέλεσης Πατάµε  «νέα εγγραφή και αφού ορίσουµε 
Βιβλιοθήκη και κωδικό επιλέγουµε  στη περιοχή «Τύπος» άρθρου  αντίστοιχα προδιαγραφής ή εκτέλεσης 
και στη πλήρη περιγραφή βάζουµε το σχετικό κείµενο.  
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3.5.3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 
Από το παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων, επιλέγουµε την σελίδα Ανάλυση (Σχήµα 34). Στη σελίδα αυτή 
βλέπουµε την ανάλυση του άρθρου που έχουµε επιλέξει (Αν το άρθρο αυτό δεν είναι Βασική Τιµή και 
αναλύεται).. Επίσης στην ίδια σελίδα µορφοποιούµε την ανάλυση ενός νέου άρθρου (Βλέπε παρακάτω 
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ» 3.8.  

 
 (Σχήµα 34) 

Στο πλαίσιο κειµένου Ανάλυση Άρθρου ορίζουµε την ανάλυση του άρθρου, ενώ στο κάτω µέρος της 
σελίδας, εµφανίζονται συνοπτικά οι µεταβλητές υπολογισµού του άρθρου. 

 Η ανάλυση ενός άρθρου αποτελείται από τα εξής : 

• Τα περιγραφικά στοιχεία των υλικών, των εργασιών ή των µηχανηµάτων που περιλαµβάνει το άρθρο. 
• Τα στοιχεία υπολογισµού του άρθρου.  

Τα περιγραφικά στοιχεία των υλικών και των εργασιών που αποτελούν ένα άρθρο, αναγράφονται στο 
αριστερό µέρος της ανάλυσής του και τα στοιχεία του υπολογισµού του,  στο δεξί. 

Ο διαχωρισµός της περιοχής που λαµβάνει µέρος στον υπολογισµό του άρθρου, από τα περιγραφικά 
στοιχεία της ανάλυσης, γίνεται περικλείοντάς την µέσα σε δύο άγκιστρα { } (Σχήµα 34).  

Στην περιοχή υπολογισµού, οι κωδικοί των βασικών τιµών, ή των άρθρων γράφονται µέσα σε αγκύλες [ ]. 
  π.χ. Στο σχήµα 34 ο κωδικός για τους αργούς λίθους λατοµείου είναι [081] και αντιστοιχεί στην τιµή του 
άρθρου 081 της βιβλιοθήκης µε τα οικοδοµικά άρθρα για την συγκεκριµένη περίοδο.  

Στον πίνακα στο κάτω µέρος της σελίδας Ανάλυση και την στήλη Μαθηµατική παράσταση υπολογισµού, 
φαίνεται η µαθηµατική παράσταση της κάθε µεταβλητής και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα λάβει µέρος 
στον υπολογισµό του άρθρου. Για να εντοπίσουµε µία από αυτές τις µεταβλητές στην ανάλυση του 
άρθρου, την επιλέγουµε µε το ποντίκι και πατάµε το κουµπί «Εµφάνιση µεταβλητής στην 
ανάλυση του άρθρου»  Τότε ο δείκτης µετακινείται στο σηµείο εκείνο της ανάλυσης στο οποίο 
βρίσκεται η ζητούµενη µεταβλητή.  

Αν  θέλουµε να µεταβάλουµε την ανάλυση και το  άρθρο του οποίου θέλουµε να τροποποιήσουµε, είναι 
χαρακτηρισµένο ως Επίσηµο ή Ηµιεπίσηµο, τότε το Ergowin  µας ρωτά : «Το άρθρο είναι 
χαρακτηρισµένο σαν επίσηµο / ηµιεπίσηµο. Να συνεχίσω ;» (σχήµα 324).  

Προτείνεται να µην τροποποιούµε τις αναλύσεις των άρθρων αυτών, γι’ αυτό στο σχετικό ερώτηµα 
απαντάµε Όχι.     Για τροποποίηση ανάλυσης  άρθρου βλεπε παρακάτω «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ» 
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3.6  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ(ΩΝ)  

Μπορούµε να υπολογίσουµε και να εκτυπώσουµε ένα ή περισσότερα άρθρα µε το παραπάνω πλήκτρο.   

Για να επιλέξουµε πολλά άρθρα πάµε στον κατάλογο των άρθρων και µε το Αριστερό πλήκτρο του mouse 
επιλέγουµε τα άρθρα που θέλουµε, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ  [ Ctrl  ]  του 
πληκτρολογίου.  

Για να εκτυπώσουµε την ανάλυση (Υπολογισµένη)  ενός άρθρου πατάµε το κουµπί Υπολογισµός του 
άρθρου και εκτύπωση του άρθρου.    Τότε εµφανίζεται το παράθυρο του σχήµατος 35. 

(Σχήµα 35) 
 

Στο παράθυρο Υπολογισµός Άρθρου (ή άρθρων)  µπορούµε να ορίσουµε παραµέτρους υπολογισµού 
και παραµέτρους παρουσίασης εκτύπωσης. 
1. Στο τµήµα παράµετροι υπολογισµού µπορούµε να επιλέξουµε  

-Υπολογισµός τύπου µεταβλητής . Με την  παράµετρο αυτή µπορούµε να ορίσουµε τελικό 
αποτέλεσµα διαφορετικού τύπου αντί για το τελικό αποτέλεσµα (τελική µεταβλητή). 

- Βιβλιοθήκη προτεραιότητας. Μπορούµε να επιλέξουµε κάποια βιβλιοθήκη προτεραιότητας για τους 
υπολογισµούς των βοηθητικών άρθρων και βασικών τιµών. ∆ηλαδή όταν αναφέρεται σε κάποια 
ανάλυση κάποιου άρθρου κάποιος κωδικός ) π.χ. [112] το Ergowin  θα ψάξει να βρεί πρώτα τη αξία 
του κωδικού [112] στη βιβλιοθήκη  προτεραιότητας και αν δεν την βρει θα την αναζητήσει στην 
βιβλιοθήκη που ανήκει το άρθρο (ή στη συγγενή βιβλιοθήκη). 

- Υπολογισµός µε βάση. Μπορούµε να επιλέξουµε ακόµα  τις τιµές µε βάση τις οποίες θα γίνουν οι 
υπολογισµοί. ∆ηλαδή αν έχουµε εισάγει τιµές κόστους ή προµηθευτή σε ένα άρθρο για την 
συγκεκριµένη περίοδο εργασίας, τότε σε αυτό το σηµείο ορίζουµε ποια από τις τιµές θα λάβει υπ’ όψιν 
του το Ergowin  στους υπολογισµούς του. 

- Ανάλυση επίσηµων βοηθητικών τιµών. Με την απενεργοποίηση της επιλογής αυτής οι επίσηµες 
βοηθητικές τιµές δεν αναλύονται αλλά αναγράφονται σαν τις βασικές τιµές µε την τελική αξία τους. 

- Αρχείο αποτελεσµάτων. Το αρχείο (και ο κατάλογος) εκτύπωσης της ανάλυσης εµφανίζεται στο 
πεδίο αυτό και µπορούµε, αν θέλουµε, να το αλλάξουµε. 

-  Στο τµήµα παράµετροι παρουσίασης µπορούµε να επιλέξουµε ποιες ενότητες και µε ποια σειρά θα 
εµφανιστούν στη εκτύπωση                             Οι ενότητες είναι 

- Συντελεστές  
-  Βασικές τιµές 
- Τιµές κόστους / εµπορίου  
- Βοηθητικές τιµές 
- Τιµές εφαρµογής  
 Αν θέλουµε µόνο υπολογισµό του άρθρου πατάµε το πρώτο  πλήκτρο  «υπολογισµός»               
αλλιώς  πατάµε το κουµπί Υπολογισµός και εκτύπωση               
Αφού  πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός του άρθρου 
 θα ενεργοποιηθεί µε το τέλος του  το κουµπί Εκτύπωση .  
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3.7  ΠΡΟΣΘΕΣΗ (και ∆ΙΑΓΡΑΦΗ) ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Αν από την σελίδα Κατάλογος του παραθύρου Επεξεργασία Άρθρων πατήσουµε το κουµπί Ανεύρεση 
Άρθρου, τότε εµφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο. Στο πάνω δεξιά  µέρος του παραθύρου αυτού, υπάρχει 
µία λίστα αναζήτησης άρθρων. Επιλέγοντας ένα από τα άρθρα αυτά µε το ποντίκι, στην σελίδα Κατάλογος 
θα επιλεχθεί το αντίστοιχο άρθρο. Είναι δηλαδή µία λίστα µε άρθρα που θέλουµε να βρίσκουµε εύκολα και 
γρήγορα. 

 
Κάθε νέο άρθρο που δηµιουργούµε προστίθεται αυτόµατα στη λίστα αναζήτησης. Για να προσθέσουµε ένα 
άρθρο στη λίστα αυτή, από την σελίδα Κατάλογος του παραθύρου Επεξεργασία Άρθρων βρίσκουµε και 
επιλέγουµε το άρθρο αυτό και στην συνέχεια πατάµε το κουµπί Πρόσθεση άρθρου στη λίστα 
αναζήτησης . Τότε πατώντας το κουµπί Ανεύρεση Άρθρου θα δούµε ότι το άρθρο έχει καταχωρηθεί στη 
λίστα αναζήτησης. 

Αν θέλουµε να διαγράψουµε άρθρα από την λίστα αυτή (χωρίς φυσικά να διαγραφούν από τα κανονικά 
αρχεία) απλά πατάµε το πλήκτρο «Delete» από το πληκτρολόγιο µας. 

 
 
  

3.8  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
Για την δηµιουργία ενός νέου άρθρου, στο παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων, από την γραµµή εργαλείων 
πατάµε το κουµπί Νέα εγγραφή .     Τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα, σύµφωνα µε το οποίο το Ergowin  
µας ρωτάει αν το νέο άρθρο που θα δηµιουργηθεί, είναι παρόµοιο µε το άρθρο που είναι επιλεγµένο 
εκείνη την στιγµή (σχήµα 36).  

 
(Σχήµα 36) 

Αν στο ερώτηµα αυτό απαντήσουµε Ναι, τότε το καινούριο άρθρο που δηµιουργείται ένα ακριβές 
αντίγραφο του επιλεγµένου άρθρου, αλλά έχει διαφορετικό κωδικό, τον οποίο θα πρέπει και να ορίσουµε. 
Στην περίπτωση που απαντήσουµε Οχι, τότε δηµιουργείται ένα άρθρο χωρίς στοιχεία και αν 
απαντήσουµε       Ακυρο,      τότε δεν δηµιουργείται νέο άρθρο.  

