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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

2.1 Εισαγωγή – Περιγραφή της εφαρμογής
Το τεύχος αυτό, αποτελεί τον Οδηγό Χρήσης και το Εγχειρίδιο Αναφοράς
της έκδοσης 1 του Προγράμματος «Έντυπα Δόμησης» του Τεχνικού Οίκου
Λογισμικού (ΤΟΛ).
Το «Έντυπα Δόμησης» είναι μία εφαρμογή SDI (Single Document
Interface). Αυτό σημαίνει ότι μονάχα ένα αρχείο δεδομένων μπορεί να είναι
ανοιχτό κάθε στιγμή από το πρόγραμμα, μπορούμε να τρέχουμε το
πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές, οπότε να δουλεύουμε και με
περισσότερα του ενός αρχεία δεδομένων.
Το «Έντυπα Δόμησης» ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές
σε ότι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας της εφαρμογής με το χρήστη. Έτσι
υπάρχει απόλυτη συμβατότητα και ακολουθούνται τα πρότυπα των
τελευταίων εκδόσεων της «σουίτας» εφαρμογών γραφείου της Microsoft
Office 2010.
2.2 Σκοπός
Ο σκοπός της εφαρμογής «Έντυπα Δόμησης» είναι η διευκόλυνση του
χρήστη στη συμπλήρωση και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων «Αίτηση
Έγκρισης Δόμησης» και «Έγκριση Δόμησης», όπως αυτά προδιαγράφονται
από τον Ν. 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου
Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις», για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Επιπλέον και εφόσον συνοδεύεται από την προαιρετική υπομονάδα
ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. το πρόγραμμα επιτρέπει την βαθμονόμηση και την κατάταξη
του
Η εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» είναι μια αυτόνομη εφαρμογή η οποία
όμως μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα
«Αμοιβές Μηχανικών» ώστε να είναι δυνατή η άντληση δεδομένων από το
πρόγραμμα των αμοιβών για την αυτόματη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων
των εντύπων της εφαρμογής.
Το interface του προγράμματος έχει διαμορφωθεί βάσει των πρότυπων
εντύπων για την έκδοση οικοδομικής άδειας όπως ορίζει ο Ν. 4030/2011
ώστε κατά την συμπλήρωση των πεδίων με τα δεδομένα ο χρήστης να έχει
εικόνα του πραγματικού εκτυπώσιμου εντύπου, διευκολύνοντας σημαντικά
την εισαγωγή των δεδομένων.

ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης
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3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 Γενικά
Με την εκτέλεση του «Έντυπα Δόμησης» – και αφότου απομακρυνθεί το
παράθυρο καλωσορίσματος (Splash Screen) που παραμένει στην οθόνη για
μερικά δευτερόλεπτα – εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα (Εικ. 3-1), μιας
τυπικής εφαρμογής για Windows:

Εικ. 3-1 Περιβάλλον Εργασίας

Στην εικόνα πέρα από τα τυπικά στοιχεία κάθε παραθυρικής εφαρμογής,
όπως η γραμμή κεφαλίδας του παραθύρου με τα πλήκτρα σμίκρυνσης,
κλείσιμο κλπ) – διακρίνουμε και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία του
Interface Χρήστη της εφαρμογής που συγχρόνως δηλώνουν και τον τρόπο
οργάνωσης και εισαγωγής των δεδομένων. Έτσι διακρίνουμε:
 Ταινία εντολών (Ribbon)
Η ταινία εντολών χωρίζεται σε 4 φύλλα εντολών (ενότητες), τα
οποία περιέχουν λογικά ομαδοποιημένες εντολές κι εμφανίζουν
σελίδες δεδομένων της κάθε ενότητας. Αυτά είναι:
 Αίτηση
 Έγκριση
 ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.
 Εκτυπώσεις
 Βοήθεια
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Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης



Παράθυρο Άμεσης Βοήθειας
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3.2 Ιδιαιτερότητες
Η εκμάθηση του «Έντυπα Δόμησης», από ένα χρήστη τυπικών εφαρμογών
για MS Windows, είναι πολύ εύκολη. Έχει γίνει προσπάθεια έτσι ώστε η
εφαρμογή στο σύνολό της να, ακολουθεί τις τυπικές προδιαγραφές τόσο
του λειτουργικού συστήματος όσο και άλλων διαδεδομένων εφαρμογών
όπως είναι το MS Office 2010. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα
παρακάτω σημεία, στα οποία ακολουθείται ο κανόνας αυτός:
 στην εγκατάσταση της εφαρμογής.
 στα πεδία ελέγχου και εισαγωγής δεδομένων (πλήκτρα, κελιά
εισαγωγής τιμών)
 Τυπικοί διάλογοι Άνοιγμα (Open) και Καταχώρηση (Save) αρχείων
δεδομένων.
Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο τρόπος
διαχείρισης των αρχείων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα το
διαφορετικό που ο χρήστης θα πρέπει να μάθει, όπως επίσης δεν υπάρχει
περιορισμός, τόσο ως προς τη θέση ενός αρχείου δεδομένων όσο και ως
προς το όνομα. Επιπλέον για κάθε έργο αποθηκεύεται ένα και μοναδικό
αρχείο με προέκταση .domisi. Η διαχείριση αυτών των αρχείων γίνεται είτε
μέσα από την ίδια την εφαρμογή με τους τυπικούς διαλόγους των Windows
όσο και από τον Εξερευνητή (Explorer) του λειτουργικού συστήματος όπως
περιγράφεται στα επόμενα.
3.3 Διαχείριση Αρχείων μέσα από το πρόγραμμα
Στο «ΈντυπαΔόμησης-ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.» η διαχείριση (Άνοιγμα/Αποθήκευση)
των αρχείων δεδομένων γίνεται με τους τυπικούς διαλόγους του
λειτουργικού συστήματος έτσι ώστε ο χρήστης να μην είναι αναγκασμένος
να μάθει νέο τρόπο δουλειάς ειδικά για τα αρχεία αυτού του προγράμματος.
Ο τυπικός διάλογος διαχείρισης αρχείων είναι αυτός της Εικ. 3-2

ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης
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Εικ. 3-2 Τυπικός Διάλογος Εισαγωγής Αρχείων Δεδομένων

Ο τρόπος λειτουργίας του διαλόγου είναι κοινός για όλες τις εφαρμογές
Windows.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι:
Στο πεδίο «Θέση» επιλέγουμε το φάκελο (folder) στον οποίο έχουμε
αποθηκεύσει το αρχείο δεδομένων που θέλουμε να ανοίξουμε και να
επεξεργαστούμε, ή εφ’ όσον πρόκειται για αποθήκευση αρχείου, τον
φάκελο στον οποίο θέλουμε να «σώσουμε» το αρχείο δεδομένων που
επεξεργαζόμαστε.
Ο κατάλογος αρχείων, εμφανίζει όλα τα αρχεία Αίτησης – Έγκρισης
Δόμησης (*.domisi) του τρέχοντος φακέλου. Μπορούμε να επιλέξουμε με
το ποντίκι ένα αρχείο ή και να γράψουμε το πλήρες όνομά του στο πεδίο
«Αρχείο».
Όταν έχουμε επιλέξει ένα υπάρχον αρχείο, μπορούμε να το ανοίξουμε και
να το επεξεργαστούμε πατώντας το πλήκτρο «Άνοιγμα».
Ομοίως όταν πρόκειται για καταχώρηση αρχείου, δίνουμε τη θέση και το
όνομα του αρχείου στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα. Στην
περίπτωση αυτή αν το αρχείο που δίνουμε υπάρχει ήδη, το πρόγραμμα θα
μας ζητήσει επιβεβαίωση για να αντικαταστήσει (overwrite) το υπάρχον
αρχείο.
Προτείνεται εδώ να δίνονται όσο το δυνατό περιγραφικά ονόματα στα
αρχεία που καταχωρούμε, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση και
επεξεργασία τους ακόμα και όταν έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα
από τη σύνταξή τους.
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3.4 Διαχείριση Αρχείων από τον Εξερευνητή (Explorer)
Όπως και σε άλλες εφαρμογές έτσι και στο αμοιβές, μπορούμε να
ανοίξουμε και να επεξεργαστούμε ένα αρχείο δεδομένων (μορφής
*.domisi), απ’ ευθείας από τον Explorer. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και
στο «Έντυπα Δόμησης», καθώς το αρχείο δεδομένων του προγράμματος
όπως αναφέρθηκε ήδη είναι ένα και μοναδικό.

