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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Εντός της εταιρείας ο κάτοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και κατάλληλη 
διατήρηση. Κάθε αλλαγή στο όνοµα ή θέση του κατόχου πρέπει να γνωστοποιείται 
άµεσα έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις. 

Η πνευµατική ιδιοκτησία του παρόντος κειµένου ανήκει στην ALTEC ABEE.  

Η ALTEC ABEE δεν φέρει καµία νοµική ευθύνη από την χρήση του παρόντος 
κειµένου, εκτός και αν έχει αναληφθεί από την εταιρεία συµβατική υποχρέωση 
σχετικά µε την χρήση του και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό. 

 

 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού 

Υ/Σ Εργαστηριακών ελέγχων και ∆οκιµών υλικών και 
µελετών σύνθεσης (A10) 

 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 7/12/2005 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α10.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ:  Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Υ/Σ Εργαστηριακών ελέγχων και 
∆οκιµών υλικών και µελετών σύνθεσης (A10)  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α10.SUM_V1.0 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

1.0 7/12/2005 Αρχική 

   

   

   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ / ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Υπεύθυνος Σύνταξης Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος  

Υπεύθυνος Υποέργου 2 Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 

Υπεύθυνος Έργου Παναγιώτης Λάκκος 

 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 7/12/2005 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α10.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 3 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1 Εισαγωγή ................................................................................................................5 
1.1 Επιτελική Σύνοψη .............................................................................................5 
1.2 Σκοπός Εγγράφου.............................................................................................6 
1.3 Παραποµπές - Σχετικά.......................................................................................6 

2 Επισκόπηση ............................................................................................................7 

3 Εγκατάσταση ..........................................................................................................8 

4 Οδηγίες ...................................................................................................................9 
4.1 ∆ειγµατοληψία ............................................................................................... 10 

4.1.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 14 
4.1.2 Προειδοποιήσεις....................................................................................... 14 
4.1.3 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 14 

4.2 Εντολή ελέγχου .............................................................................................. 16 
4.3 Ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος δείγµατος......................................................... 17 

4.3.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 20 
4.3.2 Προειδοποιήσεις....................................................................................... 20 
4.3.3 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 21 

4.4 Έγκριση ποιοτικού ελέγχου ............................................................................. 24 
4.4.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 26 
4.4.2 Προειδοποιήσεις....................................................................................... 27 
4.4.3 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 27 

4.5 Εκτύπωση ποιοτικού ελέγχου .......................................................................... 28 
4.6 Προσωρινή Εκτύπωση ποιοτικού ελέγχου ......................................................... 30 
4.7 Μελέτη ασφαλτικών υλικών............................................................................. 32 

4.7.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 36 
4.7.2 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 36 

4.8 Ενηµέρωση αναλογιών υλικών......................................................................... 38 
4.8.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 41 
4.8.2 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 41 

4.9 Έγκριση αποτελεσµάτων ................................................................................. 42 
4.9.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 45 
4.9.2 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 45 

4.10 Εκτύπωση µελέτης ασφαλτικών υλικών............................................................ 46 
4.11 Μελέτη σκυροδέµατος .................................................................................... 47 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 7/12/2005 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α10.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 4 

 

4.11.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 51 
4.11.2 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 51 

4.12 Ενηµέρωση Αναλογιών Υλικών (Σκυροδέµατος) ................................................ 52 
4.12.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 52 
4.12.2 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 52 

4.13 Έγκριση Αποτελεσµάτων (Σκυροδέµατος) ........................................................ 52 
4.13.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 52 
4.13.2 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 52 

4.14 Εκτύπωση µελέτης σκυροδέµατος.................................................................... 52 
4.15 Ερευνητικά προγράµµατα................................................................................ 52 

4.15.1 Λειτουργική Περιγραφή ............................................................................ 52 
4.15.2 ∆ιαδικασίες .............................................................................................. 52 

4.16 Εκθέσεις ........................................................................................................ 52 
4.16.1 Εκτύπωση ασφαλτικών µελετών ............................................................... 52 
4.16.2 Εκτύπωση  µελετών σκυροδέµατος ........................................................... 52 
4.16.3 Εκτύπωση  στοιχείων λατοµείων – Παρασκευαστηρίων ασφαλτοµίγµατος και 

Σκυροδέµατος ............................................................................................................. 52 
4.16.4 Εκτύπωση  ∆απάνης για κάθε Έλεγχο ........................................................ 52 
4.16.5 Εκτύπωση  Ελέγχων Έργου ...................................................................... 52 
4.16.6 Εκτύπωση  ∆ειγµατοληψιών ..................................................................... 52 
4.16.7 Εκτύπωση Συνολικού αριθµού Ελέγχων ανά είδος Ελέγχου ......................... 52 
4.16.8 Εκτύπωση Συνολικού αριθµού Ελέγχων ανά είδος Ελέγχου για έργα ∆ηµοσίου

 52 
4.16.9 Εκτύπωση Συνολικού αριθµού Ελέγχων ανά είδος Ελέγχου για έργα Ιδιωτικά

 52 
4.16.10 Στατιστικά στοιχεία ελέγχων ..................................................................... 52 
4.16.11 Αποτελέσµατα εργαστηριακών ελέγχων ανά τοµέα..................................... 52 
4.16.12 Αποτελέσµατα εργαστηριακών ελέγχων ανά Έργο και Ανάδοχο................... 52 
4.16.13 ∆εκαπενθήµερη κατάσταση Εσόδων –Εξόδων Εργαστηριακών δοκιµών και 

ελέγχων 52 
4.16.14 Κατάσταση ∆απανών Ελέγχων για το σύνολο  των Έργων .......................... 52 

5 Παραρτήµατα .......................................................................................................52 
5.1 Α’   Μηνύµατα Λάθους και ∆ιαδικασίες Επανάκτησης ......................................... 52 
5.2 ∆’   Γρήγορο Εγχειρίδιο Χρήστη ....................................................................... 52 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 7/12/2005 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α10.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 5 

 

1  Ε ι σ α γωγή                                                  

1.1 Επιτελική Σύνοψη 

Το παρόν  εγχειρίδιο (SUM) περιλαµβάνει τρεις βασικές ενότητες και τα παραρτήµατα. 

Οι Ενότητες είναι: 

• Η Επισκόπηση (Overview) που περιέχει τη διαδικασία που περιγράφεται από το Λογισµικό και 
µε ποιόν τρόπο υποστηρίζεται αυτή από το Λογισµικό. Επίσης, παρουσιάζει τι χρειάζεται να 
παρέχει ο χρήστης στο Λογισµικό.  