Μετά την δηµιουργία ενός νέου άρθρου, ορίζουµε τα στοιχεία του στην σελίδα Στοιχεία άρθρου (βλέπε 
§3.2.1), στη συνέχεια γράφουµε την Πλήρη περιγραφή του και διαµορφώνουµε την Ανάλυσή του στις 
αντίστοιχες σελίδες του παραθύρου Επεξεργασία Άρθρων. Όταν οι διαδικασίες αυτές ολοκληρωθούν, 
τότε από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί Αποθήκευση εγγραφής  ενώ αν θελήσουµε να 
ακυρώσουµε την δηµιουργία του άρθρου, πατάµε το κουµπί Ακύρωση µεταβολών . 

Αν εκ των υστέρων θελήσουµε να µεταβάλουµε κάποια από τα στοιχεία ενός άρθρου που δηµιουργήσαµε, 
τότε αφού επιλέξουµε το άρθρο αυτό, από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί Μεταβολή 
εγγραφής και µας δίνεται η δυνατότητα να µεταβάλουµε οποιαδήποτε από τα στοιχεία του 
άρθρου. 

 

3.8.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ XΡΗΣΤΗ 
Κατά την διαµόρφωση της ανάλυσης ενός άρθρου χρήστη πρέπει να τηρούµε κάποιους γενικούς κανόνες 
στοίχισης, για να έχουµε οµοιοµορφία και σωστά αποτελέσµατα στις εκτυπώσεις τους. Ένα άρθρο κατά 
την εκτύπωση του υπολογισµού του, διατηρεί τη στοίχιση της ανάλυσής του.  Αυτός είναι ο λόγος που όταν 
ορίζουµε µία πράξη µε µεταβλητές ή µε αναφορά άρθρων, πρέπει να αφήνουµε χώρο (βλέπε γκρίζα 
περιοχή στο παρακάτω παράδειγµα) για να γράφονται οι τιµές που τους αντιστοιχούν. Για αυτό και στην 
ανάλυση του άρθρου του σχήµατος 34 γράφουµε τα εξής : 
    β) Ανοδεική οξείδωσις           (296) m2 { 0.12 * [296]         = $2           } 
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Στο χώρο µεταξύ του * και του = θα εκτυπωθεί η τιµή του άρθρου 296 και στον χώρο µεταξύ του = και του 
}, η τιµή της µεταβλητής $1. 

Αν η βασική τιµή ή το άρθρο που λαµβάνει χώρα στην ανάλυση υπολογισµού ενός άρθρου, δεν ανήκει 
στην ίδια βιβλιοθήκη µε το άρθρο αυτό, τότε µέσα στην αγκύλη µπροστά από τον κωδικό του άρθρου 
αναγράφουµε πρώτα το σχετικό γράµµα αναφοράς της βιβλιοθήκης στην οποία ανήκει. 
      π.χ. Το άρθρο του προηγούµενου παραδείγµατος που ανήκει στην βιβλιοθήκη (ΑΤΟΕ) των 
οικοδοµικών άρθρων µε γράµµα αναφοράς (Κ), αν περιλαµβανόταν στην ανάλυση ενός άρθρου άλλης 
βιβλιοθήκης, στην περιοχή υπολογισµών θα γραφόταν : [Κ296] ). 

!!! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ  ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΚΩ∆ΙΚΟ  ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .Πχ. τον   κωδικό [ Κ296.Ν1 ]  τα «Κ» και «Ν» να είναι Ελληνικά. 

Τα  σχετικά γράµµατα για κάθε κατηγορία φαίνονται  στο αρχείο βλέπε και «ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
ΑΡΧΕΙΑ»>«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ»  5.1  

1. ����������� �������� (����   . . . . . . � 
2. ��������/��� �������� (����) . . . . . . � 
3. ����� ��������� (�����)    . . . . . . . � 
4. ����� �������� (����)  . . . . . . . . . � 
5. ��������� ����� (����) . . . . . . . . . � 
6. ���������� ����� (����)  . . . . . . . . � 
  
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ 
Όταν στην ανάλυση ενός άρθρου εισάγουµε τον κωδικό ενός άλλου άρθρου και τον τοποθετήσουµε µεταξύ 
δύο αγκύλων [ ], Μπορούµε να καλέσουµε την σύντοµη περιγραφή του άρθρου που έχουµε γράψει µέσα 
σε αγκύλες πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού όταν ο δείκτης του βρίσκεται µέσα στον 
κωδικό ενός άρθρου µεταξύ των δύο αγκύλων. Τότε δίπλα από τον δείκτη του ποντικιού εµφανίζεται 
ένα µενού. Η τελευταία επιλογή του µενού αυτού, µας επιτρέπει να γίνει η Εµφάνιση της περιγραφής του 
άρθρου αυτού. Αν µε το αριστερό πλήκτρο του  ποντικιού διαλέξουµε την επιλογή αυτή, εισάγεται 
αυτόµατα η σύντοµη περιγραφή του άρθρου στην ανάλυση και στοιχίζεται αριστερά της αντίστοιχης 
περιοχής υπολογισµών. 

 

- ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Σε κάθε πράξη, η οποία περικλείεται µεταξύ δύο άγκιστρων {}, αντιστοιχούµε µία µεταβλητή µε ονόµατα 
από $1 έως $99. Οι µεταβλητές αυτές µπορούν να λάβουν µέρος και σε άλλες πράξεις µέσα στην ανάλυση 
του άρθρου για ενδιάµεσα αποτελέσµατα συντελεστών (π.χ. συντελεστής ωριαίας δαπάνης απόσβεσης 
κ.ά.).  

Για να θέσουµε µία µεταβλητή ίση µε το άθροισµα µίας σειράς µεταβλητών µε συνεχόµενη αρίθµηση, όπως 
για παράδειγµα των µεταβλητών $1, $2, $3, $4 και $5, γράφουµε : $1:5. Τότε η µεταβλητή αυτή ($1:5), θα 
έχει τιµή ίση µε το άθροισµά τους. Μπορούµε επίσης να γράψουµε $1,2,5 που σηµαίνει το άθροισµα των 
$1, $2 και $5 (όχι όµως των $3 και $4). 

Στην τελευταία γραµµή των υπολογισµών βάζουµε το σύµβολο ΄#΄ και µετά οποιαδήποτε σχέση ή πράξη 
µεταβλητών ή σταθερών ( π.χ. #$1:5*1.20 ). Tη θέση της παράστασης αυτής θα πάρει η προκύπτουσα 
τιµή, χωρίς να φαίνεται τίποτε άλλο από τους τυχόν υπάρχοντες υπολογισµούς. 

 Η παράσταση αυτή αποτελεί την τελική τιµή του άρθρου όπως αυτή θα προκύψει από τον υπολογισµό του 
για την εκάστοτε περίοδο εργασίας.  

Στον πίνακα στο κάτω µέρος της σελίδας Ανάλυση και την στήλη Μαθηµατική παράσταση υπολογισµού, 
φαίνεται η µαθηµατική παράσταση της κάθε µεταβλητής και ο τρόπος µε τον οποίο θα λάβει αυτή µέρος 
στον υπολογισµό του άρθρου. 
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3.8.2 ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 
Με το πλήκτρο «Πινακοποίηση ανάλυσης άρθρου» µπορούµε να έχουµε µια  πιο εύκολη 
διαδικασία σύνταξής ανάλυσης ενός  άρθρου. Στη παρακάτω οθόνη βλέπουµε την σχετική πινακοποίηση 
της ανάλυσης  του  ΟΙΚ(ΑΤΟΕ) 6541   
 

 
(Σχήµα 37) 

 
Στον Πίνακα αυτόν µπορούµε εύκολα να αλλάξουµε π.χ. συντελεστή και να πατήσουµε το πλήκτρο  

«υπολογισµός»  και αµέσως να έχουµε την τελική τιµή του άρθρου. 
 
Επίσης µπορούµε να ορίζουµε κωδικό στη στήλη άρθρο και να έχουµε τις παρακάτω ευκολίες µε τα 
παρακάτω πλήκτρα δηλαδή  
 

1. µε το πλήκτρο    γίνεται εύρεση και αναγραφή στη στήλη "Περιγραφή" της περιγραφής του άρθρου / 
κωδικού που εµφανίζεται στη στήλη "Αρθρο" 

2. µε το πλήκτρο     έχουµε τις τιµές  κατά περίοδο του άρθρου / κωδικού που εµφανίζεται στη στήλη 
"Αρθρο" 
 
Με τα πλήκτρα  [+ ],[ -] µπορούµε να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε γραµµές στον πίνακα 
 
Για να συµπληρώσουµε µια γραµµή µε υπολογισµό ενεργούµε ως εξής: 
1.  Πάµε στη στήλη «Συντελεστής» και  Βάζου  ένα αριθµό  π.χ. 1,05  
2.  Πάµε στη στήλη «Αρθρο» και  βάζουµε τον κωδικό του υλικού ή της βοηθητικής τιµής που θέλουµε να 

ενσωµατώσουµε στον υπολογισµό. Αν δεν  γνωρίζουµε τον κωδικό Πατάµε το πλήκτρο ανεύρεση και 
επιλέγουµε  τον επιθυµητό κωδικό  
       Με τα παραπάνω   βοηθητικά πλήκτρα µπορούµε να έχουµε την περιγραφή του άρθρου και να 
δούµε τις τιµές του. 

3 .   Πάµε στη στήλη «Μεταβλητή» και  µε το πλήκτρο    εµφανίζεται  η επόµενη ελεύθερη µεταβλητή 
µε µορφή $ΧΧ  

4.  Στο τέλος (τελευταία γραµµή) των µεταβλητών πατάµε το πλήκτρο  για να έχουµε την άθροιση των 
µεταβλητών π.χ. $1:5 

 

Αφου ολοκληρώσουµε την επεξεργασία επιστρέφουµε  µε το πλήκτρο  και αµέσως δηµιουργείται το 
κείµενο της ανάλυσης στοιχηµένο σωστά.  
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∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 
Αν δεν χρειαζόµαστε πλέον ένα από τα άρθρα που δηµιουργήσαµε, τότε µπορούµε να το αφαιρέσουµε 
από το πρόγραµµα πατώντας το κουµπί ∆ιαγραφή από την γραµµή εργαλείων. 

