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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α' Προγράμματα

Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WINDOWS Ευρώ
1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΥΧΗ-ΠΚΝΤΜ

Πρόγραμμα  «ErgoWIN-32»  για σύνταξη προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης και
τευχών δημοπράτησης και για σύνταξη Νέων Τιμών σε ΠΚΝΤΜ, ΠΛΗΡΕΣ, με πλήρεις αναλύσεις
εργασιών για ΟΛΕΣ τις Κατηγορίες έργων (Υδραυλικά, οδοποιίας, οικοδομικά, ηλεκτρομηχ/κα κλπ) με
τα (ΠΑΝΤΑ ΑΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ) νέα Τιμολόγια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με τα άρθρα
Τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων), ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ κ.λ.π. του
άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α ́ 116) και ειδικότερα της παραγράφου 4 αυτού, με όλες τις
τιμαριθμικές  και Συντελεστές Αναθεωρήσεως μέχρι σήμερα (από Α’ 1996).

Παρέχεται δωρεάν  3ωρη εκπαίδευση εντός  τριμήνου από την ημερομηνία πώλησης,
σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη. Επίσης δωρεάν 6μηνη υποστήριξη, ανανέωση
προγράμματος και ενημέρωση τιμαριθμικών και αναθεωρήσεων.

650

2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Πρόγραμμα αναλυτικών και συνοπτικών-συγκεντρωτικών  επιμετρήσεων «ErgoMetr» με
δυνατότητα επεξεργασίας σχημάτων –σκαριφημάτων και τυπολόγιων, με άμεση επικοινωνία με
τα προγράμματα ErgoLand & ErgoWin (ΠΠΑΕ, Πρωτόκολλα  Προσωρινής- Οριστικής
Παραλαβής κλπ

250

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
Πρόγραμμα Παρακολούθησης δημοσίων έργων «ErgoLand». Πιστοποιήσεις-λογαριασμοί,
Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Συμπληρ.. Συμβάσεις, Υπολογισμό αναθεωρήσεων,
Χρονοδιαγράμματα GΑNTT-PΕRT.  Εργασίες κατ’ αποκοπή, Προκαταβολές, Προσωρινή
πιστοποίηση εργασιών, Υλικά επί τόπου Με όλους τους συντελεστές αναθεώρησης μέχρι
σήμερα.
ΜΕ δωρεάν 6μηνη υποστήριξη, ανανέωση προγράμματος και ενημέρωση αναθεωρήσεων.·

450

ErgoLand + ErgoMetr (Προσφορά) ΠΛΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 700
ErgoWin + ErgoLand + ErgoMetr (Προσφορά) ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ . 1.050

Μέγεθος 75Χ123Χ13 mm - Βάρος <200
γραμμάρια -Δεν χρειάζεται εξωτερικό
τροφοδοτικό - θήκη πολυτελείας

ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ
Τώρα πάρτε τα προγράμματα μας και τα έργα σας  σε
κινητό USB-2 δίσκο 120-1TB και δουλέψτε παντού . . .
 στο γραφείο στο εργοτάξιο στο σπίτι στην υπηρεσία...

ErgoTech Παντού
βάλτε το σε οποιοδήποτε Η/Υ που έχει θύρα USB2 (ή
και USB1) και λειτουργικό Windows Me, 2000, XP κλπ
(θα εμφανιστεί σαν νέος δίσκος με το επόμενο
ελεύθερο γράμμα π.χ. F:)
Δωρεάν (320GB) για αγορά προγραμμάτων αξίας
1.000 €

50 -65€
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4. ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ErgoCAD-I Νέο  σύγχρονο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
πρόγραμμα επεξεργασίας και σχεδίασης μηκοτομής
υδραυλικών έργων με δυνατότητα οριζοντιογραφικής
απεικόνισης και ογκομέτρησης εκσκαφής.

Πάρτε το ErgoCad με 32GB/USB2.0 Stick και βάλτε το σε οποιοδήποτε Η/Υ που έχει θύρα
USB2  και λειτουργικό Windows

400

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ErgoNorm.Για τον προσδιορισμό της οικονομικότερης (Ομαλής) προσφοράς για την

ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο.
Για προετοιμασία προσφοράς. Εκτύπωση προϋπολογισμού προσφοράς με έλεγχο ομαλότητας
και με ΟΛΟΓΡΑΦΗ αναγραφή των ποσοστών προσφοράς, σύμφωνα και με τα υποοδείγματα
του ΥΠΕΧΩΔΕ. (η προσφορά θέλει μόνο μια -τυφλή- αντιγραφή). Υπολογισμός
Απαιτούμενης Πρόσθετης εγγύησης του άρθρου 4 παρ 2 του  Νόμου 3263/2004.

50

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ErgoGraph32. Πρόγραμμα επεξεργασίας επιμετρητικών
πινάκων σιδηρού οπλισμού. Με αναλυτικά πλήρη αναπτυγματα
(Πάρτε το παντού σε USB stick 8GB)

320

7.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Ergo-FINANCES32 Πρόγραμμα απλής οικονομικής
παρακολούθησης έργων.
Mε δωρεάν 6μηνη υποστήριξη, ανανέωση προγράμματος.
(Πάρτε το παντού σε USB stick 16GB)

400

8. ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΝΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ergo-Finances plus+++

Το Πλήρες Πρόγραμμα οικονομικής  παρακολούθησης έργων .
Παρακολούθηση Υλικών-τιμών Πλήρες Ημερολόγιο Εργατικών. Κοστολόγηση και
μισθοδοσία εργατικών μηχανημάτων. ΕΚΚΟ, ΑΠΔ ΙΚΑ κλπ
Multi user (δωρεάν 12μηνη υποστήριξη, ανανέωση προγράμματος.)