• Η Εγκατάσταση (Installation) περιγράφει τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση του 
λογισµικού στο Μηχάνηµα-Στόχος  

• Οι Οδηγίες (Instruction) παρέχουν, για κάθε εργασία:  
− Μια λειτουργική περιγραφή (what the task will achieve) 
− Προειδοποιήσεις (Do’s and don’t’s) 
− Παραµέτρους, που περιλαµβάνουν: 

(α) Απαιτούµενες 

(β) Προαιρετικές  

(γ) Προεπιλογές (Default options) 

− ∆ιαδικασίες, που περιλαµβάνουν:  

(α) Αρχική Εγκατάσταση και Εκκίνηση (Setup and initialisation) 

(β) Λειτουργίες εισαγωγής δεδοµένων (Input operations) 

(γ) Αναµενόµενα Αποτελέσµατα (What results to expect) 

− Πιθανά σφάλµατα και αιτίες (what to do when things go wrong) 

 

Τα Παραρτήµατα περιλαµβάνουν µηνύµατα λάθους (Error Messages) και διαδικασίες 
επανάκτησης (recovery procedures).  

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης λογισµικού πρόκειται να χρησιµοποιηθεί:  

• Από κάθε ενδιαφερόµενο για το υποσύστηµα ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιήσει το τµήµα 2 
(Επισκόπηση) για µια γρήγορη αναφορά στα περιεχόµενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.  

• από τους χειριστές (operators) του υποσυστήµατος Εργαστηριακών ελέγχων και ∆οκιµών 
υλικών και µελετών σύνθεσης οι οποίοι θα αναφέρονται κυρίως στο τµήµα 4 (Οδηγίες 
Χρήστη) 

• από τον διαχειριστή του υποσυστήµατος (System Administrator) ο οποίος θα αναφέρεται 
κυρίως στα τµήµατα 3 και 6 . 
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από τον υπεύθυνο συντήρησης του υποσυστήµατος (maintenance personnel) για την 
εγκατάσταση  ο οποίος θα αναφέρεται κυρίως στο τµήµα 3 (Εγκατάσταση). 

1.2 Σκοπός Εγγράφου  

Ο σκοπός του εγχειριδίου χρήσης λογισµικού είναι να βοηθήσει τον χρήστη να 
λειτουργήσει και να συντηρήσει (Operation and Maintenance) το υποσύστηµα Εργαστηριακών 
ελέγχων και ∆οκιµών υλικών και µελετών σύνθεσης (A10). 

1.3 Παραποµπές - Σχετικά  

α/α Έγγραφο Παράγραφος Τίτλος Εφαρµογή Αναφ. 

1] Quality 

1.1] ISO 9001     

1.2] U-PD Quality Manual  4.xx    

1.3] 

ESA PSS-05-0 

(Issue 2 1991) 

ESA Software 
Engineering Standards 

5.4.3 The Software 
User Manual x  

 Appendix C 
C.5 

SUM Table of 
contents   

1.4] 

ESA PSS-05-03 

(Issue 1 Oct 91)  

Guide to the Software 
Detailed Design and 
Production Phase 

Chapter 6 The Software 
User Manual x  
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2  Επ ι σ κ όπηση   

(OVERVIEW) 

Το υποσύστηµα Εργαστηριακών ελέγχων και ∆οκιµών υλικών και µελετών σύνθεσης 
σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την παρακολούθηση των ελέγχων , των δοκιµών υλικών και  
των µελετών των Περιφερειών ( ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων τους και των Νοµαρχιών που 
ανήκουν στην Περιφέρεια). 

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει το υποσύστηµα Εργαστηριακών ελέγχων και ∆οκιµών 
υλικών και µελετών σύνθεσης (A10) είναι: 

1. ∆ειγµατοληψία 
2. Ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος δείγµατος 
3. Σύνταξη µελέτης σύνθεσης υλικών 
4. Ερευνητικά Προγράµµατα 
5. Βοηθητικές Εργασίες 
6. Εκθέσεις 

Στο κείµενο που ακολουθεί θα περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες που υποστηρίζονται 
από το σύστηµα, µε τη σειρά που πρέπει να ενεργήσει ο χρήστης για να ολοκληρώσει τις 
ενέργειες του. 
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3  Ε γ κα τ άσ τ αση  

 (Installation) 

Οι εµπλεκόµενοι µε την εκτέλεση των Εφαρµογών ρόλοι µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρείς 
κατηγορίες: 

a) Καθήκοντα ∆ιαχειριστή (Administrator) που µπορεί να καθορίζει τα δικαιώµατα εκτέλεσης 
µίας Εφαρµογής από µία Οργανωτική Μονάδα και παραµετροποιεί τους συγκεκριµένους 
χρήστες (ή οµάδες χρηστών)  σε σχέση µε τους εµπλεκόµενους Ρόλους. 

b) ∆ικαιώµατα Υπευθύνων Χρηστών που µπορούν να εκτελέσουν τα ενεργά σενάρια χρήσης 
µε λήψη αποφάσεων 

c) ∆ικαιώµατα απλών Χρηστών που περιορίζονται στο να έχουν το δικαίωµα να 
ενηµερωθούν για τα καταχωρηµένα στοιχεία. 

d) ∆ικαιώµατα δηµιουργίας Εκθέσεων και Εκτυπώσεων που µπορούν να είναι διακριτά χωρίς 
να αποκλείεται να δοθεί η δυνατότητα στους (a), (b) και (c) να δοθεί, από τον (a). 

Όπως ορίζεται και στο έγγραφο SUIG διατίθενται δύο τρόποι εκτέλεσης των 
Εφαρµογών: 

i) Σαν Java Applet, τρόπος εκτέλεσης που επιτρέπει να µη γίνεται τοπική εγκατάσταση 
βιβλιοθηκών κλάσεων. 

ii) Μέσω του Java Web Start που δεν πρόκειται µεν για thin client αλλά επιτρέπει να γίνεται 
αυτόµατο deployment και η ταχύτητα εκτέλεσης να βελτιστοποιηθεί. 

Σε επίπεδο µηχανής Client µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας Web Browser (MS Explorer 
6, Netscape 6.5, Mozilla 1.6, Opera 7, ή νεώτερες εκδόσεις) µε τις εξής προϋποθέσεις: 

• Η συµβατική υποχρέωση δεν καλύπτει παλαιές µηχανές και εγγυάται ασφαλή 
λειτουργία σε Windows (έκδοση 2000, XP, ή νεώτερη), Linux (Redhat, Suse, 
Mandrake), Unix (Solaris, HP-UX, AIX). 

• Η µηχανή του client πρέπει να είναι java-enabled µε έκδοση 1.4.2 του JRE (Java 
Runtime Environment) ή νεώτερη 

• Πρέπει να έχει γίνει ενεργοποίηση της Java (applets, Java Web Start) στον 
χρησιµοποιούµενο Web Browser του Client. 
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4  Οδηγ ί ε ς  

(INSTRUCTIONS) 

Το Υ/Σ Εργαστηριακών ελέγχων και ∆οκιµών υλικών και µελετών σύνθεσης αποτελείται από 
τις παρακάτω λειτουργίες. 