Παρατήρηση : Αν θελήσουµε να µεταβάλουµε την ανάλυση ενός άρθρου το οποίο είναι 
χαρακτηρισµένο ως Επίσηµο ή Ηµιεπίσηµο πατώντας το κουµπί Μεταβολή εγγραφής από την 
γραµµή εργαλείων, τότε εµφανίζεται το µήνυµα του σχήµατος 38.  Στο µήνυµα αυτό προτείνεται να 
απαντήσουµε Όχι και να µην µεταβάλουµε το άρθρο. 

 
(Σχήµα 38) 

 
Αν το άρθρο του οποίου την ανάλυση θέλουµε να µεταβάλουµε είναι άρθρο χρήστη, τότε το παραπάνω 
µήνυµα δεν εµφανίζεται και µπορούµε να την επεξεργαστούµε κανονικά. 
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4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΡΓΟΥ – ΠΚΝΤΜ 
 Για να δηµιουργήσουµε ένα έργο και να κάνουµε τον προϋπολογισµό του ή να επεξεργαστούµε 
ένα έργο που έχουµε ήδη δηµιουργήσει, από το αρχικό παράθυρο-µενού του Ergowin  πατάµε το 
κουµπί Έργα – ΠΚΝΤΜ. Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Κατάλογος Έργων (Σχήµα 39). 

(Σχήµα 39) 

Στο παράθυρο αυτό εµφανίζεται η λίστα µε τα έργα που έχουµε δηµιουργήσει. Με διπλό κλικ επάνω στις 
επικεφαλίδες των στηλών έχουµε και αντίστοιχη ταξινόµηση. Ακόµα (αν εργαζόµαστε µε πολλούς χρήστες) 
µπορούµε να επιλέξουµε να εµφανίζονται µόνο τα δικά µας έργα (απενεργοποιούµε τη επιλογή «όλα τα 
έργα»). Υπάρχει ακόµα µια επιλογή µε την οποία γίνεται αυτόµατη αποθήκευση του έργου σε εξωτερικό 
αρχείο µε όνοµα τον εσωτερικό αριθµό του έργου.  (που τον βλέπουµε αν κλικάρουµε το έργο και 
αφήσουµε το mouse ακίνητο για λίγο) Αν θέλουµε να ξαναφορτώσουµε το έργο βλέπε παρακάτω 
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ" 

 
Επιλέγοντας κάποιο έργο, στο δεξί µέρος του παραθύρου αναγράφεται το η πλήρης περιγραφή 

του έργου και ο κύριος του έργου, εφόσον τα στοιχεία αυτά είχαν εισαχθεί κατά την δηµιουργία του (βλέπε 
παρακάτω ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ).  

 Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο έργο από την γραµµή εργαλείων του παραθύρου αυτού πατάµε το 
κουµπί Νέα Εγγραφή  . Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Στοιχεία Έργου – ΠΚΝΤΜ (Σχήµα 40). 

 (Σχηµα 40) 
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4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

Στο πάνω δεξί µέρος του παραθύρου Στοιχεία Έργου – ΠΚΝΤΜ (σχήµα 40), ορίζουµε αν πρόκειται για 
ΠΚΝΤΜ ή όχι και στο πλαίσιο Ονοµασία έργου δίνουµε το όνοµα του νέου µας έργου. Στη συνέχεια στα 
υπόλοιπα πεδία, ορίζουµε τα γενικά στοιχεία του έργου. ∆ίνουµε δηλαδή το επί τοις εκατό ποσοστό για το 
Όφελος, τα Απρόβλεπτα, την Έκπτωση και το Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα ορίζουµε αν τα ποσοστά αυτά 
είναι ενιαία ή όχι για το σύνολο των κατηγοριών του έργου. Άλλα στοιχεία τα οποία µπορούµε να ορίσουµε 
σε αυτό το παράθυρο, είναι η ηµεροµηνία, οι πίνακες στρογγυλοποίησης των αξιών και των ποσοτήτων, 
καθώς και η περίοδος εργασίας.   Ακόµα µπορούµε να µεταβάλουµε την σειρά , περιγραφή και τα ποσοστά 
των ενιαίων ποσών –δαπανών που µπαίνουν  στο τέλος του έργου. Πατώντας το 
πλήκτρο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορούµε να κάνουµε 
τις αλλαγές µας. 

 
 
Πατώντας το κουµπί Παράµετροι υπολογισµού εµφανίζεται το 
παράθυρο Παράµετροι Υπολογισµού Έργου (σχήµα 41).  

(Σχήµα 41) 
 
Στο παράθυρο αυτό ορίζουµε τον τύπο της µεταβλητής υπολογισµού, την βιβλιοθήκη που θα έχει 
προτεραιότητα αν δύο άρθρα έχουν τον ίδιο κωδικό και τις τιµές µε βάση τις οποίες θα γίνουν οι 
υπολογισµοί. ∆ηλαδή αν έχουµε εισάγει τιµές κόστους ή προµηθευτή σε ένα άρθρο για την συγκεκριµένη 
περίοδο εργασίας, τότε σε αυτό το σηµείο ορίζουµε ποια από τις τιµές θα λάβει υπ’ όψιν του το Ergowin  
στους υπολογισµούς του. 

Πατώντας ΟΚ στο παράθυρο Στοιχεία έργου εµφανίζεται το παράθυρο µε το έργο που µόλις 
δηµιουργήσαµε. Αν σε κάποια στιγµή θελήσουµε να αλλάξουµε κάποια από τα στοιχεία του έργου, από το 
παράθυρο του έργου πατάµε το κουµπί  Στοιχεία Έργου.  

 

4.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  
Κάθε  έργο ή ΠΚΝΤΜ αποτελείται από 3 στοιχεία δηλαδή : 
1. Κατηγορίες (κεφάλαια, υποκατηγορίες, οµάδες, υποοµάδες κ.λ.π.) που µπορούν να περιέχουν µε 

οποιοδήποτε συνδυασµό και τα τρία στοιχεία δηλαδή υποκατηγορίες άρθρα και δαπάνες 
(υποκατηγορίες µέχρι 4 επίπεδα βάθος). 

2. Αρθρα εργασιών. ∆ηλαδή τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισµού που έχουν ποσότητα και τιµή. 
Αυτά µπορούν να ανήκουν  σε κάποια κατηγορία ή να είναι άρθρα σε πρώτο επίπεδο. 

3. ∆απάνες. ∆απάνες είναι άλλα ποσά του προϋπολογισµού που δεν έχουν ποσότητα και τιµή αλλά είναι 
ποσά σε δραχµές (π.χ. Προβλεπόµενη δαπάνη Αναθεώρησης) ή ποσοστά που θα εφαρµοστούν στο 
µέχρι την προηγούµενη γραµµή συνολικό ποσό (π.χ. όφελος Γ.Ε&Ο.Ε , ΦΠΑ κλ.π). 
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4.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ,  ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Για να εισάγουµε στο έργο µας κατηγορίες, από την γραµµή εργαλείων του παραθύρου του έργου που 
δηµιουργήσαµε, πατάµε το κουµπί Νέα εγγραφή .    ότε εµφανίζεται το παράθυρο Ορισµός νέου 
στοιχείου (σχήµα 42). Στην επιλογή Τύπος στοιχείου διαλέγουµε Κατηγορία και στην Επιλογή 
θέσης 1ο Επίπεδο (Κωδικός 1). 

Τ 

 
(Σχήµα 42) 

 
Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται το παράθυρο Νέα Κατηγορία 1 (σχήµα 43). 

 
(Σχήµα 43) 

 
Στο παράθυρο αυτό ορίζουµε τα στοιχεία της κατηγορίας που δηµιουργήσαµε. ∆ηλαδή δίνουµε την 
Περιγραφή της στο αντίστοιχο πεδίο, και στη συνέχεια ορίζουµε τα επί τοις εκατό ποσοστά για το Όφελος, 
τα Απρόβλεπτα, την Έκπτωση και τον Φ.Π.Α.. Αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία έχει οριστεί ως ενιαίο στα 
γενικά στοιχεία του έργου, τότε είναι ανενεργό (δηλαδή δεν µπορούµε να του δώσουµε εµείς νέα τιµή), και 
φαίνεται µόνο το ποσοστό που θέσαµε ως ενιαίο για όλες τις κατηγορίες. 

Στο πλαίσιο Συντελεστές έχουµε τα πεδία Αξιών και Ποσοτήτων, στα οποία µπορούµε να ορίσουµε 
συντελεστές µε τους οποίους θα πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα όλες οι αξίες, ή οι ποσότητες της 
κατηγορίας αυτής.  

Όταν εισάγουµε όλα τα στοιχεία που θέλουµε για την κατηγορία πατάµε το κουµπί ΟΚ. Τότε επιστρέφοντας 
στο παράθυρο του έργου µας, όπου θα έχει δηµιουργηθεί η κατηγορία µε τα στοιχεία που ορίσαµε 
προηγουµένως. 

Όµοια για την εισαγωγή της δεύτερης κατηγορίας, πατάµε πάλι το κουµπί Νέα εγγραφή από την γραµµή 
εργαλείων. Στο παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου που εµφανίζεται στην επιλογή Τύπος στοιχείου 
διαλέγουµε Κατηγορία και στην Επιλογή θέσης 1ο Επίπεδο (Κωδικός 2). Ολοκληρώνοντας τις επιλογές 
µας πατάµε το κουµπί ΟΚ.  Αν θέλαµε να εισάγουµε υποκατηγορία, τότε στην επιλογή τύπος στοιχείου θα 
διαλέγαµε 2ο Επίπεδο (Κωδικός 1.1). 
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4.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 
Για να εισάγουµε σε µία κατηγορία που δηµιουργήσαµε άρθρα, επιλέγουµε την συγκεκριµένη κατηγορία, µε 
διπλό πάτηµα του  ποντικιού στη στήλη τύπος κάνουµε το εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά της από .... 

.....σε ....                   ...  και στη συνέχεια από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί  Νέα 
εγγραφή        . Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου (σχήµα 42). 

Στην επιλογή Τύπος στοιχείου του παραθύρου αυτού, επιλέγουµε Άρθρο και στην Επιλογή θέσης το 
αµέσως κατώτερο επίπεδο από αυτό στο οποίο βρίσκεται η κατηγορία στην οποία θα εισαχθεί. (π.χ. αν η 
κατηγορία βρίσκεται στο 1ο Επίπεδο (Κωδικός 3), τότε για το άρθρο επιλέγουµε 2ο Επίπεδο (Κωδικός 3.1). 
Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται το παράθυρο Νέο Άρθρο (σχήµα 44). 

