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iii. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Φσξίο ακθηβνιία, ηα ηερληθά έξγα ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα λα είλαη επηηπρεκέλα, νθείινπλ λα ζπλδπάδνπλ ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ θφζηνπο, ρξφλνπ θαη πνηφηεηαο. Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, 

ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο θαη δε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πξν-ζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ, θπξίσο. Η ζσζηή πξν-

θνζηνιφγεζε απνηειεί έλα πνιχ βαζηθφ ζηάδην θαηά ην νπνίν ε αθξηβή εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ ηερληθνχ έξγνπ δχλαηαη λα πξνεηνηκάζεη ηελ βέιηηζηε πξνζθνξά, 

νδεγψληαο ηνλ Αλάδνρν ζηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ κε ην δπλαηφηεξν θέξδνο 

ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ κε  ηήξεζε ηεο πνηφηεηαο, ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγν θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο. 

 

Η κεηαπηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ηειηθφ ζηφρν λα απνηππψζεη κία πξφηαζε ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ηξφπνπ θνζηνιφγεζεο ζηα δεκφζηα έξγα πξσηίζησο, ζπγθξίλνληαο ηα ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο ηερληθψλ έξγσλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Γεξκαλίαο, κε ρξήζε άξζξσλ 

πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ. Αθνξά ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ζχληαμεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ νξηζηηθή κειέηε, πξηλ ηε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο.      

 

Σπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη θαη κεηά ηελ παξάζεζε παξαδεηγκάησλ, ην Γεξκαληθφ 

κνληέιν θνζηνιφγεζεο «TLB-Bau, STLK-Bau, XML, DBD» ζε ζχγθξηζε κε ηα «Νέα 

Δληαία Τηκνιφγηα» ηνπ Υ.Π.Δ.ΚΑ. πξνθξίλεηαη σο κία πνιχ αμηφπηζηε ιχζε, δεδνκέλνπ 

φηη πεξηγξάθεη δηεμνδηθά   πάλσ απφ 5.000 θαηεγνξίεο θαη νκάδεο ηερληθψλ εξγαζηψλ 

απφ φια ηα πεδία ηεο κεραληθήο, κε εθαηνκκχξηα ζηνηρεία θφζηνπο, αλαιχζεηο ηηκψλ 
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θαη ηππνπνηεκέλα πεξηγξαθηθά άξζξα ηηκνινγίνπ ηερληθψλ έξγσλ θαη απφιπηα ζπκβαηφ 

κε ηα πξφηππα ηεο Δ.Δ. 
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iv. ABSTRACT 

 

Without any doubt, the technical projects in Greece and in the wider area of the 

European Union, in order to be successful, have to combine the parameters of cost, 

time and quality. In this thesis, emphasis is given mainly on cost factors and 

especially on the design of it during the pre-conventional stage of a project. Pre-

costing in a proper way is an essential step in which the accurate estimate of the cost 

of technical work may prepare the best offer, leading the Contractor to undertake the 

project with the biggest profit, while satisfying the client with respect to quality, 

schedule work and the maintenance of the estimated cost. 

 

This thesis has primarily as ultimate goal, to capture a design proposal for the public 

works costing, comparing costing systems for technical projects between Greece and 

Germany, using descriptive invoice articles. It concerns the design phase of the 

project and the budgeting in its final study prior the contract award. 

 

In conclusion, and after the examples quotation, it is shown that the German costing 

model «TLB-Bau, STLK-Bau, XML, DBD» compared with the "New Uniform 

Invoices" of Y.P.E.K.A. is qualified as a very reliable solution since it describes in 

detail more than 5,000 categories and groups of technical work of all engineering 

fields, with millions of elements, price analyzes and standard descriptive invoice 

articles of technical projects and fully compatible with EU standards. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ  

1.1. Δηζαγσγή 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, θαηά ηελ νπνία ηα έξγα εθηεινχληαη ζε ζπλζήθεο έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ, ε αληαγσληζηηθφηεηα θάζε εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε βησζηκφηεηα ηεο, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα 

θαηαζθεπάδεη έξγα ρακεινχ θφζηνπο, κε δηαζθαιηζκέλν ην επίπεδν πνηφηεηαο, πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. Θα πξέπεη, δειαδή, θάζε θαηαζθεπαζηηθή 

επηρείξεζε λα αλαδεηεί κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο (ειαρηζηνπνίεζεο) ηνπ θφζηνπο 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ή (κεγηζηνπνίεζεο) ησλ θεξδψλ ηεο.  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ελ γέλεη ελφο ηερληθνχ έξγνπ απνηειεί έλα 

νπζηαζηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη εηδηθφηεξα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ζ ζσζηή 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο απνζθνπεί λα δηαζθαιίζεη φηη ην έξγν ζα 

νινθιεξσζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δίλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζπλδπάδεη επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη ζηειερηαθή εκπεηξία θαη 

απνζθνπεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πφξσλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θφζηνπο θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ θαη θφζηνπο. 