Εικ. 3-3 Άνοιγμα Αρχείων με τον Εξερευνητή (Explorer)

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι απλός. Επιλέγουμε στον Explorer
τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο που μας ενδιαφέρει και εφ’
όσον αυτό εμφανίζεται στον κατάλογο των αρχείων, με διπλό (αριστερό)
κλικ το «Έντυπα Δόμησης» ξεκινάει και ανοίγει το εν’ λόγω αρχείο για
επεξεργασία.
Οι χρήστες που έχουν εξοικειωθεί με τη μέθοδο αυτή από άλλες εφαρμογές
(Word, Excel, AutoCAD κ.α.) θα βρουν πολύ χρήσιμη τη δυνατότητα αυτή.

ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης
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4

ΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΟΛΩΝ &
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

4.1 Γενικά
Στο «Έντυπα Δόμησης», το κλασσικό μενού επιλογών καθώς και οι
γραμμές εργαλείων έχουν αντικατασταθεί από το Κεντρικό Πλήκτρο
Εντολών και την Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης. Στο Κεντρικό Πλήκτρο
Εντολών βρίσκονται οι εντολές που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των
αρχείων δεδομένων (Άνοιγμα, Καταχώρηση κλπ), καθώς και τις ρυθμίσεις
της εφαρμογής. Συντομεύσεις ορισμένων από των παραπάνω εντολών
περιλαμβάνονται στην Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης.
4.2 Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών - Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης
Το Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών και η Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης του
«Έντυπα Δόμησης» βρίσκονται στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου
της εφαρμογής και φαίνονται στην Εικ. 4-1.
Εικ. 4-1Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών και Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης

Στα επόμενα περιγράφονται αναλυτικά οι εντολές και οι επιλογές που
συναντάμε στο Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών.
4.2.1

Μενού Αρχεία

Εικ. 4-2
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Οι επιλογές αυτές επιτρέπουν την καταχώρηση του τρέχοντος
έργου σε κάποιο αρχείο. Δίνοντας την επιλογή Καταχώρηση
και εφ’ όσον το τρέχον αρχείο δεδομένων έχει ήδη πάρει
όνομα, (έχει δηλαδή «σωθεί» προηγουμένως), η καταχώρηση
είναι άμεση, χωρίς άλλη προτροπή προς το χρήστη. Στην
αντίθετη περίπτωση που το τρέχον αρχείο δεν έχει ακόμα
σωθεί, εμφανίζεται ο διάλογος διαχείρισης αρχείων (File
Manager), στον οποίο μπορούμε να δώσουμε τόσο το όνομα
όσο και τη θέση καταχώρησης του αρχείου. Επίσης η εντολή
Καταχώρηση Ως εμφανίζει τον ίδιο διάλογο δίνοντας τη
δυνατότητα ένα αρχείο να σωθεί με άλλο όνομα ή/και σε
άλλη θέση.

Η εντολή αυτή αρχικοποιεί το πρόγραμμα προετοιμάζοντάς
το για ορισμό νέων δεδομένων. Εφ’ όσον υπάρχουν αλλαγές
στο τρέχον αρχείο, προτρέπει για καταχώρηση του αρχείου
στο δίσκο.