(σχήµα 44). 

Για να βρούµε το άρθρο που θέλουµε να εισάγουµε στον προϋπολογισµό µας, έχουµε την δυνατότητα 
αναζήτησης του άρθρου είτε από ένα απλό ευρετήριο  είτε από τον κατάλογο των άρθρων  του 
παραθύρου Επεξεργασία Άρθρων, πατώντας τα αντίστοιχα κουµπιά.  

 
Επιλέγοντας το κουµπί Ανεύρεση και επιλογή άρθρου από απλό ευρετήριο, ανοίγει το παράθυρο 
Ανεύρεση Άρθρων (σχήµα 45). 
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(Σχήµα 45) 
Στο παράθυρο αυτό ορίζουµε την σειρά µε την οποία είναι ταξινοµηµένα τα άρθρα και στη συνέχεια την 
βιβλιοθήκη και τον κωδικό του άρθρου που αναζητούµε. Τότε αυτόµατα το ευρετήριο θα µεταφερθεί στη 
θέση του άρθρου που του ζητήσαµε να βρει.   

Επιλέγοντας το κουµπί Ανεύρεση και επιλογή άρθρου από τον κατάλογο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΩΝ, 
ανοίγει το παράθυρο Επεξεργασία Άρθρων. Στο παράθυρο αυτό και την σελίδα Κατάλογος βρίσκουµε το 
ζητούµενο άρθρο (βλ. §3.1) και το επιλέγουµε πατώντας το  αριστερό  πλήκτρο  του  ποντικιού.  Η 
µεταφορά  του  στο  έργο  µας  γίνεται ως εξής :  

α) Είτε κρατάµε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σέρνουµε το άρθρο µέσα στο πλαίσιο 
Περιγραφή του παραθύρου Νέο Άρθρο. 
 

 
(Σχήµα 46) 

β) Είτε πατάµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και στο µενού που αναδύεται δίπλα στον δείκτη του 
επιλέγουµε Αντιγραφή άρθρου στο Clipboard. Στη συνέχεια επανερχόµαστε στο παράθυρο Νέο 
Άρθρο, στο οποίο πάλι µε το πάτηµα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εµφανίζεται δίπλα από τον 
δείκτη η επιλογή Επικόλληση Άρθρου από το Clipboard. 

Όταν εισαχθεί το άρθρο αντιγράφονται  και τα υπόλοιπα στοιχεία όπως  κωδικός, περιγραφή,  τιµή άρθρου 
στο τρίµηνο του έργου, κωδικό(ούς) αναθεώρησης, µονάδα µέτρησης κ.λ.π.  . Μπορούµε να µεταβάλουµε 
άµεσα όλα τα παραπάνω εκτός από τον κωδικό  που  αν θέλουµε  να εµφανίζεται διαφορετικός το 
γράφουµε στο «κωδικός χρήστη».  Επίσης µπορούµε να εισάγουµε  και «τιµή χρήστη» η οποία για να 
ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς θα πρέπει να  ενεργοποιήσουµε την  επιλογή «Υπολογισµός µε τιµές 
χρήστη» στα [Στοιχεία έργου] (Σχήµα 40) 

Αφού βρούµε και εισάγουµε το άρθρο, στη συνέχεια εισάγουµε την ποσότητά του στο αντίστοιχο πλαίσιο. 
Μετά την εισαγωγή της ποσότητας πατάµε το κουµπί Υπολογισµός , για να υπολογιστεί η συνολική του 
αξία. Η µεταφορά του άρθρου και της ποσότητας που του αντιστοιχίσαµε για το έργο γίνεται πατώντας το 
κουµπί ΟΚ.  

Οµαδική εισαγωγή άρθρων σε κατηγορία-οµάδα 

Αν θέλουµε να εισαγάγουµε οµαδικά πολλά άρθρα σε µία κατηγορία εργαζόµαστε ως εξής:  
Στο παράθυρο «Αρθρα-Τιµές» και στον κατάλογο των άρθρων µπορούµε να επιλέξουµε πολλά άρθρα µε 
Ctrl και το αριστερό πλήκτρο του mouse.  
Στη συνέχεια πάµε στο παράθυρο του έργου µας και επάνω σε µία κατηγορία πατάµε το δεξί πλήκτρο του 
mouse και επιλέγουµε  
           «Επικόλληση άρθρων από το clipboard» 
Βέβαια µε την εργασία αυτή δεν µπαίνουν ποσότητες στα άρθρα που θα πρέπει να τα βάλουµε µετά στο 
καθένα.  
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4.4.2 Εισαγωγή ∆απανών 

Για να εισάγουµε σε µία κατηγορία κάποια δαπάνη, επιλέγουµε την συγκεκριµένη κατηγορία, µε διπλό 
πάτηµα του  ποντικιού στη στήλη τύπος κάνουµε το εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά της  από .. .... 

.....σε .... και στη συνέχεια από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί  Νέα εγγραφή . (Αν 
θέλουµε να ορίσουµε δαπάνη σε πρώτο επίπεδο τότε θα πρέπει να βρισκόµαστε σε άλλο στοιχείο πρώτου 
επιπέδου). Τότε εµφανίζεται το παράθυρο Ορισµός νέου στοιχείου (σχήµα 35). 

Στην επιλογή Τύπος στοιχείου 
του παραθύρου αυτού, 
επιλέγουµε ∆απάνη και στην 
Επιλογή θέσης το αµέσως 
κατώτερο επίπεδο από αυτό 
στο οποίο βρίσκεται η 
κατηγορία στην οποία θα 
εισαχθεί. (π.χ. αν η κατηγορία 
βρίσκεται στο 1ο Επίπεδο 
(Κωδικός 2), τότε για το άρθρο 
επιλέγουµε 2ο Επίπεδο 
(Κωδικός 2.1). Πατώντας το 
κουµπί ΟΚ εµφανίζεται το 
παράθυρο Νέα ∆απάνη 
(σχήµα 47).  

 

(Σχήµα 47) 

Στο παράθυρο αυτό, συµπληρώνουµε το πεδίο Περιγραφή, δίνοντας µια περιγραφή στην νέα δαπάνη, τον 
τύπο της δαπάνης τον επιλέγουµε στο αντίστοιχο πλαίσιο (Τύπος ∆απάνης) και στο πλαίσιο Ποσοστό 
επί του συνόλου θέτουµε το επί τοις εκατό ποσοστό της δαπάνης επί του συνόλου. Αν η δαπάνη δεν είναι 
ποσοστιαία, αλλά είναι ένα σταθερό ποσό τότε ορίζουµε το ποσό αυτό στο πεδίο Οριζόµενη από τον 
χρήστη. Στο πεδίο «Στρογγυλοποίηση» βάζουµε το πλήθος των µηδενικών που θέλουµε να έχει το 
τελικό ποσό που θα προκύψει µετά την επίδραση  αυτού του ποσοστού. ∆ηλαδή το ποσό της δαπάνης 
που θα προκύψει από τη επιβολή του ποσοστού στο µέχρι εκείνη τη γραµµή συνολικό ποσό θα 
στρογγυλοποιηθεί ούτως  ώστε να προκύψει τελικό άθροισµα  µε τόσα µηδενικά όσα έχουµε  ορίσει στο 
πεδίο «Στρογγυλοποίηση».  

Αν αριθµός των µηδενικών έχει πρόσηµο (-) τότε η στρογγυλοποίηση του ποσού της δαπάνης θα γίνει 
προς «τα κάτω» ώστε το προκύπτον ποσοστό να µη ποτέ µεγαλύτερο από το καθορισµένο. 

Για την επικύρωση των δεδοµένων που εισάγαµε πατάµε το κουµπί ΟΚ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ οι ∆ΑΠΑΝΕΣ  που δεν έχουν αξία δεν τυπώνονται.  
Αν θέλουµε να τυπωθεί η περιγραφή κάποιας γραµµής ∆ΑΠΑΝΗΣ που δεν έχει Αξία 
βάζουµε στη Στρογγυλοποίηση = 1 
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4.5 ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ 
Τα Κείµενα έργου αποτελούν ενότητες, τίτλους  και στοιχεία που χρησιµοποιούνται στις  διάφορες 
εκτυπώσεις του έργου. 

Κάθε φορά που δηµιουργούµε ένα έργο,  τα βασικά κείµενα που υπάρχουν ή έχουµε ορίσει στις 
«παραµέτρους της εφαρµογής» αντιγράφονται στο νέο µας έργο. Τα κείµενα αυτά αποτελούνται από ένα 
κωδικό και από ένα κείµενο που µπορεί να αποτελείται από µια ή πολλές  γραµµές. Στα «Κείµενα έργου 
ορίζουµε π.χ. τον τίτλο του έργου΄(ΕΡΓΟ), τον τίτλο της υπηρεσίας (ΚΥΡΙΟΣ) ΄τα περιεχόµενα και την 
µορφή των υπογραφών της µελέτης-ΠΚΝΤΜ (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) κ.λ.π. 
 Για να δούµε ή να επεξεργαστούµε τα κείµενα του έργου µας, από το παράθυρο µε τις κατηγορίες και τα 
άρθρα του, πατάµε το κουµπί Κείµενα έργου. Τότε εµφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο (όπως φαίνεται 
και στην παρακάτω εικόνα) στο οποίο ορίζουµε ή µεταβάλλουµε τα κείµενα  του συγκεκριµένου έργου που 
εργαζόµαστε. 

(Σχήµα 48) 
 
Στο αριστερό µέρος του παραθύρου έχουµε την στήλη µε τους κωδικούς-περιγραφές των κειµένων καθώς 
και στήλη τύπος. Στη στήλη τύπος εµφανίζονται µε κόκκινο χρώµα (όσα δεν έχουν κανένα αριθµό ή έχουν 
αριθµό τύπού 0) οι κωδικοί που πρέπει  κατά προτεραιότητα να συµπληρωθούν - ενηµερωθούν  
οπωσδήποτε από τον  χρήστη.  
Επιλέγοντας τον κωδικό ενός κειµένου (πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού), στο δεξί µέρος του 
παραθύρου εµφανίζεται το κείµενο που του αντιστοιχεί.  
 