 
•   Επεξεργασία υλικού 

o ∆ειγµατοληψία 
o Εντολή Ελέγχου 
o Ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος δείγµατος 
o Έγκριση ποιοτικού ελέγχου 
o Εκτύπωση ποιοτικού ελέγχου 
o Προσωρινή Εκτύπωση ποιοτικού ελέγχου 

• Σύνταξη µελέτης σύνθεσης υλικών 
o Μελέτη ασφαλτικών υλικών 

- Ενηµέρωση αναλογιών υλικών 
- Έγκριση αποτελεσµάτων 
- Εκτύπωση µελέτης ασφαλτικών υλικών 

o Μελέτη σκυροδέµατος 
- Ενηµέρωση αναλογιών υλικών 
- Έγκριση αποτελεσµάτων 
- Εκτύπωση µελέτης ασφαλτικών υλικών 

• Ερευνητικά Προγράµµατα 
• Εκθέσεις 
• Βοηθητικές Εργασίες 
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4.1 ∆ειγµατοληψία 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ∆ειγµατοληψιών του 
εργαστηρίου και εκτελείται από την επιλογή: ∆ειγµατοληψία -> ∆ειγµατοληψία 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των δειγµατοληψιών των εργαστηρίων.  

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 
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Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 

  

Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «∆ειγµατοληψία». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας το 
πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι λειτουργίες που περιγράφηκαν 
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προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε το πάτηµα µίας επιλογής στο 
αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των ∆ειγµατοληψιών παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 

 

Για την διαχείριση ∆ειγµατοληψιών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Κατάσταση  δείγµατος Ενηµερώνεται από την διαδικασία «Ανάλυση και ποιοτικός 
έλεγχος δείγµατος». 

Νοµός Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 
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 αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

Εργαστήριο Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη.  

Αριθµός Εντολής Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Προτείνεται το 
αµέσως µεγαλύτερο.  

Αριθµός Πρωτοκόλλου Συµπληρώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα Πρωτοκόλλου. 

Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλου 

Συµπληρώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα Πρωτοκόλλου. 

Κωδικός έργου  Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

Ένδειξη έργου Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

Αιτών Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Επιβλέπουσα υπηρεσία. Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τύπος δειγµατοληψίας Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

∆ειγµατολήπτης Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

Περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες 

Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

Ηµεροµηνία παραλαβής 
δείγµατος 

Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη.  Υπάρχει λίστα 
αποδεκτών τιµών µε τη µορφή ηµερολογίου που 

ενεργοποιείται πατώντας .  

Ηµεροµηνία 
δειγµατοληψίας 

Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 
αποδεκτών τιµών µε τη µορφή ηµερολογίου που 

ενεργοποιείται πατώντας .  

Κόστος ∆ειγµατοληψίας Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Η συµπλήρωση 
επιτρέπεται µόνο όταν ο ∆ειγµατολήπτης είναι «Εργαστήριο».  
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Ηµεροµηνία εκτέλεσης 
δοκιµών 

Ενηµερώνεται από την διαδικασία «Ανάλυση και ποιοτικός 
έλεγχος δείγµατος». 

Εκτέλεση δοκιµών Ενηµερώνεται από την διαδικασία «Ανάλυση και ποιοτικός 
έλεγχος δείγµατος». 

4.1.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 
διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Στην µεταβολή δεν µπορούν να αλλάξουν τα πεδία εάν έχει εγκριθεί ο ποιοτικός έλεγχος ή 
εάν έχει εκτυπωθεί. 

Στην διαγραφή πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος.  

Στην ακύρωση πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος. Με την ακύρωση δείγµατος η 
κατάσταση του δείγµατος γίνεται «Ακυρωµένο». Στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί 
έλεγχοι τότε ζητείται από τον χρήστη η επιβεβαίωση της ακύρωσης. 

4.1.2 Προειδοποιήσεις  

Εάν έχει γίνει εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου , εµφανίζεται το µήνυµα «Η δειγµατοληψία 
είναι σε κατάσταση : Έγινε η Εκτύπωση. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα ληφθούν υπόψη». 

Εάν έχει γίνει ακύρωση της δειγµατοληψίας , εµφανίζεται το µήνυµα «Η δειγµατοληψία 
είναι σε κατάσταση : Ακυρωµένο. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα ληφθούν υπόψη» 

4.1.3 ∆ιαδικασίες  

Ανάλογα µε τον τύπο δειγµατοληψίας εµφανίζονται στο κάτω τµήµα της οθόνης οι 
µεταβλητές που έχουν καθοριστεί για αυτόν και έπειτα συµπληρώνονται. 
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Για την ακύρωση δείγµατος υπάρχει η λειτουργία «Ακύρωση» η οποία ενεργοποιείται 
επιλέγοντας τη (πατώντας το βελάκι  στο κάτω µέρος της σελίδας). 

Για την αναζήτηση του αριθµού πρωτοκόλλου υπάρχει η λειτουργία «Αναζήτηση 
Πρωτοκόλλου» η οποία ενεργοποιείται επιλέγοντας τη (πατώντας το βελάκι  στο κάτω 
µέρος της σελίδας). 

 

Ο χρήστης βάζει τα κριτήρια µε τα οποία θέλει να κάνει την αναζήτηση και πατά το 
πλήκτρο «Αναζήτηση». Το Υ/Σ Πρωτοκόλλου του επιστρέφει τις εγγραφές που ικανοποίησαν τα 
κριτήρια του. Επιλέγοντας την εγγραφή που επιθυµεί και πατώντας «Αποδοχή» συνδέει την 
δειγµατοληψία µε το πρωτόκολλο. 
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4.2 Εντολή ελέγχου 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη εκτύπωση της εντολής ελέγχου και 
εκτελείται από την επιλογή: ∆ειγµατοληψία -> Εντολή ελέγχου 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη  

 

που συµπληρώνοντας κι πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.3 Ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος δείγµατος 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση της Ανάλυσης και του Ποιοτικού 
Ελέγχου των δειγµάτων του εργαστηρίου και εκτελείται από την επιλογή: Ποιοτικός έλεγχος -
> Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος δείγµατος. 

 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των αναλύσεων-ποιοτικών ελέγχων των 
δειγµάτων.  

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 
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Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 

  

Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος». ∆εν έχει όµως σε αυτή την περίπτωση την 
δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή (πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής ) ή να διαγράψει 
(πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής ). Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές 
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της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο 
και να εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι 

λειτουργίες που περιγράφηκαν προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε 
το πάτηµα µίας επιλογής στο αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του 
υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Ανάλυσης και Ποιοτικού Ελέγχου δείγµατος 
παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 

 

Για την διαχείριση της Ανάλυσης και του Ποιοτικού Ελέγχου των δειγµάτων απαιτούνται τα 
παρακάτω στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Ηµεροµηνία έναρξης 
ελέγχου 

Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Ηµεροµηνία λήξης 
ελέγχου 

Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Εκτέλεση δοκιµών Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

Τοµέας ελέγχου Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας .  

Αποτέλεσµα ελέγχου Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας . 