Με την εντολή αυτή εμφανίζουμε το διάλογο διαχείρισης
αρχείων (File Manager) των Windows προκειμένου να
εισάγουμε και να επεξεργαστούμε στο «Έντυπα Δόμησης»
ένα αρχείο το οποίο έχει καταχωρηθεί προηγουμένως σε
κάποιο δίσκο ή άλλο μέσο καταχώρησης.

Με την εντολή αυτή εμφανίζεται ο κατάλογος με τα αρχεία
τα οποία ‘ανοίχτηκαν’ πρόσφατα στο πρόγραμμα «Έντυπα
Δόμησης».

ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

13

Με την εντολή αυτή εμφανίζεται ο διάλογος για την αλλαγή
άδειας χρήσης του προγράμματος των «Έντυπα Δόμησης».

Με την εντολή αυτή εμφανίζεται ο διάλογος για την
διαχείριση της ταινίας εντολών και της γραμμής γρήγορης
πρόσβασης.

Με την εντολή αυτή εμφανίζονται οι πληροφορίες για την
εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» (π.χ. η έκδοση της εφαρμογής
1.x)

Έξοδος από την εφαρμογή. Αν υπάρχουν αλλαγές στο τρέχον
αρχείο τότε εμφανίζεται η προτροπή για καταχώρηση αυτών
των αλλαγών ή όχι.

14
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ΦΥΛΛΟ
ΑΙΤΗΣΗ
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5.1 Γενικά
Στο φύλλο «Αίτηση» παρουσιάζονται σε τέσσερις σελίδες τα πεδία
εισαγωγής των δεδομένων για την συμπλήρωση του πρότυπου εντύπου
«Αίτηση Έγκρισης Δόμησης».
Ενεργοποιώντας διαδοχικά τις σελίδες «Σελίδα 1», «Σελίδα 2», «Σελίδα 3»
και «Σελίδα 4», με τα σχετικά πλήκτρα από την ενότητα «Επιλογή Σελίδας»
της ταινίας εντολών εμφανίζονται αυτούσιες στην οθόνη επεξεργασίας οι
σελίδες του πρότυπου εντύπου «Έγκρισης Δόμησης».
Τα πεδία με λευκό χρώμα είναι επεξεργάσιμα ώστε ο χρήστης να μπορεί
να πληκτρολογήσει τα δεδομένα εισαγωγής. Για πιο εύκολη και σύντομη
εισαγωγή δεδομένων ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των εντολών
Αποκοπή, Αντιγραφή κι Επικόλληση της ενότητας «Πρόχειρο» στην ταινία
εντολών, είτε από τις συντομεύσεις των εντολών στο πληκτρολόγιο.
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Να σημειώσουμε εδώ ότι όσα πεδία στα έντυπα είναι κοινά
συμπληρώνονται μία φορά και το δεδομένο εισαγωγής εμφανίζεται
αυτόματα και στα υπόλοιπα πεδία.
Υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιο κελί να συμπληρώσουμε στοιχεία
σε περισσότερες από μία γραμμές κειμένου. Σε ορισμένα κελιά
πολλές φορές είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο όπως π.χ. όταν έχουμε
ανάθεση μιας μελέτης σε περισσότερους από ένα μηχανικούς. Για
να αλλάξουμε γραμμή κειμένου ενώ βρισκόμαστε σε ένα κελί αρκεί
να πατήσουμε μαζί τα πλήκτρα Shift + Enter.
Ενδέχεται το ύψος κάποιου κελιού στο οποίο έχουμε πληκτρολογήσει
περισσότερες από μία γραμμές να μην επιτρέπει να εμφανιστεί όλο το
κείμενο. Το πλήρες κείμενο ενός κελιού εμφανίζεται στη γραμμή «Formula
Bar» στη οποία αναγράφεται κάθε φορά το περιεχόμενο του επιλεγμένου
κελιού.
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6

ΦΥΛΛΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ

Στο φύλλο «Έγκριση» παρουσιάζονται αντίστοιχα σε τέσσερις σελίδες τα
πεδία εισαγωγής των δεδομένων για την συμπλήρωση του πρότυπου
εντύπου «Έγκρισης Δόμησης».
Όπως και στο φύλλο «Αίτηση» ενεργοποιώντας διαδοχικά τις σελίδες
«Σελίδα 1», «Σελίδα 2», «Σελίδα 3» και «Σελίδα 4», με τα σχετικά πλήκτρα
από την ενότητα ‘Επιλογή Σελίδας’ της ταινίας εντολών εμφανίζονται
αυτούσιες στην οθόνη επεξεργασίας οι σελίδες του πρότυπου εντύπου
«Έγκρισης Δόμησης».

Τα πεδία με λευκό χρώμα είναι επεξεργάσιμα ώστε ο χρήστης να μπορεί να
πληκτρολογήσει τα δεδομένα εισαγωγής. Για πιο εύκολη και σύντομη
εισαγωγή δεδομένων ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των εντολών
Αποκοπή, Αντιγραφή κι Επικόλληση της ενότητας «Πρόχειρο» στην ταινία
εντολών, είτε από τις συντομεύσεις των εντολών στο πληκτρολόγιο.
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Να σημειώσουμε εδώ ότι όσα πεδία στα έντυπα είναι κοινά
συμπληρώνονται μία φορά και το δεδομένο εισαγωγής εμφανίζεται
αυτόματα και στα υπόλοιπα πεδία.
Στην «Σελίδα 1» του φύλλου «Έγκριση Δόμησης» μπορούμε με το πλήκτρο
«Επιλογή Εικόνας» που εμφανίζεται κάτω από το σχετικό πεδίο να
επιλέξουμε κάποιο αρχείο εικόνας ως τοπογραφικό διάγραμμα.
Φροντίστε η εικόνα να έχει αναλογία διαστάσεων 1 προς 3 ώστε να μην
παραμορφωθεί στην εκτύπωση. Καλύτερο αποτέλεσμα εκτύπωσης δίνουν
εικόνες με λευκό φόντο.
Η εικόνα μπορεί να είναι οποιαδήποτε εικόνα μορφής jpg, wmf, emf, bmp
ή tif και η επιλογή της γίνεται με τον τυπικό διάλογο του λειτουργικού
συστήματος.

Προσοχή: Στο αρχείο δεδομένων αποθηκεύεται η πλήρης διαδρομή – path
του αρχείου της εικόνας του τοπογραφικού σκαριφήματος. Η ίδια η εικόνα
δεν αποθηκεύεται μαζί με το αρχείο μορφής *.domisi. Αν το αρχείο εικόνας
διαγραφεί από το δίσκο το έντυπο δεν θα περιέχει πλέον τοπογραφικό
σκαρίφημα.
Μπορούμε να αφαιρέσουμε την εικόνα με το πλήκτρο «Διαγραφή Εικόνας»

ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης
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7

ΦΥΛΛΟ
ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.

7.1 Σελίδα 1
Στο φύλλο «ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.» παρουσιάζονται σε πέντε σελίδες τα πεδία
εισαγωγής των δεδομένων για την συμπλήρωση του εντύπου του Δελτίου
Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτων.
Όπως και στα υπόλοιπα φύλλα
ενεργοποιώντας
διαδοχικά
τις
σελίδες 1 έως 3, ή τις σελίδες Αρχική
ή Τελική Βαθμολογία με τα σχετικά
πλήκτρα από την ενότητα «Επιλογή Σελίδας» της ταινίας εντολών
εμφανίζονται αυτούσιες στην οθόνη επεξεργασίας οι σελίδες του πρότυπου
εντύπου «ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.».
Τα πεδία με λευκό χρώμα είναι επεξεργάσιμα ώστε ο χρήστης να μπορεί να
πληκτρολογήσει τα δεδομένα εισαγωγής. Για πιο εύκολη και σύντομη
εισαγωγή δεδομένων ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των εντολών
Αποκοπή, Αντιγραφή κι Επικόλληση της ενότητας «Πρόχειρο» στην ταινία
εντολών, είτε από τις συντομεύσεις των εντολών στο πληκτρολόγιο.
Καθώς κινούμαστε στα κελιά μιας σελίδας δεδομένων το παράθυρο άμεσης
βοήθειας ενημερώνεται αυτόματα ώστε να εμφανίζει τις οδηγίες
συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου.
7.2 Σελίδα 1
Στην 1η σελίδα δίνουμε τα στοιχεία του αρμόδιου συντάκτη μηχανικού και
την ημερομηνία αυτοψίας. Η μορφή της σελίδας αυτής φαίνεται στην
εικόνα:
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7.3 Σελίδα 2
Στη σελίδα 2 δίνουμε τα στοιχεία που ταυτοποιούν το κτήριο, όπως τη θέση
το δήμο τη χρήση κ.α. όπως και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών.
Η μορφή της σελίδας αυτής είναι όπως στην επόμενη εικόνα:

Κάθε πεδίο που συμπληρώνουμε εδώ έχει μοναδικό αριθμό ο οποίος
παραπέμπει στη σχετική γραμμή του πίνακα αρχικής βαθμολογίας.
Καθοριστικό πεδίο εδώ είναι ο Δομικός Τύπος του Κτηρίου. Η επιλογή
γίνεται σύμφωνα ανάλογα με τον τύπο του φέροντα οργανισμού και τον
κανονισμό με τον οποίο έχει μελετηθεί το κτήριο. Συμβουλευτείτε τον
Πίνακα δομικών τύπων της ενότητας Γ που εμφανίζεται στο παράθυρο
άμεσης βοήθειας.
Θα πρέπει κάνουμε επίσης τις κατάλληλες επιλογές στα πεδία 5.Ένταση
Λειτουργίας, 6.Αλλαγή Χρήσης, 7.Υπαγωγή στις κατηγορίες του νόμου,
9.Μέγιστος Μέγιστος Αριθμός Προσώπων που Συναθροίζονται στο
Κτήριο.
Τέλος επιλέγουμε στο πεδίο 10 τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά
ΕΑΚ και στο πεδίο 11 την κατηγορία του εδάφους κατά ΕΑΚ.
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7.4 Σελίδα 3
Ομοίως στη σελίδα 3 συμπληρώνουμε στην ενότητα Δ τα γενικά στοιχεία
του κτηρίου και στην ενότητα Ε τα στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι
σεισμού. Συμβουλευτείτε το παράθυρο άμεσης βοήθειας για πληροφορίες
αναλυτικά για κάθε πεδίο.
Η μορφή της σελίδας αυτής είναι όπως στην επόμενη εικόνα:

Στο κεφάλαιο Δ, σε ορισμένα πεδία πρέπει να συμπληρώσουμε τιμή όπως
π.χ. επιφάνεια κάτοψης και ολική δομημένη επιφάνεια ενώ σε άλλα
επιλέγουμε από το αναδυόμενο μενού ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή όποια διαθέσιμη
επιλογή.
Στο κεφάλαιο Ε που αφορά τα στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι σεισμού
τσεκάρουμε με το mouse ή με το πλήκτρο διάστημα-space, κατάλληλα τις
διάφορες επιλογές. Προσοχή στην επιλογή «Μη κανονική διάταξη
τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη» η οποία λειτουργεί διαφορετικά από τις
υπόλοιπες στον πίνακα αρχικής βαθμολογίας όπου αναφέρεται ως
«κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη», έτσι ώστε να ενεργοποιείται
ο σχετικός συντελεστής 0,50 στις κατηγορίες ΟΣα και ΟΣβ όταν δεν είναι
επιλεγμένη και αντίστροφα.
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7.5 Σελίδα Αρχική Βαθμολογία
Στη σελίδα αυτή δεν συμπληρώνουμε κανένα στοιχείο. Πρόκειται για τον
πίνακα Αρχικής Γενικής Δομικής Βαθμολογίας (ΑΔΒ) του δελτίου δομικής
τρωτότητας. Το πρόγραμμα μεταφέρει εδώ και «μαρκάρει» με έντονους
(bold) χαρακτήρες τους θετικούς ή αρνητικούς επιμέρους βαθμούς όσων
παραμέτρων των πεδίων 5 έως 35 του δελτίου δομικής τρωτότητας έχουν
νόημα για τον επιλεγμένο δομικό τύπο του κτηρίου. Η μορφή της σελίδας
αυτής είναι όπως στην επόμενη εικόνα:

Στο κεφάλαιο Δ, σε ορισμένα πεδία Στην τελευταία γραμμή και στην στήλη
του επιλεγμένου δομικού τύπου του πίνακα, αναγράφεται το άθροισμα των
επιμέρους βαθμών. Η τιμή αυτή αποτελεί την Αρχική Δομική Βαθμολογία
του κτηρίου.
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7.6 Σελίδα Τελική Βαθμολογία
Στην ενότητα Η της σελίδας αυτή στο πεδίο Νο38 το πρόγραμμα μεταφέρει
την Αρχική Δομική Βαθμολογία ΑΔΒ όπως έχει προκύψει ανάλογα με τις
επιλογές που έχουμε κάνει στις προηγούμενες σελίδες.
Στην ενότητα ΣΤ ο μηχανικός συντάκτης του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. έχει το δικαίωμα
να κατά την κρίση του «συνεκτιμώντας αφενός τη «διαφορική» τρωτότητα
λόγω της αυθαίρετης «εξαρτημένης» προσθήκης(-ών) και την ενδεχόμενη
πρόσθετη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων», κατά κανόνα να αφαιρέσει ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και να προσθέσει βαθμό στην αρχική βαθμολογία.

Ομοίως και στην ενότητα Ζ, λόγω ενδεχόμενης τρωτότητας έναντι άλλων
αιτίων ο συντάκτης μπορεί κατ’ εκτίμηση να αφαιρέσει κάποιο «βαθμό»
από την τελική βαθμολογία.
Όλα τα στοιχεία που έχει δώσει ο μηχανικός στις διάφορες σελίδες του
ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. αξιολογούνται από το πρόγραμμα για να υπολογιστεί η τελική
δομική βαθμολογία (ΤΔΒ). Ανάλογα με τον βαθμό αυτό προκύπτει η τελική
δομική κατάταξη – κατηγορία του κτηρίου (ΤΔΚ) σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.

Βαθμολογία

Κατηγορία

τβ. ≤ 4,0
4,0 < τβ. < 5,5
τβ. ≥ 5,5

Υ
Μ
Χ

προτεραιότητα
περαιτέρω
ελέγχου
Υψηλή
Μέση
Χαμηλή

Συμβουλευτείτε σε κάθε περίπτωση τα θέματα στο παράθυρο άμεσης βοήθειας
για ερμηνεία, επεξηγήσεις και οδηγίες συμπλήρωσης των διαφόρων πεδίων
του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α..
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8 ΦΥΛΛΟ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

8.1 Γενικά
Ως τυπική εφαρμογή για Windows το «Έντυπα Δόμησης» μπορεί να
τυπώσει σε οποιοδήποτε εκτυπωτή ή σχεδιογράφο (plotter) είναι
συνδεδεμένος και λειτουργεί στο σύστημά μας.
8.2 Εκτύπωση εντύπων δόμησης
Για την προεπισκόπηση των εντύπων επιλέγουμε από την ενότητα
«Μέγεθος Σελίδας» το μέγεθος του χαρτιού της εκτύπωσης (Α4 ή Α3) και
το επιθυμητό έντυπο «Αίτηση» ή Έγκριση. Στην οθόνη εμφανίζεται το
τελικό έντυπο προς εκτύπωση.