Τα κείµενα ακόµα µπορούν να περιέχουν  απλές καταχωρήσεις π.χ.  «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ» ή  «ΣΥΝΤΑΞΑΣ». 
 
Μερικά κείµενα ενηµερώνονται αυτόµατα από την επεξεργασία του έργου όπως το (ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ) που  
ενηµερώνεται µε το συνολικό ποσό της µελέτης και το (∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ) που παίρνει το συνολικό ποσό 
του έργου ΧΩΡΙΣ τον Φ.Π.Α. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Στα κείµενα µπορούµε να συµπεριλάβουµε κωδικούς από άλλα κείµενα του έργου και να έχουµε κατά την 
εκτύπωση αυτόµατη ενσωµάτωση του σχετικού κειµένου. 
Στο παραπάνω σχήµα-παράθυρο 48 βλέπουµε  π.χ. στο κείµενο (∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ) να περιέχονται οι κωδικοί 
<@ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ> και παρακάτω  <@ΗΜΕΡΟΜ. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ> . Στις θέσεις αυτές θα 
ενσωµατωθούν τα σχετικά κείµενα. Ή σύνταξη –συµβολισµός  για να γίνει  ενσωµάτωση κάποιου κειµένου 
είναι <@ΚΩ∆ΙΚΟΣ>. 
 Το σύµβολο % µετά από τον ορισµό του κωδικού είναι προαιρετικό  και σηµαίνει ότι η ενσωµάτωση θα 
γίνει ανεξάρτητα από το µήκος του κειµένου ούτως ώστε το κείµενο που ακολουθεί τον <@ΚΩ∆ΙΚΟΣ>. 
(π.χ. ηµέρα.. .) να ακολουθήσει το κείµενο που ενσωµατώνεται στο τέλος του ανεξάρτητα από το µήκος 
του. 
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Αν δεν υπάρχει το σύµβολο % τότε η ενσωµάτωση θα γίνει στο συγκεκριµένο χώρο που υπάρχει  µεταξύ 
του {<} και του επόµενου χαρακτήρα που υπάρχει στη γραµµή µετά το {>}. (Τα κενά συµπεριλαµβάνονται 
στο χώρο ενσωµάτωσης.) 
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4.6 ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΕ EXCEL   

Με το πλήκτρο αυτό µπορούµε να µεταφέρουµε τα στοιχεία του προϋπολογισµού στο excel 

Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο 

 
(Σχήµα 49) 

Στο παράθυρο αυτό πρώτα προσδιορίζουµε την θέση  του Excel  µε το   
και µετά Πατάµε «τον κεραυνό» γίνεται η µεταφορά  και φορτώνεται το Excel. 
 
 

 4.7  ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΟΥ 
Με το πλήκτρο αυτό µπορούµε να έχουµε  ανάλυση των βασικών  πηγών  (υλικά, εργατικά και 
µηχανήµατα) . Η ανάλυση   αυτή µπορεί να γίνει  σε επίπεδο άρθρου, κατηγορίας ή όλου του έργου 

 
 

(Σχήµα 50) 
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4.8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΙΓΜΑ (Σα) 
Για να εκτυπώσουµε Πίνακα Υπολογισµού του "ΣΙΓΜΑ"  [Σα] για σύνταξη Νέων Τιµών σε ΠΚΝΤΜ θα 
πρέπει : 

1- Να έχουµε ορίσει  στα στοιχεία του έργου    [χ] "είναι ΠΚΝΤΜ" 

2- Να έχουµε ορίσει στα στοιχεία του έργου  και  στο "περίοδος εργασίας" το τρίµηνο δηµοπράτησης του 
έργου  

 

3- Ορίζουµε κατηγορία (ες)  σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό µελέτης και µέσα βάζουµε τα άρθρα της 
µελέτης που µπορούν να υπολογισθούν σύµφωνα µε επίσηµες συγκεκριµένες αναλύσεις. 

4- Στη τιµή χρήστη κάθε  άρθρου βάζουµε την αντίστοιχη τιµή της µελέτης. 

 

5.- Στη εκτύπωση επιλέγουµε «Υπολογισµός ΣΙΓΜΑ» 
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4.9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΚΝΤΜ 
Όταν θέλουµε να συντάξουµε ΠΚΝΤΜ τότε θα πρέπει να το δηλώσουµε στα «Στοιχεία έργου» 

[Είναι ΠΚΝΤΜ] (βλέπε  στοιχεία έργου σχήµα 40 ) 

4.9.1.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   
Θα πρέπει  να ορίζουµε κατηγορίες και µέσα στις κατηγορίες να βάζουµε τα νέα άρθρα για έχουµε τη 
δυνατότητα οµαδικής εφαρµογής του συντελεστή Σα= «Συντελεστής  αναγωγής  στο επίπεδο τιµών  
προσφοράς» που τον ορίζουµε στο κάτω µέρος  (βλέπε παραπάνω «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΓΜΑ» 

 

(Σχήµα 51) 
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4.9.2.  Αρθρα αναγωγής  
Στα άρθρα που βάζουµε σε ένα ΠΚΝΤΜ µπορούµε να προσθέσουµε άρθρα αναγωγής και να έχουµε ένα 
διαφορετικό υπολογισµό και τελική αξία στο άρθρο  χωρίς να χρειαστεί να κάνουµε νέο άρθρο και να 
κάνουµε αλλαγές στην ανάλυση του.  Τέτοιες αναγωγές µπορεί να είναι η ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ «σ» ή  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ κ.λπ. 

 
Για να προσθέσουµε άρθρα αναγωγής σε κάποιο άρθρο Πάµε στη σελίδα «Αρθρα αναγωγής» και Πατάµε 
το [+] και επιλέγουµε από σχετικό παράθυρο το επιθυµητό άρθρο αναγωγής. Τη σειρά εφαρµογής  των 
άρθρων αυτών µπορεί να µεταβληθεί πατώντας τα σχετικά βελάκια «πάνω-κάτω» 
Για οµαδική εισαγωγή (Αρθρων αναγωγής) στα άρθρα µιας κατηγορίας πατάµε ∆ΕΞΙ mouse στη κατηγορία 
και επιλέγουµε από το σχετικό ΜΕΝΟΥ. 
(Για τον Καθορισµό  νέων άρθρων αναγωγής  βλέπε σχετικά και κεφάλαιο 5.6 ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ) 
 
Εδώ βλέπουµε πως υπολογίζεται το άρθρο (ΟΙΚ 4528) µε αυτόµατη προσθήκη των σχετικών άρθρων 
αναγωγής.  
======================================================================== 
1.    �.�.: 1���/1  ( ���-4528��      ) 

~����� ������ �������� (� ������������) ��������� ��� ��� �������� ���� �������, 

~����  �� ����� �� �� 4525, ���� �� ������������ ��� �������� ��� ����� ~��� ��� 

��������  ��� ��������� ����������� �������~(��������) ������� ����� 4cm ��� ��� 

�������. 

(1 m2) 

�����       ����� �����          (081) m3     0.05 *     5.412,41=       270,62  

�������     ����                 (003)  h        6 *     4.599,36=    27.596,16  

����                       (002)        h     0.30 *     3.449,52=     1.034,86  

                                                                   ------------- 

                                                  ��������            
28.901,64 

���� ���� m2 ���                                                #     28.901,64  

���������� � �������� �������            28.901,64* -    0,20000=     -5.780,33  

                                        ----------------------------------------- 

                                                           #          23.121,31  

                                                              ------------------ 

������� ��� ������� ����� ���������         23.121,31*      0,95=     21.965,24  

                                        ----------------------------------------- 

                                                                #     21.965,24  

����� �������� 
«����» 

����� �������� «��» 

                    ���� ���������: 21.965,00 
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4.9.3 ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ ( Μόνο σε ΠΚΤΝΜ )   
Αν το έργο µας έχει οριστεί ως Πρωτόκολλο Νέων Τιµών (ΠΚΝΤΜ), τότε µπορούµε να υπολογίσουµε τις 
τιµές εµπορίου των υλικών του έργου, έτσι ώστε να υπεισέρχονται στους υπολογισµούς κάποιου άρθρου  
και το άρθρο να µπορεί να αναθεωρηθεί ή να εφαρµοστεί κάποια έκπτωση κ.λ.π. .  

Πατώντας στο παράθυρο του έργου το κουµπί Κατάλογος υλικών έργου, εµφανίζεται το παράθυρο του 
σχήµατος 52. 

 
(Σχήµα 52) 

Στο παράθυρο αυτό έχουµε δύο σελίδες. Η πρώτη που ονοµάζεται Γενικά στοιχεία, περιλαµβάνει την 
λίστα µε τα υλικά του έργου και τα γενικά τους στοιχεία, ενώ η δεύτερη περιέχει τα Αναλυτικά στοιχεία του 
κάθε υλικού.  

Στη  σελίδα «Γενικά στοιχεία» καταχωρούµε  τα υλικά µε επιλογή από τον κατάλογο των άρθρων   µε 
σύρσιµο όπως παραπάνω στη εισαγωγή άρθρων  στο προϋπολογισµό. 
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4.10 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  

 Αν θέλουµε να εκτυπώσουµε τα στοιχεία του έργου-προϋπολογισµού, στο παράθυρο του Έργου,  
πατάµε το κουµπί Εκτυπώσεις  έργων (ή επιλέγουµε το αντίστοιχο µενού). Τότε εµφανίζεται το αντίστοιχο 
παράθυρο (σχήµα 54), στο οποίο επιλέγουµε το είδος της εκτύπωσης που θέλουµε να κάνουµε.  

 (Σχήµα 54) 
 

Η γενική µορφή των εκτυπώσεων ενός έργου είναι η εξής : 
 

[ΚΥΡΙΟΣ]                    [ΕΡΓΟ] 
(ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) 

(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) 
ΣΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ –ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ- 

[ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ] 
 
Οι κωδικοί των κειµένων που βρίσκονται µεταξύ των κόκκινων αγκύλων (γκρίζο φόντο) παραµένουν οι ίδιοι 
για όλα τα κείµενα ενός έργου (Προϋπολογισµός, Τιµολόγιο, ΠΚΤΝΜ, Ανάλυση, ΠΠΑΕ , Προµέτρηση). Οι 
κωδικοί που είναι στις µαύρες παρενθέσεις ανάλογα µε το κείµενο του έργου έχουν τις παρακάτω 
αντιστοιχίες : 
 
��� ••••••••••••• ������ :   
������                  [��������������] 

���������� �������     [�������� ��������������] 
 
��� ••••••••• ������ :   
������                 [���������] 

���������� �������     [������� ����] 
 
��� ••••• ������ :   
������                  [������ �����] 

���������� �������      [�����] 
 
��� ••••••• ••••• ������ :   
������                 [������� �����] 

���������� �������     [�������� ��������] 
 
��� •••••••••• ������ :   
������                 [����������] 

���������� �������     ��� ����. 
 