Αξιολόγηση 
αποτελέσµατος 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κατάσταση έργου Ενηµερώνεται από τη διαδικασία «Έγκριση ποιοτικού 
ελέγχου» 

4.3.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 
διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή. 

Στην µεταβολή ο χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τα πεδία στην περίπτωση που έχει 
εγκριθεί από τον αρµόδιο ή έχει εκτυπωθεί ( η κατάσταση του δείγµατος του είδους έκθεσης 
είναι «Προς κοινοποίηση» ή «Έγινε Εκτύπωση»).  Όταν µεταβληθούν τιµές στην ενότητα 
«Έλεγχοι», τότε καταχωρούνται οι τιµές που άλλαξαν, η ηµεροµηνία και ο χρήστης που τις 
µετέβαλλε, ώστε να υπάρχει ιστορικότητα των στοιχείων των ελέγχων, και ταυτόχρονα έλεγχος 
της ποιότητας των ελέγχων του δείγµατος. 

4.3.2 Προειδοποιήσεις  

Εάν έχει γίνει ακύρωση της δειγµατοληψίας , εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν µπορεί να γίνει 
έλεγχος σε ακυρωµένη δειγµατοληψία». 

Εάν έχει γίνει εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου , εµφανίζεται το µήνυµα «Η δειγµατοληψία 
είναι σε κατάσταση : Έγινε η Εκτύπωση. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα ληφθούν υπόψη». 
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4.3.3 ∆ιαδικασίες  

Πατώντας «∆απάνες / Έλεγχοι» και ανάλογα µε τον Τύπο δειγµατοληψίας εµφανίζονται οι 
µεταβλητές των ελέγχων στο τµήµα της σελίδας «Έλεγχοι» . 

 

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές ελέγχου» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας) θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές του ελέγχου του συγκεκριµένου τύπου 
δειγµατοληψίας. Να σηµειωθεί ότι στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που 
ισχύουν για το διάστηµα που εκτελέστηκαν οι έλεγχοι. 
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Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «∆είγµατα» πατώντας το βελάκι  που 
βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας, θα πληροφορείται σε ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας 
για τα δείγµατα της δειγµατοληψίας. 

 

Για κάθε έλεγχο καταχωρούνται προαιρετικά εγγραφές µε τις δαπάνες στο τµήµα της 
σελίδας «∆απάνες». 

 

 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 Υπόχρεος Όταν συµπληρωθεί οι ∆απάνες θεωρούνται Έσοδα αλλιώς 
Έξοδα. Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆απάνη Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας . Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ποσό Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Όταν ο χρήστης τελειώσει την συµπλήρωση των πεδίων, και πατήσει «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή» τότε εκτελείται ο έλεγχος των πεδίων µε τις αποδεκτές τιµές που είναι 
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καθορισµένες. Εµφανίζεται µήνυµα µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, και καταχωρούνται στο 
πεδίο «Αποτελέσµατα ελέγχων». 
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4.4 Έγκριση ποιοτικού ελέγχου 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο την έγκριση των αποτελεσµάτων των 
δειγµατοληψιών του εργαστηρίου και εκτελείται από την επιλογή: Ποιοτικός έλεγχος -> 
Έγκριση ποιοτικού ελέγχου. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των αναλύσεων-ποιοτικών ελέγχων των 
δειγµάτων.  

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Έγκριση ποιοτικού ελέγχου δειγµατοληψίας». ∆εν έχει όµως την δυνατότητα σ’αυτή 
την περίπτωση να εισάγει µία εγγραφή (πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής ) ή να διαγράψει 
(πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής ). Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές 
της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο 

και να εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι 
λειτουργίες που περιγράφηκαν προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε 
το πάτηµα µίας επιλογής στο αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του 
υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Έγκρισης ποιοτικού ελέγχου δειγµατοληψίας 
παρουσιάζει την παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση της Ανάλυσης και του Ποιοτικού Ελέγχου των δειγµάτων απαιτούνται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 Τελική έγκριση Συµπληρώνεται µόνο από τον αρµόδιο 

 
Η έγκριση των αποτελεσµάτων γίνεται από τον αρµόδιο, µετά το πέρας των ελέγχων (η 

κατάσταση του δείγµατος του είδους έκθεσης πρέπει να είναι «Προς έγκριση» ). 
Ο αρµόδιος κάνει αναζήτηση δείγµατος και καταγράφει την έγκριση η µη του δείγµατος.  

4.4.1 Λειτουργική Περιγραφή  
Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Έγκριση». 
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Ζητείται από τον χρήστη η επιβεβαίωση της έγκρισης µε το µήνυµα «Θέλετε να εγκριθεί ο 
έλεγχος». Όταν ο χρήστης πατήσει «Ναι» ο έλεγχος εγκρίνεται και η κατάσταση γίνεται «Προς 
Κοινοποίηση», ενώ εάν πατήσει «Όχι» η κατάσταση γίνεται «Προς επανέλεγχο». 

4.4.2 Προειδοποιήσεις  

Εάν έχει γίνει ακύρωση της δειγµατοληψίας , εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν µπορεί να γίνει 
έλεγχος σε ακυρωµένη δειγµατοληψία». 

Εάν έχει γίνει εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου , εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν µπορεί να 
γίνει έλεγχος σε εκτυπωµένη δειγµατοληψία». 

4.4.3 ∆ιαδικασίες 

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές ελέγχου» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας) θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές του ελέγχου του συγκεκριµένου τύπου 
δειγµατοληψίας. Να σηµειωθεί ότι στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που 
ισχύουν για το διάστηµα που εκτελέστηκαν οι έλεγχοι. 

 

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «∆είγµατα» πατώντας το βελάκι  που 
βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας, θα πληροφορείται σε ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας 
για τα δείγµατα της δειγµατοληψίας. 
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4.5 Εκτύπωση ποιοτικού ελέγχου 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου και 
εκτελείται από την επιλογή: Ποιοτικός έλεγχος -> Εκτύπωση ποιοτικού ελέγχου 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη  

 

που συµπληρώνοντας κι πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.6 Προσωρινή Εκτύπωση ποιοτικού ελέγχου 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου και 
εκτελείται από την επιλογή: Ποιοτικός έλεγχος -> Προσωρινή Εκτύπωση ποιοτικού 
ελέγχου 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη  

 

που συµπληρώνοντας κι πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.7 Μελέτη ασφαλτικών υλικών 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ασφαλτικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται σε κάποια κατασκευή και εκτελείται από την επιλογή: Σύνταξη Μελέτης 
Σύνθεσης Υλικών -> Μελέτη Ασφαλτικών Υλικών. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ασφαλτικών Υλικών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Μελέτη Ασφαλτικών Υλικών». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι λειτουργίες που περιγράφηκαν 
προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε το πάτηµα µίας επιλογής στο 
αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Μελέτης Ασφαλτικών Υλικών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση της Μελέτης Ασφαλτικών Υλικών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Νοµός 