 

Μέζνδνη θαη κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ ηερληθψλ έξγσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθή θαη δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο. Δπίζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά ππάξρνπλ δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα 
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ινγηζκηθνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνθνζηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο 

ησλ ηερληθψλ έξγσλ απφ δηάθνξεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ. 

 

Σα σο άλσ είλαη θπξίσο ηα ζέκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

1.2. θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ κεζφδσλ 

ζρεδηαζκνχ θφζηνπο ή αιιηψο πξνθνζηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο 

ηερληθψλ έξγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν. 

 

Θα αλαιπζνχλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ 

επξέζεσο θφζηνπο θαη ζα αλαιπζνχλ νη πην αμηφπηζηεο ιχζεηο επξέζεσο ηνπ θφζηνπο 

ησλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 

Απηφ ζα γίλεη κε ηελ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο 

πξνθνζηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο θφζηνπο ηερληθψλ έξγσλ θπξίσο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία. Θα εμεηαζηνχλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο απηέο, 

παξνπζηάζεηο, αλαιχζεηο θαη ζπγθξίζεηο ησλ δχν (2) ππαξρφλησλ κνληέισλ 

εθηίκεζεο θφζηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλνπκε ηηο εμεηαδφκελεο κεζφδνπο 

επηρεηξψληαο λα ηνλίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. 
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Δθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ δχν (2) ηερληθά έξγα, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα εμάγνπκε θάπνηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη λα θάλνπκε 

πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αθξηβή -θαηά ην δπλαηφλ- εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε καο απηή βαζηδφκελνη ζε 

ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπκε θαη ζα έρνπκε ζηε δηάζεζε καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΟΣΟΤ 

2.1. Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηνπ θόζηνπο 

 

Κφζηνο, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, είλαη ε κέηξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ 

ζπζηάζηεθαλ ή απηψλ πνπ ζα ζπζηαζηνχλ ζην κέιινλ γηα λα επηηεπρζεί θάπνηνο 

νηθνλνκηθφο ζθνπφο (Σζαθιάγθαλνο, 1998). 

 

Ζ πξψηε θάζε ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ είλαη ε γλψζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ 

θφζηνπο θαη ηνπο πηζαλνχο ζπκςεθηζκνχο κε άιια αγαζά πνπ πεξηιακβάλεη ην 

ηερληθφ έξγν. Ωο δηαδηθαζία, ν ζρεδηαζκφο θφζηνπο κνηάδεη κε ηα βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. Γηαθέξεη απφ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη κία 

πεξαηηέξσ αβεβαηφηεηα ζηα έξγα κε πνιπεηή δηάξθεηα. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δηαρξνληθέο αιιαγέο ζην θφζηνο ιφγσ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ, πιεζσξηζκνχ θαη ησλ ηηκψλ βαζηθψλ πιηθψλ. 

Δπίζεο νθείινπκε λα γλσξίδνπκε ηε βάζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην θφζηνο, ηελ ηηκή 

θαη ην θέξδνο απφ ην έξγν πνπ ζα αλαιάβνπκε (Maylor, 2005 ζζ. 199 - 200).  

 

πρλά ζηελ εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο πξν-θνζηνιφγεζε θαζψο θαη 

θνζηνιφγεζε. Ο φξνο πξν-θνζηνιφγεζε (design estimate) αλαθέξεηαη ζην πξν-

δεκνπξαζηαθφ ζηάδην, ελψ ν φξνο θνζηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηειηθή απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαηαζθεπήο (construction estimate) 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2010 p. 2).  
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2.1.1. Ο ξόινο ηεο θνζηνιόγεζεο 

 

Κνζηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ ζπγγξαθέα (Δθξαηκίδεο, 2011) είλαη ε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα, θαζψο θαη κεηά ην 

ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηερληθνχ έξγνπ.  

 

Σα ηερληθά έξγα, αλάινγα κε ηε κεζνδνινγία θνζηνιφγεζεο, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 

 Έξγα κε πςειφ βαζκφ εθκεράληζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα 

ρσκαηνπξγηθά έξγα (επηρψκαηα, νξχγκαηα) κε ηηο δηάθνξεο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 Έξγα κε έληνλε εξγαηηθή απαζρφιεζε. Παξάδεηγκα νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εξγαζίεο, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ζε νηθνδνκή. 