��� •••••••••• ••••• ������ :   
������               [�����] 

���������� �������    �������� �����. 
 
Επάνω δεξιά σε κάθε σελίδα (µετά την πρώτη) εµφανίζεται αρίθµηση της σελίδας µε την µορφή "Σελίδα 
ΧΧΧ" 
Επίσης µπορούµε να εµφανίζεται πληροφορία της µορφής "ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ¨"+"ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ" 
θα πρέπει να έχουµε ορίσει στα ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ το "ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ"  
(Ο "ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ" είναι ο εκάστοτε τίτλος της κάθε εκτύπωσης.) 
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Τα  [ΚΕΙΜΕΝΑ] πριν τυπωθούν ενηµερώνονται  µε τις τυχόν υπάρχουσες ενσωµατώσεις. (Βλέπε 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ  σελ.42) 

 
Πατώντας το κουµπί που σχετίζεται µε την 
εκτύπωση αυτή, µας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξουµε διαφορετικές γραµµατοσειρές, 
µεγέθη και χρώµατα που θα εµφανιστούν σε 
διάφορα µέρη της εκτύπωσης. 
 Μπορούµε να επιλέξουµε  να έχουµε 

απόλυτη αρίθµηση  των άρθρων απ΄ 
αρχής ή ανά κατηγορία. 

 Μπορούµε ακόµα να προσδιορίσουµε 
ποιο αρχείο θέλουµε να εµφανιστεί στη 
θέση  «Υπογραφές» 

 
 Στο κάτω µέρος  µπορούµε να ορίσουµε 

το κάτω περιθώριο  στο χαρτί  (σε 
χιλιοστά) 

 
Αυτές οι επιλογές αποθηκεύονται αυτόµατα 
και θα ισχύουν µέχρι να τις µεταβάλουµε 
ξανά   
 
 
 
 
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. 
 
Ειδικότερα στην εκτύπωση του 
τιµολογίου µας δίνεται η δυνατότητα για 
περισσότερες  ρυθµίσεις δηλαδή 
λεπτοµερέστερες ρυθµίσεις σε 
γραµµατοσειρές και ακόµα :  
Μπορούµε να επιλέξουµε αν θέλουµε να 
εκτυπώνονται: 
1.  Η µονάδα µέτρησης 
2.  Ο κωδικός ή οι κωδικοί 
αναθεώρησης. 
3.  Η διαχωριστική γραµµή πάνω 
από κάθε άρθρο 
    Ακόµα  µπορούµε : 
 Να ορίσουµε το ύψος της 

γραµµατοσειράς  του εισαγωγικού 
κειµένου δηλαδή του κειµένου 
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» που σε µερικούς 
εκτυπωτές χρειάζεται ειδική ρύθµιση 
(π.χ.  -14) 

 Μπορούµε να επιλέξουµε  στην 
εκτύπωση του τιµολογίου   για τα 
επίσηµα άρθρα των λιµενικών και 
της οδοποιίας να τυπώνεται το περιγραφικό κείµενο από το αντίστοιχο άρθρο.  ∆ηλαδή στα 
ΛΙΜΕΝΙΚΑ για οποιοδήποτε άρθρο xxxx θα αναζητείται το περιγραφικό ΠΤΛΕxxxx και εφόσον υπάρχει 
θα τυπώνεται το κείµενο της «Πλήρους Περιγραφής» αυτού του Περιγραφικού άρθρου. Αντίστοιχα στα 
άρθρα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ για κάθε άρθρο xxxx θα αναζητείται το περιγραφικό ΠΤΕΟxxxx 

 Να επιλέξουµε να τυπώνεται η τιµή εφαρµογής  σε δραχµές ς ή και σε  ευρώ και να αλλάξουµε τα 
αντίστοιχα λεκτικά 

 Αν έχουµε το ίδιο (κωδικό +βιβλιοθήκη  άρθρου)  σε διαφορετικά άρθρα του έργου  µε ίδια τιµή 
µπορούµε να αποφύγουµε την διπλή αναγραφή –εκτύπωση επιλέγοντας ανάλογα  

 Μπορούµε να έχουµε επισήµανση της σύντοµης περιγραφής του άρθρου  µέσα στη πλήρη περιγραφή 
επιλέγοντας ανάλόγα  

 .Να ορίσουµε αν θέλουµε να τυπώνεται σύντοµος τίτλος εκτύπωσης στην επικεφαλίδα κάθε σελίδας 
και ακόµα  αν θα τυπώνεται αριστερά ή δεξιά της σελίδας . 

 Επίσης  στην εκτύπωση του τιµολογίου µπορούµε να ενσωµατώσουµε  επικεφαλίδα και υποσέλιδο 
από αρχείο Bmp.  Τα αρχεία πρέπει να βρίσκονται στον κατάλογο c:\ergowin µε ονόµατα 
«bitmap1.bmp» και «bitmap2.bmp» αντίστοιχα.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Μπορούµε να επιλέξουµε εκτύπωση Προϋπολογισµού ή Τιµολογίου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δηλαδή χωρίς τιµές 
µονάδος που θα πρέπει να συµπληρώνονται από την προσφέρουσα εταιρεία ή Ε.∆.Ε. 
 
Ακόµα µπορούµε να έχουµε  εκτύπωση 
-Σχηµάτων εικόνων 
-Αρθρων  Προδιαγραφών 
-Αρθρων Εκτέλεσης 
 
Για τα άρθρα του συγκεκριµένου έργου. 
 
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. 
Τα κείµενα που µπορούµε να εκτυπώσουµε µε την επιλογή αυτή µπορεί να είναι Ε.Σ..Υ., ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ, 
ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ, Γ.Σ.Υ. κ.λ.π. 

 
Η τελική µορφή της εκτύπωσης αυτών των κειµένων  ακολουθεί την παραπάνω δοµή, µόνο που εδώ 
µπορούµε να επιλέξουµε ποια στοιχεία (ΕΡΓΟ, ΚΥΡΙΟΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) θέλουµε να εκτυπωθούν. 

 
 
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ-(ΤΕΧΤ) 

(Σχήµα 55) 
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Τέλος µε το πλήκτρο [Προεπισκόπηση] εµφανίζεται το παράθυρο µε την προεπισκόπησή της εκτύπωσης 
και τελικά  κάνουµε την τελική εκτύπωση πατώντας το αντίστοιχο κουµπί.  
 
    Μπορούµε επίσης να κάνουµε αποθήκευση της εκτύπωση σε αρχείο πατώντας το πλήκτρο 
[Αποθήκευση] (δισκέτα) και να επιλέξουµε   ‘Text.file(*.TXT)‘ 

 (Σχήµα 56) 
 

4.11  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ       

Στο παράθυρο Καθορισµού - επιλογής έργου µπορούµε ακόµα.. 
Με το αριστερό πλήκτρο «Αποθήκευση έργου σε εξωτερικό αρχείο» µας δίνεται η δυνατότητα να 
αποθηκεύσουµε το επιλεγµένο έργο σε ένα ανεξάρτητο αρχείο (ακόµα και σε δισκέτα).  Στο αρχείο 
αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία του έργου δηλαδή στοιχεία προϋπολογισµού, κείµενα κ.λ.π.  
 
Αν θέλουµε να εισάγουµε (αντιγράψουµε) το έργο που αποθηκεύσαµε µε την  παραπάνω εργασία πατάµε 
το δεξί πλήκτρο, και επιλέγουµε το αρχείο που έχουµε δηµιουργήσει µε την παραπάνω διαδικασία  
 
Αν το έργο το έχουµε αποθηκεύσει από  σε άλλο 
Η/Υ,  µπορούµε  να φορτώσουµε και τα άρθρα 
που αφορούν το έργο (έφ όσον είναι άρθρα 
χρήστη)  
ΠΡΟΣΟΧΗ : ∆ΕΝ µεταφέρονται και τα άλλα 
βοηθητικά στοιχεία των άρθρων όπως εικόνες, 
άρθρα προδιαγραφών, πολλαπλά άρθρα 
αναθεώρησης κ.λ.π. 
Μετά τη εργασία φόρτωσης - επανάκτησης 
άρθρων έργου θα πρέπει να τα 
ξαναϋπολογίσουµε για να είναι έτοιµα για να χρησιµοποιηθούν.  
Η διαδικασία αυτή έχει την έννοια  ενηµέρωση µικροαλλαγών (περιγραφής) στα άρθρα χρήστη που 
αφορούν το συγκεκριµένο έργο.  
(∆εν αποθηκεύονται οι αναλύσεις των νέων άρθρων χρήστη. Η εργασία αποθήκευσης και επανάκτησης 
άρθρων χρήστη περιγράφεται στο µενού «Λοιπές εργασίες») . 
 
Για σωστή µεταφορά άρθρων θα πρέπει να ακολουθήσουµε την διαδικασία 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΧΡΗΣΤΗ  6.4 & 6.5 
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5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  
 
Επιλέγοντας από το βασικό παράθυρο-µενού του Ergowin  το κουµπί Βοηθητικά Αρχεία, εµφανίζεται 
το αντίστοιχο παράθυρο (βλ. παρακάτω εικόνα). Στο παράθυρο αυτό βρίσκουµε επιγραµµατικά τα εξής 
αρχεία :  

(Σχήµα 57) 
 

Τις Βιβλιοθήκες, τις Μονάδες Μέτρησης, τους Χρήστες, τις Περιόδους, τις Τελικές Μεταβλητές, τα 
Άρθρα Αναγωγής, τις Τιµές Εµπορίου και Προµηθευτών καθώς και τους Συντελεστές Αναθεώρησης 
του Ergowin. 

 
5.1  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 
Αν από το παράθυρο Βοηθητικά αρχεία επιλέξουµε το εικονίδιο Βιβλιοθήκες, τότε ανοίγει το παράθυρο 
µε τη λίστα όλων των βιβλιοθηκών του ΕRGOWIN. 
 