 

Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός µελέτης Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Εµφανίζεται το 
αµέσως µεγαλύτερο του α/α µελέτης 

Αριθµός Πρωτοκόλλου   Συµπληρώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα Πρωτοκόλλου 

Ηµεροµηνία Συµπληρώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα Πρωτοκόλλου 
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Πρωτοκόλλου   

Έργο Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

Ανάδοχος Εµφανίζεται αυτόµατα από τον ανάδοχο του έργου 

Επιβλέπουσα υπηρεσία Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

Κατηγορία 
ασφαλτοµίγµατος 

Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Τύπος ασφαλτοµίγµατος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Στρώση 
ασφαλτοµίγµατος 

Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ευστάθεια  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Υποχώρηση  Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κενά αέρος στο 
συµπιεσµένο άσφαλτο-
µείγµα 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κενά συµπιεσµένων 
αδρανών 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Φαινόµενο βάρος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Βέλτιστο ποσοστό 
ασφάλτου 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

∆οκιµή υδρεµποτισµού Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κατηγορία δαπάνης Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆απάνη Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  
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Κατάσταση Εµφανίζεται αυτόµατα ανάλογα µε την κατάσταση της 
µελέτης. 

Κόστος δαπάνης Εµφανίζεται µετά την επιλογή της ∆απάνης 

Ποιοτικός έλεγχος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Αποτελέσµατα ελέγχων Εµφανίζεται αυτόµατα από την επεξεργασία των ελέγχων. 

4.7.1   Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 
διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Στην µεταβολή ο χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τα πεδία στην περίπτωση που έχει 
εγκριθεί από τον αρµόδιο ( η κατάσταση της µελέτης είναι «Προς κοινοποίηση» ). 

Στην διαγραφή πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος. ∆εν επιτρέπεται η διαγραφή της 
µελέτης στην περίπτωση που έχει εγκριθεί από τον αρµόδιο ( η κατάσταση της µελέτης είναι 
«Προς κοινοποίηση» ). 

Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές που η κατάσταση τους είναι «προς 
έλεγχο» ή «προς επανέλεγχο». 

4.7.2 ∆ιαδικασίες  

Για κάθε µελέτη καταχωρούνται υποχρεωτικά εγγραφές µε τα θέµατα στο τµήµα της 
σελίδας «Θέµατα». 
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Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Θέµα Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές µελέτης» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας)  θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές της µελέτης της συγκεκριµένης 
κατηγορίας. Στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για το διάστηµα 
που έγινε η µελέτη. 

 

Όταν ο χρήστης τελειώσει την συµπλήρωση των πεδίων, και πατήσει «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή» τότε εκτελείται ο έλεγχος των πεδίων µε τις αποδεκτές τιµές που είναι 
καθορισµένες. Εµφανίζεται µήνυµα µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, και καταχωρούνται στο 
πεδίο «Αποτελέσµατα ελέγχων». 
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4.8 Ενηµέρωση αναλογιών υλικών 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ασφαλτικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται σε κάποια κατασκευή και εκτελείται από την επιλογή: Σύνταξη Μελέτης 
Σύνθεσης Υλικών -> Ενηµέρωση αναλογιών υλικών. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ασφαλτικών Υλικών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 



 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Φορέας: ΥΠΕΣ∆∆Α 

Έργο: ΟΠΣΠ 
Σύµβαση: 2010.013 

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού Ηµεροµ: 7/12/2005 
Έκδοση: 1.0 

 

ΟΠΣΠ_2010.013_SP2_Α10.SUM_V1.0.doc  Σελίδα 39 

 

  

Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Ενηµέρωση Αναλογιών Υλικών». ∆εν έχει όµως την δυνατότητα σ’ αυτή την περίπτωση 
να εισάγει µία εγγραφή (πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής ) ή να διαγράψει (πατώντας το 
πλήκτρο της διαγραφής ). Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης 
(για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να 
εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι 
λειτουργίες που περιγράφηκαν προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε 
το πάτηµα µίας επιλογής στο αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του 
υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Ενηµέρωσης Αναλογιών Υλικών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση της Ενηµέρωσης Αναλογιών Υλικών απαιτούνται και τα παρακάτω 
στοιχεία : 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Υλικό Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πηγή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ποσοστό % κατά βάρος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Η διαδικασία είναι η εξής: Γίνεται αναζήτηση της µελέτης και έπειτα το σύστηµα δίνει τα 
βασικά στοιχεία και την κατάσταση. Όταν καταχωρηθούν οι αναλογίες η κατάσταση γίνεται 
«προς έγκριση». 

4.8.1  Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 
διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Στην µεταβολή ο χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τα πεδία στην περίπτωση που έχει 
εγκριθεί από τον αρµόδιο ( η κατάσταση της µελέτης είναι «προς κοινοποίηση» ). 

Στην διαγραφή πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος. ∆εν επιτρέπεται η διαγραφή της 
µελέτης στην περίπτωση που έχει εγκριθεί από τον αρµόδιο ( η κατάσταση της µελέτης είναι 
«προς κοινοποίηση» ). 

 Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές που η κατάσταση τους είναι «προς 
έλεγχο» ή «προς επανέλεγχο». 

4.8.2 ∆ιαδικασίες  

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές µελέτης» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας)  θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές της µελέτης της συγκεκριµένης 
κατηγορίας. Στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για το διάστηµα 
που έγινε η µελέτη. 
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4.9 Έγκριση αποτελεσµάτων 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ασφαλτικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται σε κάποια κατασκευή και εκτελείται από την επιλογή: Σύνταξη Μελέτης 
Σύνθεσης Υλικών -> Έγκριση αποτελεσµάτων. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ασφαλτικών Υλικών. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Έγκριση Αποτελεσµάτων». ∆εν έχει όµως την δυνατότητα σ’αυτή την περίπτωση να 
εισάγει µία εγγραφή (πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής ) ή να διαγράψει (πατώντας το 
πλήκτρο της διαγραφής ). Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης 
(για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να 
εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι 
λειτουργίες που περιγράφηκαν προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε 
το πάτηµα µίας επιλογής στο αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του 
υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Έγκρισης Αποτελεσµάτων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση της Έγκρισης Αποτελεσµάτων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Τελική έγκριση Συµπληρώνεται µόνο από τον αρµόδιο 

Προς επανέλεγχο Συµπληρώνεται µόνο από τον αρµόδιο 

 

       Η διαδικασία είναι η εξής:  Η έγκριση της µελέτης γίνεται από τον αρµόδιο, µετά το 
πέρας της (η κατάσταση του δείγµατος πρέπει να είναι «προς έγκριση»). Ο αρµόδιος κάνει 
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αναζήτηση δείγµατος. Εάν δεν εγκριθεί από το αρµόδιο  η κατάσταση της µελέτης γίνεται 
«Προς επανέλεγχο» αλλιώς  γίνεται «Προς κοινοποίηση». 
 