Εικ. 8-1 Προεπισκόπιση Εκτύπωσης εντύπου Αίτηση Έγκρισης Δόμησης

Το έντυπο όπως εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε μορφή pdf, οπότε έχουμε
στη διάθεσή μας όλα τα γνωστά εργαλεία χειρισμών του acrobat reader
(Save, Print, Zoom κ.α.) είτε μέσω των εντολών γρήγορης διαχείρισης του
εγγράφου pdf που εμφανίζονται σύροντας το ποντίκι στο κάτω μέρος της
οθόνης, είτε πατώντας το πλήκτρο «Esc» οπότε κι εμφανίζεται η πλήρης
εργαλειοθήκη διαχείρισης.
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8.3 Καταχώρηση – Εξαγωγή αρχείου εκτύπωσης σε άλλη μορφή
Εναλλακτικά μπορούμε με την εντολή «Καταχώρηση» να μεταβούμε στο
πρόγραμμα διαχείρισης εντύπων, από το οποίο μπορούμε να
καταχωρήσουμε το επιλεγμένο έντυπο σε αρχείο διαφορετικής μορφής. Με
ορισμένες από αυτές τις μορφές αρχείων, είναι δυνατό να επεξεργαστούμε
περαιτέρω τα έντυπα π.χ. ως τυπικά αρχεία Word ή Excel. Οι
υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι:
 pdf (Adobe Acrobat Reader) – μη επεξεργάσιμο μόνο ανάγνωση
 doc (Microsoft Word)
 rtf (Microsoft Word - Microsoft WordPad κ.α.)
 xls (Microsoft Excel)
 xml (Ουδέτερο αρχείο δεδομένων)
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8.4 Ρυθμίσεις Εκτυπωτή
Οι ρυθμίσεις των ιδιοτήτων του εκτυπωτή γίνονται κατά κανόνα από τους
γνωστούς διάλογους των Windows.

Εικ. 8-2 Ρυθμίσεις Εκτυπωτή

Μια τυπική μορφή του διαλόγου εκτύπωσης είναι αυτή της Εικ. 8-2 ωστόσο
είναι δυνατό ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος τη
γλώσσα και τους εγκατεστημένους εκτυπωτές, η μορφή του διαλόγου να
είναι έως και ριζικά διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση από το διάλογο αυτό
μπορούμε να επιλέξουμε τον εκτυπωτή (ή τον plotter) στον οποίο
επιθυμούμε να εκτυπώσουμε, αλλά και να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του
επιλεγμένου εκτυπωτή καθώς και το πλήθος των αντιγράφων που θέλουμε.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις επηρεάζουν τη μορφή τόσο της εκτύπωσης όσο και
της προεπισκόπησης εκτύπωσης.
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8.5 Ρυθμίσεις Σελίδας Εκτύπωσης
Οι ρυθμίσεις της σελίδας εκτύπωσης όπως περιθώρια, προσανατολισμός
κ.α. γίνονται μέσω του διαλόγου που φαίνεται στην
Εικ. 8-3. Ο
διάλογος αυτός είναι ο διάλογος ρυθμίσεων της σελίδας εκτύπωσης του
Internet Explorer, οπότε ανάλογα με την έκδοση αυτού, ίσως διαφέρει από
αυτόν της εικόνας. Η κύρια χρήση του διαλόγου αυτού είναι η ρύθμιση των
περιθωρίων της σελίδας εκτύπωσης, αλλά και του προσανατολισμού της
σελίδας (οριζόντια – Portrait ή κάθετη – Landscape).

Εικ. 8-3 Ρυθμίσεις Σελίδας
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9 ΦΥΛΛΟ
ΒΟΗΘΕΙΑ
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Στο φύλλο αυτό εμφανίζονται τα διάφορα θέματα βοήθειας της εφαρμογής
που αφορούν τόσο τη χρήση όσο και θέματα νομοθεσίας. Εδώ μπορείτε να
δείτε και να διαβάσετε σε μορφή Adobe pdf τις οδηγίες χρήσης της
εφαρμογής και επίσης να βρείτε τα ΦΕΚ που αφορούν τον Ν4030/2011 και
τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ.) κ.α..
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