 
 

Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν δύο σελίδες. Στη σελίδα Κατάλογος όπως φαίνεται και στην παραπάνω 
εικόνα έχουµε την γενική λίστα των βιβλιοθηκών του προγράµµατος, ενώ στη σελίδα Αναλυτικά στοιχεία 
τα λεπτοµερή στοιχεία της κάθε µίας από αυτές (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 
Στο παράθυρο Βιβλιοθήκες µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία νέα βιβλιοθήκη, να µεταβάλουµε τα 
στοιχεία µίας υπάρχουσας, ή ακόµη και να διαγράψουµε µία από αυτές, χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα 
κουµπιά του πλοηγού. 
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5.1.1  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 

Για να δηµιουργήσουµε µία δική µας βιβλιοθήκη άρθρων στο Ergowin, από το γενικό µενού του 
προγράµµατος επιλέγουµε το κουµπί Βοηθητικά αρχεία .  

 Τότε  στο παράθυρο που εµφανίζεται, επιλέγουµε το εικονίδιο Βιβλιοθήκες και µε διπλό πάτηµα 
του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού στο εικονίδιο αυτό, εµφανίζεται το παράθυρο ∆ιαθέσιµες 
βιβλιοθήκες του σχήµατος 58. 
 Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται όλες οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες του προγράµµατος.  Με το 
πάτηµα του κουµπιού Νέα εγγραφή   της γραµµής εργαλείων παρεµβάλουµε στον πίνακα µε 
τις βιβλιοθήκες µία νέα βιβλιοθήκη, α χαρακτηριστικά της οποίας καλούµαστε να εισάγουµε στη 
σελίδα Αναλυτικά στοιχεία. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων της νέας βιβλιοθήκης 
από την γραµµή εργαλείων πατάµε το κουµπί Αποθήκευση γγραφής και η νέα µας βιβλιοθήκη 
έχει 
οριστεί.

 

τ 

ε 

 (Σχήµα 58) 

∆ύο στοιχεία που πρέπει να προσέξουµε είναι το γράµµα αναφοράς  και το σχετικό γράµµα αναφοράς. Το 
γράµµα αναφοράς  το χρησιµοποιούµε στη  ανάλυση υπολογισµού κάποιου άρθρου όταν θέλουµε να 
χρησιµοποιήσουµε βασική ή βοηθητική  τιµή από άλλη βιβλιοθήκη. Π.χ. όταν σε ένα άρθρο Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
θέλω να χρησιµοποιήσω την βασική τιµή ΟΙΚ 056 (Χάλικες διαστ. 0,7 εως 7 cm) θα γράψουµε [Κ056]. Το 
Σχετικό γράµµα αναφοράς ουσιαστικά αναφέρεται σε «συγγενή» βιβλιοθήκη. ∆ηλαδή αν κατά τον 
υπολογισµό κάποιου άρθρου καλείται ένα κωδικός βασικής τιµής και αυτός ο κωδικός δεν υπάρχει τότε το 
πρόγραµµα θα αναζητήσει και θα χρησιµοποιήσει την βασική τιµή µε τον ίδιο κωδικό στην συγγενή 
βιβλιοθήκη. 
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5.2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
Από το γενικό µενού του προγράµµατος επιλέγουµε το κουµπί Βοηθητικά αρχεία .  

και από το παράθυρο που εµφανίζεται, επιλέγουµε το εικονίδιο «Μονάδες µέτρησης» 
 

Οι µονάδες µετρήσεως των εργασιών, ο συµβολισµός τους και η περιγραφή τους ολογράφως (µε το 
αντίστοιχο φύλο) είναι τυποποιηµένες στο Ergowin  για τυποποιηµένη εµφάνιση  των συµβόλων.  
Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται όλες οι καταχωρηµένες µονάδες µέτρησης του προγράµµατος.  

 

 

 Με το πάτηµα του κουµπιού Νέα εγγραφή της γραµµής 
εργαλείων παρεµβάλουµε στον πίνακα µία νέα µονάδα, τα 
χαρακτηριστικά της οποίας καλούµαστε να εισάγουµε. 
Πληκτρολογούµε την συντοµογραφία τους, την περιγραφή 
τους ολογράφως και επιλέγουµε και το φύλο (γένος) τους 
που θα χρειαστεί για την περιγραφή των ποσοτήτων 
ολογράφως. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των 
στοιχείων της νέας µονάδας από την γραµµή εργαλείων 
πατάµε το κουµπί Αποθήκευση εγγραφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         (Σχήµα  59) 

 

 ErgoWin                                                                                                                                           Σελίδα        55    από  67 



 

5.3 ΧΡΗΣΤΕΣ        
Από το γενικό µενού του προγράµµατος επιλέγουµε το κουµπί Βοηθητικά αρχεία .  

και από το παράθυρο που εµφανίζεται, επιλέγουµε το εικονίδιο «Χρήστες» 

Εµφανίζεται η παρακάτω  οθόνη όπου µπορούµε να καθορίσουµε τους χρήστες του προγράµµατος. 

Για κάθε χρήστη που εισάγουµε δίνουµε τον κωδικό του και το ονοµατεπώνυµό του. 

 
(Σχήµα 60) 

 Επίσης ορίζουµε ποιές εργασίες του προγράµµατος µπορεί να εκτελέσει. Αν κάποιος χρήστης 
χαρακτηρισθεί Supervisor τότε έχει τη δυνατότητα να εκτελεί όλες τις εργασίες. 

 
(Σχήµα 61) 
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5.4. ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ   
    Και εδώ βλέπουµε και επεξεργαζόµαστε το αρχείο µε τις υπάρχουσες περιόδους (τρίµηνα) τιµών που 
είναι εγκατεστηµένα στο πρόγραµµα. Η διαγραφή κάποιας περιόδου συνεπάγεται και διαγραφή των 
αντίστοιχων αξιών όλων των άρθρων-τιµών. 
  

 
(Σχήµα 62) 

 

5.5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
     Μπορούµε να ορίσουµε διαφορετικές  µεταβλητές στο παρακάτω παράθυρο. Ετσι µας δίνεται η 
δυνατότητα να ορίσουµε στην ανάλυση κάθε άρθρου και άλλες  µεταβλητές και να έχουµε  άλλες τελικές  
αξίες των άρθρων κατά τον υπολογισµό των  άρθρου(ων) ή έργου. Π.χ. αξία εργατικών, µηχανηµάτων ή 
αξία άρθρων χωρίς τα υλικά κ.λ.π. 
 

 
(Σχήµα 63) 
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5.6 ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ  
Τα άρθρα αναγωγής είναι άρθρα µε ανάλυση υπολογισµού που δεν υπολογίζονται µόνα τους αλλά 
µπαίνουν  στο τέλος  του υπολογισµού άλλου άρθρου και προσδίδουν σ’αυτό  µι α διαφορετική τελική αξία. 
Τα άρθρα αναγωγής τα χρησιµοποιούµε κυρίως µε άρθρα κάποιου ΠΚΝΤΜ  

 
(Σχήµα 64) 

 
Τα άρθρα αναγωγής είναι ουσιαστικά  υπολογιστικά  τµήµατα µε µερικά  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  

∆ηλαδή έχουµε : 
Μεταβλητή @1 :  Αυτή «παίρνει» την µέχρι εκείνη την στιγµή υπολογισµένη αξία του άρθρου στο οποίο 
προσκολλάται το άρθρο αναγωγής. 

Μεταβλητή @2 :  Αυτή «παίρνει» την τεκµαρτή έκπτωση της κατηγορίας στο οποίο ανήκει το κύριο άρθρο   

Μεταβλητή @3 :  Αυτή «παίρνει» το «σ» αναγωγής στο επίπεδο τιµών προσφοράς της κατηγορίας στο 
οποίο ανήκει το κύριο άρθρο.   

 

 

(Σχήµα 65) 
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5.7 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ -ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

ΤΟ  έχει την δυνατότητα να  αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τιµές κόστους-εµπορίου ώστε να έχουµε 
πραγµατικές κοστολογήσεις έργων.  

Με το πλήκτρο   µπορούµε να «πάµε» στο σχετικό αρχείο  καταχωρήσουµε  νέους προµηθευτές. 

 

Στο πάνω τµήµα του παράθυρου καταγράφουµε τα δελτία αποστολής, Προσφορές,  Φαξ κ.λ.π.  
αποδεικτικά στοιχεία και στο κάτω  τµήµα καταγράφουµε  αναλυτικά  κάθε είδος υλικού. την τιµή 
προσφοράς  και την προσφερόµενη  ποσότητα.  
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5.8  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ     

Πατώντας το πλήκτρο «Συντελεστές αναθεώρησης» εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο  

 
 

Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζονται όλα τα αρχεία συντελεστών  αναθεώρησης µε χαρακτηριστικό 
όνοµα το τρίµηνο (περίοδο)  εκτέλεσης  των εργασιών  που περιλαµβάνουν ΌΛΕΣ τις εκκινήσεις (από 2ο 
Τρίµηνο 1992). Στο κάτω µέρος έχουµε σε στήλες όλες τις εκκινήσεις. Μπορούµε να αναζητήσουµε κάποιο 
κωδικό πληκτρολογώντας στα σχετικά πεδία (στη γραµµή µε τ α πλήκτρα )  την βιβλιοθήκη και τον κωδικό 
που αναζητούµε.  Όταν Αλλάζουµε  από το πάνω  τµήµα του παράθυρου το Τρίµηνο των συντελεστών το 
κάτω µέρος  θα εξακολουθεί να παραµένει στο άρθρο και στο τρίµηνο εκκίνησης που είχαµε  
προηγουµένως τοποθετηθεί. 

Με το πλήκτρο     µπορούµε να δηµιουργήσουµε δική µας 
«στήλη τιµών χρήστη στη συγκεκριµένη περίοδο» (µε 
προσωρινούς συντελεστές) µε δυνατότητα εφαρµογής κάποιου 
συντελεστή (γινόµενο) κατά την δηµιουργία της νέας στήλης ή µε 
µηδενισµό όλων των συντελεστών.  Στη νέα  στήλη αυτή 
µπορούµε να τροποποιήσουµε τους   συντελεστές.  