4.9.1  Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 
διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές που η κατάσταση τους είναι «προς 
έλεγχο» ή «προς επανέλεγχο». 

4.9.2 ∆ιαδικασίες  

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές µελέτης» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας)  θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές της µελέτης της συγκεκριµένης 
κατηγορίας. Στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για το διάστηµα 
που έγινε η µελέτη. 
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4.10 Εκτύπωση µελέτης ασφαλτικών υλικών 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.11  Μελέτη σκυροδέµατος 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των σκυροδεµάτων που 
χρησιµοποιούνται σε κάποια κατασκευή και εκτελείται από την επιλογή: Σύνταξη Μελέτης 
Σύνθεσης Υλικών -> Μελέτη Σκυροδέµατος. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Σκυροδεµάτων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Μελέτη Σκυροδέµατος». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή πατώντας 
το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . Τέλος ο 
χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι λειτουργίες που περιγράφηκαν 
προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε το πάτηµα µίας επιλογής στο 
αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Μελέτης Σκυροδέµατος παρουσιάζει την παρακάτω 
µορφή: 
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Για την διαχείριση της Μελέτης Σκυροδέµατος  απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Νοµός Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Αριθµός µελέτης Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Εµφανίζεται το 
αµέσως µεγαλύτερο του α/α µελέτης 

Αριθµός Πρωτοκόλλου   Συµπληρώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα Πρωτοκόλλου 
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Ηµεροµηνία 
Πρωτοκόλλου   

Συµπληρώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα Πρωτοκόλλου 

Έργο Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

Ανάδοχος Εµφανίζεται αυτόµατα από τον ανάδοχο του έργου 

Επιβλέπουσα υπηρεσία Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

Κατηγορία 
σκυροδέµατος 

Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Χαρακτηριστική αντοχή Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

Απαιτούµενη αντοχή Υπάρχει λίστα αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται 

πατώντας  

Κάθιση Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Λόγος νερού προς 
τσιµέντο 

Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Κατηγορία δαπάνης Υποχρεωτική  καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

∆απάνη Υποχρεωτική  καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Κόστος δαπάνης Εµφανίζεται αυτόµατα µετά την καταχώρηση της ∆απάνης 

Ποιοτικός έλεγχος Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Αποτελέσµατα ελέγχων Εµφανίζεται αυτόµατα από την επεξεργασία των ελέγχων. 

Κατάσταση Εµφανίζεται αυτόµατα ανάλογα µε την κατάσταση της 
µελέτης. 
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4.11.1 Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 
διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Στην µεταβολή ο χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τα πεδία στην περίπτωση που έχει 
εγκριθεί από τον αρµόδιο ( η κατάσταση της µελέτης είναι «Προς κοινοποίηση» ). 

Στην διαγραφή πρέπει ο χρήστης να είναι εξουδιοτηµένος. ∆εν επιτρέπεται η διαγραφή της 
µελέτης στην περίπτωση που έχει εγκριθεί από τον αρµόδιο ( η κατάσταση της µελέτης είναι 
«Προς κοινοποίηση» ). 

Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές που η κατάσταση τους είναι «προς 
έλεγχο» ή «προς επανέλεγχο». 

4.11.2 ∆ιαδικασίες  

Για κάθε µελέτη καταχωρούνται υποχρεωτικά εγγραφές µε τα θέµατα στο τµήµα της 
σελίδας «Θέµατα». 

 

 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Θέµα Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές Μελέτης» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας) θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές της µελέτης της συγκεκριµένης 
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κατηγορίας. Στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για το διάστηµα 
που έγινε η µελέτη. 
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4.12 Ενηµέρωση Αναλογιών Υλικών (Σκυροδέµατος) 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ασφαλτικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται σε κάποια κατασκευή και εκτελείται από την επιλογή: Σύνταξη Μελέτης 
Σύνθεσης Υλικών -> Ενηµέρωση αναλογιών υλικών(σκυροδέµατος). 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Μελετών Σκυροδέµατος. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Ενηµέρωση Αναλογιών Υλικών». ∆εν έχει όµως την δυνατότητα σ’αυτή την περίπτωση 
να εισάγει µία εγγραφή (πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής ) ή να διαγράψει (πατώντας το 
πλήκτρο της διαγραφής ). Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης 
(για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να 
εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι 
λειτουργίες που περιγράφηκαν προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε 
το πάτηµα µίας επιλογής στο αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του 
υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Ενηµέρωσης Αναλογιών Υλικών παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση της Ενηµέρωσης Αναλογιών Υλικών απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Στην υπο-ενότητα «Υλικά»  

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Υλικό Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Πηγή Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Ποσοστό κατά βάρος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 
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Ποσότητα κατά βάρος Υποχρεωτική καταχώρηση από το χρήστη. 

Στην υπο-ενότητα «Αντοχή ∆οκιµίων Μελέτης» 

Ηλικία σκυροδέµατος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

Μέσος όρος Προαιρετική καταχώρηση από το χρήστη. 

 

 

 

 

    
Η διαδικασία είναι η εξής: Γίνεται αναζήτηση της µελέτης και όταν καταχωρηθούν οι 

αναλογίες η κατάσταση γίνεται «προς έγκριση». 
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4.12.1  Λειτουργική Περιγραφή  
Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 

διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές που η κατάσταση τους είναι «προς 
έλεγχο» ή «προς επανέλεγχο». 

4.12.2  ∆ιαδικασίες  

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές Μελέτης» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας) θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές της µελέτης της συγκεκριµένης 
κατηγορίας. Στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για το διάστηµα 
που έγινε η µελέτη. 
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4.13  Έγκριση Αποτελεσµάτων (Σκυροδέµατος) 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ασφαλτικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται σε κάποια κατασκευή και εκτελείται από την επιλογή: Σύνταξη Μελέτης 
Σύνθεσης Υλικών -> Έγκριση αποτελεσµάτων(σκυροδέµατος). 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Σκυροδεµάτων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 
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Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 

  

Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Έγκριση Αποτελεσµάτων». ∆εν έχει όµως την δυνατότητα σ’αυτή την περίπτωση να 
εισάγει µία εγγραφή (πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής ) ή να διαγράψει (πατώντας το 
πλήκτρο της διαγραφής ). Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης 
(για να εµφανιστούν νέες ή να αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να 
εκτυπώσει τις εγγραφές που υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι 
λειτουργίες που περιγράφηκαν προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε 
το πάτηµα µίας επιλογής στο αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του 
υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της Έγκρισης Αποτελεσµάτων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση της Έγκρισης Αποτελεσµάτων απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Τελική έγκριση Συµπληρώνεται µόνο από τον αρµόδιο 

Προς επανέλεγχο Συµπληρώνεται µόνο από τον αρµόδιο 

 

         Η διαδικασία είναι η εξής: Η έγκριση της µελέτης γίνεται από τον αρµόδιο, µετά το 
πέρας της (η κατάσταση του δείγµατος πρέπει να είναι «προς έγκριση»). Ο αρµόδιος κάνει 
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αναζήτηση δείγµατος. Εάν δεν εγκριθεί από το αρµόδιο η κατάσταση της µελέτης γίνεται «προς 
επανέλεγχο» αλλιώς γίνεται «προς κοινοποίηση». 