Το Ergo-FinancesPLUS έχει σχεδιαστεί για την οικονομική παρακολούθηση των
έργων, καταχωρώντας απλά τις πραγματοποιούμενες κινήσεις (π.χ. Τιμολόγια,
Εισπράξεις, Πληρωμές, ημερολόγιο έργου κ.λ.π.).
• Παρέχει πληροφορίες-εκτυπώσεις για κινήσεις Έργων, Κέντρων Κόστους,
Προμηθευτών, Υπεργολάβων, Καρτέλες Πελατών, Υπόλοιπα, Επιταγές.
• Έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλών εταιριών και έργων.
• Παρακολούθηση υλικών, δελτίων αποστολής και ιστορικού τιμών.
• Ασφάλεια πληροφοριών μέσω προσβάσεων χρηστών και αποθήκευση σε USB
Stick.
• Απεριόριστη δυνατότητα συνδυασμών, φίλτρων και ελεύθερης επιλογής για
αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας κινήσεων με μερικά αθροίσματα (ανά
πρόσωπο ή κέντρο κόστους ή Έργο)
• Εκτύπωση ποσών με άμεσο ισολογισμό και με αναλυτική αναγραφή
χρεωστικών-πιστωτικών ποσών καθώς και χρωστικού πιστωτικού Φ.Π.Α.
• Ταχύτατη καταχώρηση παραστατικών με τη λειτουργία (Drag & Drop) των
windows.
• Δυνατότητα αντιγραφής μιας κίνησης από μία άλλη.
• Παραμετρικός ορισμός κινήσεων προσώπων.

990
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Β’ Εγκαταστάσεις – Εκδοσεις για δίκτυο (προσθετό κόστος)
1. ERGOWIN32. Εγκατάσταση σε δίκτυο για ταυτόχρονη εργασία πολλών χρηστών
(μέχρι 5 χρήστες). (Επιβάρυνση πέραν των 5 χρηστών κατόπιν συμφωνίας)

300

2. ERGO-FINANCES Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση 100
3. ERGOLAND-ERGOMETR
Εγκατάσταση σε δίκτυο, μέχρι 5 χρήστες
(Επιβάρυνση πέραν των 5 χρηστών κατόπιν συμφωνίας)

180

4. Υπόλοιπα προγράμματα προσαύξηση στη τιμή του απλού πακέτου κατά 35% (για
μέχρι 5 χρήστες)

35%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για ταυτόχρονη αγορά περισσότερων πακέτων διαφορετικού είδους παρέχεται έκπτωση 25% στη τιμή

των πακέτων μικρότερης αξίας.
2. Για την αγορά του ίδιου πακέτου από τον ίδιο χρήστη (για διαφορετικούς χώρους), το 2ο, 3ο

προσφέρονται με έκπτωση 50% και κάθε επόμενο με έκπτωση 70%.

Γ' Ετήσιες συνδρομές
1. Ετήσια συνδρομή στο ERGOWIN32

Τηλεφωνική υποστήριξη και πλήρης ανανέωση του προγράμματος. Με την συνδρομή αυτή οι συνδρομητές
θα λαμβάνουν κάθε τρίμηνο και τα αρχεία των αναθεωρήσεων και τιμαριθμικής. 200

2. Ετήσια συνδρομή στο ERGOLAND + ERGOMETR και ERGOWIN32 μαζί.
Τηλεφωνική υποστήριξη και πλήρης ανανέωση των προγραμμάτων. Με την συνδρομή αυτή οι
συνδρομητές θα λαμβάνουν και τα αρχεία των αναθεωρήσεων και τιμαριθμικής 280

3. Ετήσια συνδρομή στο ERGOLAND+ERGOMETR
Τηλεφωνική υποστήριξη και πλήρης ανανέωση των προγραμμάτων. Με την συνδρομή αυτή οι

συνδρομητές θα λαμβάνουν κάθε τρίμηνο και τους συντελεστές αναθεώρησης. 160
4. Ετήσια συνδρομή στο ERGOLAND

Τηλεφωνική υποστήριξη και πλήρης ανανέωση του προγράμματος. Με την συνδρομή αυτή οι
συνδρομητές θα λαμβάνουν κάθε τρίμηνο και τους συντελεστές αναθεώρησης. 120

5. Ετήσια συντήρηση-υποστήριξη στο ERGOLAND (ERGOPLUS)
Τηλεφωνική υποστήριξη και ανανέωση του προγράμματος

(χωρίς ενημέρωση συντελεστών).

60

6. Ετήσια συντήρηση-υποστήριξη στο ERGO-FINANCES
Τηλεφωνική υποστήριξη και ανανέωση του προγράμματος

60

7. Ετήσια συντήρηση-υποστήριξη στο ERGO-FinancesPlus+++
Τηλεφωνική υποστήριξη και ανανέωση του προγράμματος

120

8. Ετήσια συντήρηση-υποστήριξη στο ERGO-CAD-I
Τηλεφωνική υποστήριξη και ανανέωση του προγράμματος

50

9. Ετήσια συντήρηση-υποστήριξη στο ERGO-Graph32
Τηλεφωνική υποστήριξη και ανανέωση του προγράμματος

40

10. Ετήσια συντήρηση-υποστήριξη στο ERGOMETR
Τηλεφωνική υποστήριξη και ανανέωση του προγράμματος

40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για έκδοση προγραμμάτων σε δίκτυο οι συνδρομές προσαυξάνονται κατά  35%

Η συνδρομή προσαυξάνεται ακόμα 10% για κάθε άλλη εγκατάσταση σε άλλο κτήριο.
Οι ετήσιες συνδρομές καταβάλλονται και αρχίζουν 6 μήνες μετά την αρχική αγορά.

Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.