 

Ακόµα µε το πλήκτρο  µπορούµε  να αντιγράψουµε την στήλη 
αυτή στη επόµενη περίοδο και να δηµιουργήσουµε προσωρινούς 
συντελεστές.    
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Με το πλήκτρο  «εκτύπωση» µπορούµε να έχουµε εκτύπωση των συντελεστών για την βιβλιοθήκη και 
την συγκεκριµένη εκκίνηση µε εµφάνιση όπως ακριβώς αυτή του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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6.  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     
Πατώντας το κουµπί Λοιπές Εργασίες, εµφανίζεται το παράθυρο Λοιπές-Βοηθητικές εργασίες (Σχήµα 5).  

 (Σχήµα 5) 

 
 
6.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Στο παράθυρο αυτό επιλέγοντας Παράµετροι Εφαρµογής, µπορεί ο χρήστης να ορίσει . 
• Κείµενα που εισάγονται αυτόµατα σε ένα έργο κατά την δηµιουργία του 
• ∆ιαφορετικούς πίνακες στρογγυλοποίησης αξιών και ποσοτήτων τόσο γενικά όσο ιδιαιτέρως 

ανά χρήστη. 
• Μορφοποίηση των αριθµών και τον χαρακτήρα σύνδεσης περιγραφών άρθρων όταν υπάρχει 

δενδροειδής δοµή. Π.Χ. µε συνδετικό χαρακτήρα το « : »  για το άρθρο ΟΙΚ 341.1.Α  
      ΟΙΚ-341     = ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Πλάτους άνω των 45cm και µήκους άνω των 45cm 
      ΟΙΚ-341.1  = Λευκό έξτρα. 
      ΟΙΚ-341.1.Α  = 2cm 
      Θα  εκτυπώνεται  
«ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Πλάτους άνω των 45cm και µήκους άνω των 45cm :Λευκό έξτρα : 2cm 
• Συµπληρωµατικά κείµενα στο τέλος κάθε τιµής εφαρµογής κατά την εκτύπωση Τιµολόγιου ή Ανάλυσης 

Τιµών Εργων –ΠΚΝΤΜ. 
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Μπορούµε επίσης να ορίσουµε τον αριθµό των καταχωρίσεων νέων άρθρων ( ή και αλλαγών )  πέρα από 
τον οποίο το πρόγραµµα, κατά την έξοδό του, θα µας προτρέπει να αποθηκεύσουµε  τα άρθρα χρήστη 
εξασφαλίζοντας τα σε ξεχωριστό αρχείο  ‘BACKUP’ (Βλέπε « 6.4 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΧΡΗΣΤΗ» ) 
 
Στη παράθυρο αυτό επιλέγοντας τη  Σελίδα Παράµετροι Προϋπολογισµών, µπορούµε να µεταβάλουµε 
την σειρά , περιγραφή και τα ποσοστά των ενιαίων ποσών –δαπανών που µπαίνουν  στο τέλος των έργων. 
Πατώντας το πλήκτρο εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορούµε να κάνουµε τις αλλαγές 
µας.   

Οι αλλαγές µπορούν  να γίνουν : 

• Στη περιγραφή των ποσών 

• Στο Ποσοστό  (Φ.Π.Α., Γ.Ε & Ο.Ε., Απρόβλεπτα κ.λ.π)] 

• Στη  σειρά εµφάνισης των δαπανών αυτών. 

Οι αλλαγές ς αυτές αποθηκεύονται σαν Γενικές Παράµετροι της εφαρµογής. 
 
 
 
-Στη  Σελίδα Παράµετροι Χρήστη,  
Μπορούµε να επιλέξουµε τους  εξ’ ορισµού (by default) πίνακες στρογγυλοποίησης αξιών και 
ποσοτήτων  ιδιαιτέρως για τον συγκεκριµένο χρήστη 
Μπορούµε ακόµα, πατώντας το πλήκτρο «Σειρά δαπανών» µε να µεταβάλουµε την σειρά , περιγραφή και 
τα ποσοστά των ενιαίων ποσών –δαπανών που µπαίνουν  στο τέλος των έργων. (βλέπε και παραπάνω)  
οι  
Οι αλλαγές ς αυτές αποθηκεύονται σαν Παράµετροι  του συγκεκριµένου Χρήστη . 
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6.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 
Υπάρχουν περισσότεροι από ένας πίνακες στρογγυλοποίησης που εµφανίζονται πατώντας τα σχετικά 

πλήκτρα του πλοηγού . Κάθε πίνακας  έχει τίτλο-περιγραφή για να µπορούµε να τον 
προσδιορίζουµε και να το επιλέγουµε.  
Μπορούµε να επιλέξουµε ποιος πίνακας θα είναι ενεργός  για την στρογγυλοποίηση των τιµών εφαρµογής 
και ο πίνακας για την στρογγυλοποίηση των ποσοτήτων. ∆ηλαδή πως θα  γίνεται η στρογγυλοποίηση όταν 
µεταφέρονται ή υπολογίζονται  οι τιµές σε προϋπολογισµό ή ΠΚΤΜΝΕ. 
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε δικούς µας πίνακες και  να ορίσουµε - τροποποιήσουµε  τις 26 τιµές 
"στοιχεία" στρογγυλοποίησης των σχετικών περιοχών   
Σε κάθε πίνακα υπάρχουν  26  περιοχές που ορίζουµε σε τι µέρος της τιµής θα στρογγυλοποιηθεί αυτή. 
π.χ.  αν η τιµή  είναι στη περιοχή 1000 και 2000 να στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο "10". π.χ. το 
1345.20 γίνεται 1350. (αν βάλουµε στη  περιοχή 1000-2000 το "10" µε αρνητικό πρόσηµο τότε η 
στρογγυλοποίηση γίνεται στο πλησιέστερο µικρότερο «δεκάρικο»  δηλαδή το 1340). ) 

 
 

6.2 Ενηµέρωση Τιµαριθµικών 
 
H επιλογή Ενηµέρωση Τιµαριθµικών, θα γίνεται όταν παραλαµβάνετε από την ErgoTech την δισκέτα ή 
cd ή «κατεβάζοντας» από το internet  από το site «www.ergotech.gr » µε µία νέα τιµαριθµική για την 

εγκατάστασή της στο πρόγραµµα.   

Πατώντας  το  βρίσκουµε το σχετικό αρχείο της τιµαριθµικής από την δισκέτα ή τον κατάλογο  στον  
cd ή στο δίσκο.    Τα αρχεία βρίσκονται στο CD και στο κατάλογο  \ updates\ergowin\times 
 στη συνέχεια πατάµε τον «κεραυνό» για να αρχίσει η διαδικασία ενηµέρωσης. 
Αναλυτικές οδηγίες για την ενηµέρωση του Ergowin  περιέχονται κάθε φορά στη δισκέτα ή το cd ή στο 
Internet site µας. 
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6.3  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Με την επιλογή Ανακατασκευή ∆εικτών αρχείων, εκτελείται η αντίστοιχη εργασία για τα αρχεία του 
Ergowin. 
 
Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη, 

 

 
στην οποία αφού επιλέξουµε κάποιο αρχείο έχουµε τις δυνατότητες: 
1. απλή ανακατασκευή αρχείων δεικτών (επιλέγουµε Αναδηµιουργία ∆εικτών), 
2. ανακατασκευή αρχείων δεικτών αφού προηγουµένως αυτά διαγραφούν (επιλέγουµε Αναδηµιουργία 

∆εικτών αφού έχουµε τσεκάρει το κουτάκι ∆ιαγραφή Αρχείων ∆εικτών), 
3. ανακατασκευή αρχείων δεικτών αφού προηγουµένως αυτά διαγραφούν και συγχρόνως απαλοιφή των 

διαγραµµένων καταχωρήσεων µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση χώρου στο δίσκο (επιλέγουµε 
Αναδηµιουργία ∆εικτών αφού έχουµε τσεκάρει το κουτάκι ∆ιαγραφή Αρχείων ∆εικτών και το 
κουτάκι Pack Αρχείου ∆εδοµένων). 

 
 
6.4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Με τη επιλογή αυτή µας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσουµε όλα τα νέα Αρθρα (χρήστη), που έχουµε 
δηµιουργήσει, σε ξεχωριστό αρχείο. Η εργασία αυτή χρειάζεται  για δύο λόγους α) για µεγαλύτερη 
ασφάλεια αποθήκευσης (BackUp) και για δυνατότητα µεταφοράς των νέων άρθρων σε άλλο Η/Υ  

Μπορούµε να επιλέξουµε τον κατάλογο αποθήκευσης και  να  πατήσουµε "Αποθήκευση Άρθρων Χρήστη".  
Ετσι δηµιουργείται  µια οµάδα  (µε πρώτο συνθετικό ονόµατος το: FBAK*.*  (FBAKART, FBAKVAL,  
FBAKPICT, FBAKVAR, FBAKSPEX, FBAKANA “ .*  “  ).  
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Τα αρχεία αυτά µπορούµε αν θέλουµε να τα αποθηκεύσουµε-αντιγράψουµε  σε δισκέτα  και να τα 
µεταφέρουµε σε άλλο υπολογιστή που έχει εγκατεστηµένο το Ergowin  και να το ενηµερώσουµε 
(ξαναφορτώσουµε) µε τα νέα άρθρα µε την  «ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΧΡΗΣΤΗ» 
 
 
Το  ErgoWin κατά την έξοδό του και εφ’ όσον ο αριθµό ς των καταχωρίσεων νέων άρθρων ( ή και αλλαγών 
)  είναι πέρα από τον καθορισµένο (20)  µας προτρέπει να αποθηκεύσουµε  τα άρθρα χρήστη 
εξασφαλίζοντας τα σε ξεχωριστό αρχείο  ‘BACKUP’ . 
 
Ο Αριθµός των καταχωρήσεων πέρα από τιν οποίο το πρόγραµµα µας προτρέπει για “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
ΑΡΘΡΩΝ ΧΡΗΣΤΗ”  ορίζεται στις  παραµέτρους εφαρµογής   (Βλέπε «6.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ) 
 
6.5 ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Με την επιλογή Επανάκτηση Άρθρων Χρήστη (αντίστροφη εργασία της προηγούµενης) εµφανίζεται η 
παρακάτω  οθόνη στην οποία πρέπει να προσέξουµε τις οδηγίες. 

 
 
Αν επιλέξουµε  [Επιλογή από τον κατάλογο διαθεσίµων άρθρων ]  µπορούµε  να επιλέξουµε  όσα άρθρα 
θέλουµε µε  δηλαδή κρατάµε πατηµένο το [ Ctrl ]  και µε το  αριστερό πλήκτρο του mouse «κτυπάµε»  όσα 
άρθρα θέλουµε . 
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