 

4.13.1  Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή «Εφαρµογή». Η 
διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην αίτηση καταχωρούνται και η 
οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές που η κατάσταση τους είναι «προς 
έλεγχο» ή «προς επανέλεγχο». 

4.13.2  ∆ιαδικασίες  

Ο χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία «Προδιαγραφές Μελέτης» (αφού την επιλέξει 
πατώντας το βελάκι  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας) θα πληροφορείται σε 
ξεχωριστό παράθυρο της σελίδας για τις προδιαγραφές της µελέτης της συγκεκριµένης 
κατηγορίας. Στο παράθυρο αυτό θα εµφανίζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για το διάστηµα 
που έγινε η µελέτη. 
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4.14  Εκτύπωση µελέτης σκυροδέµατος 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.15  Ερευνητικά προγράµµατα 

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων 
και εκτελείται από την επιλογή: Ερευνητικά Προγράµµατα. 

Αρχικά ο χρήστης βλέπει την κατάσταση των Ερευνητικών Προγραµµάτων. 

Η πλοήγηση στις εγγραφές αυτές γίνεται µε τα πλήκτρα που υπάρχουν στο κάτω µέρος 
της οθόνης. Τα πλήκτρα είναι τα εξής: 

1. Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή  
2. Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή  
3. Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή  
4. Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή  

Υπάρχει επίσης η ενηµέρωση του χρήστη για τον αριθµό της εγγραφής που βρίσκεται ο 
χρήστης και για τον αριθµό των εγγραφών που υπάρχουν. 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εγγραφών 
πατώντας το κουµπί  που βρίσκεται στο πάνω µέρος της. Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη , 
στην οποία ο χρήστης εισάγει τα πεδία , τους τελεστές (λογικός όρος) και τις τιµές που επιθυµεί. 
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Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση µπορεί να πατήσει το κουµπί «Εύρεση» για να 
εκτελεστεί το φιλτράρισµα των εγγραφών διαφορετικά το κουµπί «Ακύρωση». Πατώντας το 
κουµπί «Καθαρισµός» δίνεται η δυνατότητα του καθαρισµού των φίλτρων. 

Ο χρήστης πατώντας σε µία εγγραφή έχει την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µέσω της 
οθόνης «Ερευνητικά προγράµµατα». Επίσης έχει την δυνατότητα να εισάγει µία εγγραφή 
πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής  ή να διαγράψει πατώντας το πλήκτρο της διαγραφής . 
Τέλος ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τις εγγραφές της οθόνης (για να εµφανιστούν νέες ή να 
αφαιρεθούν τυχόν διαγραµµένες ) µε το πλήκτρο και να εκτυπώσει τις εγγραφές που 
υπάρχουν στην οθόνη πατώντας το πλήκτρο . Όλες οι λειτουργίες που περιγράφηκαν 
προηγουµένως, ισχύουν για όλες τις οθόνες που εµφανίζονται µε το πάτηµα µίας επιλογής στο 
αριστερό τµήµα της αρχικής οθόνης (λειτουργίες του υποσυστήµατος) , και είναι διαθέσιµες 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υποσυστήµατος. 

Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων των Ερευνητικών Προγραµµάτων παρουσιάζει την 
παρακάτω µορφή: 
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Για την διαχείριση των Ερευνητικών Προγραµµάτων  απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Νοµός 

 

Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Α/Α Προγράµµατος Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Εµφανίζεται 
αυτόµατα το αµέσως µεγαλύτερο  

Θέµα   Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Ονοµασία Ιδρύµατος Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Είδος Ιδρύµατος Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. Υπάρχει λίστα 

αποδεκτών τιµών που ενεργοποιείται πατώντας  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη. 
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Ιστοσελίδα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Τηλέφωνα Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

Fax Προαιρετική καταχώρηση από τον χρήστη. 

 

4.15.1  Λειτουργική Περιγραφή  

Η καταχώριση των εγγραφών γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή 
«Εφαρµογή». Η διαφορά είναι ότι πατώντας «Αποδοχή» η αίτηση ή οι αλλαγές στην 
αίτηση καταχωρούνται και η οθόνη εξαφανίζεται ενώ πατώντας «Εφαρµογή» ο χρήστης 
έχει την οθόνη ακόµα ενεργή.  

4.15.2  ∆ιαδικασίες  

Για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα καταχωρούνται υποχρεωτικά εγγραφές µε τους 
Συµµετέχοντες στο τµήµα της σελίδας «Συµµετέχοντες / Αρµόδιοι επί του Προγράµµατος». 

 

 

Π Ε ∆ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Συµµετέχων Υποχρεωτική καταχώρηση από τον χρήστη.  
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4.16 Εκθέσεις  

Η παρούσα λειτουργία έχει ως αντικείµενο τις Εκθέσεις (Εκτυπώσεις) του Υ/Σ Εργαστηριακών 
ελέγχων και ∆οκιµών υλικών και µελετών σύνθεσης και εκτελείται από την επιλογή: «Εκθέσεις» 
του αρχικού Μενού: 
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4.16.1  Εκτύπωση ασφαλτικών µελετών 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.2  Εκτύπωση  µελετών σκυροδέµατος 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.3 Εκτύπωση  στοιχείων λατοµείων – Παρασκευαστηρίων ασφαλτοµίγµατος και 
Σκυροδέµατος                                                                                         

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.4  Εκτύπωση  ∆απάνης για κάθε Έλεγχο 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.5  Εκτύπωση  Ελέγχων Έργου 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.6  Εκτύπωση  ∆ειγµατοληψιών 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.7  Εκτύπωση Συνολικού αριθµού Ελέγχων ανά είδος Ελέγχου 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.8  Εκτύπωση Συνολικού αριθµού Ελέγχων ανά είδος Ελέγχου για έργα ∆ηµοσίου 

 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.9  Εκτύπωση Συνολικού αριθµού Ελέγχων ανά είδος Ελέγχου για έργα Ιδιωτικά                      

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.10  Στατιστικά στοιχεία ελέγχων 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.11 Αποτελέσµατα εργαστηριακών ελέγχων ανά τοµέα 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.12  Αποτελέσµατα εργαστηριακών ελέγχων ανά Έργο και Ανάδοχο 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.13  ∆εκαπενθήµερη κατάσταση Εσόδων – Εξόδων Εργαστηριακών δοκιµών και 
ελέγχων                                                                                  

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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4.16.14  Κατάσταση ∆απανών Ελέγχων για το σύνολο  των Έργων 

Επιλέγοντας αυτή την εκτύπωση δηµιουργείται η ακόλουθη προεκτυπωτική οθόνη 

 

που συµπληρώνοντας και πατώντας «Αποδοχή» παράγει το εξής αποτέλεσµα: 
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5  Παραρ τ ήµα τα   

(APPENDIXES) 

5.1 Α’   Μηνύµατα Λάθους και ∆ιαδικασίες Επανάκτησης   

(Error messages and recovery procedures) 

Σε όλες τις περιπτώσεις εµφάνισης µηνύµατος λάθους που δεν κατανοείτε, 

ειδοποιείστε και συµβουλευτείτε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

• ∆ειγµατοληψία  

«Η δειγµατοληψία είναι σε κατάσταση : Έγινε η Εκτύπωση. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα 
ληφθούν υπόψη» , εµφανίζεται όταν έχει γίνει εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου. 

«Η δειγµατοληψία είναι σε κατάσταση : Ακυρωµένο. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα 
ληφθούν υπόψη» , εµφανίζεται όταν η δειγµατοληψία έχει ακυρωθεί. 

• Ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος δείγµατος 

«∆εν µπορεί να γίνει έλεγχος σε ακυρωµένη δειγµατοληψία», εµφανίζεται όταν έχει 
γίνει ακύρωση της δειγµατοληψίας. 

«Η δειγµατοληψία είναι σε κατάσταση : Έγινε η Εκτύπωση. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα 
ληφθούν υπόψη» , εµφανίζεται όταν έχει γίνει εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου. 

• Έγκριση ποιοτικού ελέγχου 

«∆εν µπορεί να γίνει έλεγχος σε ακυρωµένη δειγµατοληψία» , εµφανίζεται όταν έχει 
γίνει ακύρωση της δειγµατοληψίας. 

«∆εν µπορεί να γίνει έλεγχος σε εκτυπωµένη δειγµατοληψία» , εµφανίζεται όταν έχει 
γίνει εκτύπωση του ποιοτικού ελέγχου. 
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5.2 ∆’   Γρήγορο Εγχειρίδιο Χρήστη 

(Quick Reference guide) 

Σκοπός του Υποσυστήµατος ∆οκιµών και Αποτελεσµάτων Εργαστηριακών Μελετών είναι η 
διευκόλυνση των εργασιών του Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων, και συγκεκριµένα η διαχείριση 
των ελέγχων ασφαλτοµιγµάτων, αδρανών και δοµικών υλικών, σκυροδέµατος, και λοιπών 
υλικών. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, το εργαστήριο παίρνει κάποια δείγµατα και διενεργεί 
αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας τους. 

Οι ενέργειες βάσει των οποίων γίνεται ο δειγµατοληπτικός έλεγχος είναι : 

1. Λαµβάνεται το δείγµα µε σχετική αίτηση για έλεγχο. 
2. Πρωτοκολλείται. 
3. Γίνεται ανάλυση και γίνεται µέτρηση των ιδιοτήτων των υλικών. 
4. Συγκρίνεται µε τις προδιαγραφές. 
5. Εξάγεται σχετική µελέτη. 
6. Εγκρίνεται από τον αρµόδιο. 
7. Κοινοποιείται το αποτέλεσµα. 

Επίσης µε αίτηση µπορεί να ζητείται σύνταξη µελέτης σύνθεσης σκυροδέµατος ή 
ασφαλτοµίγµατος. 

Οι µελέτες γίνονται για τον καθορισµό προδιαγραφών υλικών (τα οποία µπορεί να 
προτείνει) ,την γνωµάτευση της καταλληλότητας των και την αναλογία τους για εκτέλεση 
κάποιου έργου. 

Οι µελέτες αφορούν: 

• Μελέτες ασφαλτικών υλικών 
• Μελέτες Σκυροδέµατος 

Οι ενέργειες σε αυτήν την περίπτωση είναι: 

1. Ο ανάδοχος προτείνει τα υλικά (πρέπει να τα προσκοµίσει και να προσδιορίσει την 
πηγή των). 

2. Ο ανάδοχος ζητάει από το εργαστήριο (µέσω εντύπου) να του προτείνει αναλογία για 
τα υλικά αυτά για να παράγει ένα αποτέλεσµα το οποίο να έχει τα απαιτούµενα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

a. Παρακαλώ για την σύνταξη µελέτης σύνθεσης µε τα ακόλουθα υλικά: 
i. Σκύρα λατοµείο τάδε 
ii. Άµµος λατοµείο τάδε 
iii. Τσιµέντο τύπου τάδε κ.λ.π. 
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3. Το εργαστήριο συντάσσει µελέτη η οποία περιλαµβάνει τις αναλογίες των υλικών και 
οτιδήποτε άλλο πρόσθετο ώστε να καλυφθούν οι αντίστοιχες προδιαγραφές. 

4. Μετά γίνεται δειγµατοληψία ως ανωτέρω προκειµένου να διαπιστωθεί αν είναι 
σύµφωνο µε τις µελέτες. 

Οι προδιαγραφές που θα προσδιορισθούν από το εργαστήριο θα µπορoύσαν να 
χρησιµοποιηθούν κατά τον έλεγχο του τελικού προϊόντος που χρησιµοποιήθηκε. 

Για τα σκυροδέµατα πρέπει να προσδιοριστoύν  από τον αιτούντα τα: 

• Είδος σκυροδέµατος ( Εργοστασιακό , εργοταξιακό )  
• Κατηγορία σκυροδέµατος. 
• Τυπική απόκλιση 
• Εργασιµότητα 
• Πρόσθετες ιδιότητες (Αντλησιµότητα, στεγανότητα, ανθεκτικότητα κ.λ.π.) 
• Αντοχή σε κάµψη 
• Λόγος νερού προς τσιµέντο (Ν / Τ) 
• Σκυρόδεµα µικρών ή µεγάλων έργων (αν το είδος σκυροδέµατος είναι εργοταξιακό). 
• Ειδικές απαιτήσεις σκυροδέµατος (ανθεκτικό σε χηµικές προσβολές, σκυρόδεµα µέσα 

στο νερό, µέσα στην θάλασσα, σε παραθαλάσσιο περιβάλλον) 

Για τον καθορισµό του καλύτερου µείγµατος των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
γίνεται µια σειρά από ελέγχους. 

Για τα ασφαλτικά αυτοί περιλαµβάνουν (χωρίς να είναι και τα µοναδικά): 

• Κοκκοµετρική καµπύλη µίγµατος εντός συγκεκριµένων ορίων. 
• Ποσοστό % ασφάλτου εντός συγκεκριµένων ορίων. 
• Ευστάθεια ασφαλτοµίγµατος άνω συγκεκριµένου ορίου. 
• Ποσοστό % κενών ασφαλτοµίγµατος εντός συγκεκριµένων ορίων. 
• Λόγος Υδρεµποτισµού άνω συγκεκριµένου ορίου. 

 

 

 

 

 