 Έξγα κε πςειή ζπκκεηνρή ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ ζην ζπλνιηθφ 

θφζηνο. Παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή ζεξκνειεθηξηθνχ / πδξνειεθηξηθνχ 

ζηαζκνχ. 

 

Καη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ζρεηηθή πξνζαξκνγή, νη 

ίδηεο κέζνδνη θνζηνινγήζεσο. Ζ αληηθεηκεληθή θνζηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηε 

Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Έπγα με ςτηλό βαθμό εκμησάνιζηρ 

 

Ζ κεζνδνινγία είλαη θαζηεξσκέλε φπνπ ε εκεξήζηα παξαγσγή ησλ κεραλεκάησλ, ν 

απαηηνχκελνο αξηζκφο θαη ην εκεξήζην θφζηνο ππνινγίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο ή θαη ηα 
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λνκνγξαθήκαηα ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο. ηηο εξγαζίεο κε έληνλε εθκεράληζε ν 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίλεη ηα ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν κε ηελ ειηθία ηνπο (έηνο θαηαζθεπήο), αμηνπηζηία 

(reliability) θαη δηαζεζηκφηεηα (availability). Με ηε δηαδηθαζία απηή δελ απνθιείεηαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλεκάησλ, φηαλ ν ζπλδπαζκφο αμηνπηζηίαο 

θαη αξηζκφο κεραλεκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.  

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, νη εξγαζίεο 

νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ, νη βπζνθνξήζεηο, νη θαηαζθεπέο θξεπηδσκάησλ, ε 

παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο, νη κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θιπ. Οη εξγαζίεο 

απηέο βαζίδνληαη ζηελ απαζρφιεζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ε δε εξγαηηθή δαπάλε 

απνηειεί κηθξφ ή ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

 

Έπγα με ένηονη επγαηική απαζσόληζη 

 

ηελ πεξίπησζε έξγσλ κε έληνλν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζε ζρέζε κε ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα κεραληθά κέζα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ην αξρείν ηνπ θνξέα  θαη αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο 

θαηαιφγνπο θφζηνπο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη πιηθψλ. Οη ηηκέο ησλ θαηαιφγσλ απηψλ 

είλαη κέζεο ηηκέο θαη αλαθέξνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζπλήζσο 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ εηζαγσγή δεηθηψλ αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ 

νπνία εθαξκφδνληαη (Δθξαηκίδεο, 2011). 

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη: ε θαηαζθεπή ζπκβαηηθψλ θαινππηψλ (φρη ε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ ζηδεξνηχπσλ), ε θαηαζθεπή ηνηρνδνκψλ πάζεο θχζεσο, ε 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο – Γ.Π.Μ.Σ. ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

 

Σρεδίαζε Κφζηνπο Τερληθνχ Έξγνπ   7 

 

δηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκψλ, ε εθαξκνγή πξνέληαζεο, ε θαηαζθεπή 

επηρξηζκάησλ, νη ρξσκαηηζκνί, νη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θιπ. Σν θφζηνο ηνπ 

απαζρνινπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο (Αλαγλσζηφπνπινο, 2010 ζ. 19). 

 

Έπγα με ςτηλή ζςμμεηοσή ηυν ενζυμαηυμένυν ςλικών ζηο ζςνολικό κόζηορ  

 

Πεξηιακβάλνληαη αληηθείκελα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε πξντφλησλ 

θαη ζπζθεπψλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, φπσο θνπθψκαηα, ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο, 

κεηαζρεκαηηζηέο, πηλαθίδεο ηξνραίαο θίλεζεο, ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηζηνί 

θαη θσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ. Σν θφζηνο πξνκεζείαο ηνπ 

πιηθνχ/ζπζθεπήο/πξντφληνο είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ θνζηνιφγεζε, ελψ νη δαπάλεο 

κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, αλέγεξζε ή ηνπνζέηεζε απνηεινχλ 

κηθξφ έσο ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (Αλαγλσζηφπνπινο, 2010 ζ. 

19). 

 

Ζ βαζηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηηκή, ην θφζηνο θαη ην θέξδνο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε 

ηνπο εμήο ηξεηο ηξφπνπο: 

 

i) Κφζηνο + θέξδνο = ηηκή 

ii) Σηκή – θέξδνο = θφζηνο 

iii) Σηκή - θφζηνο = θέξδνο 

 

Ζ εμίζσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα θαζνξηζηεί πξψηα ε ηηκή, 

ην θφζηνο ή ην θέξδνο. Πην αλαιπηηθά: 
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 ηελ 1
ε
 πεξίπησζε ε ηηκή θαζνξίδεηαη βάζε λφκνπ ή κέζσ αλάιπζεο ηεο 

αγνξάο ζηελ πεξίπησζε ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην ζηφρν.  

 ηελ 2
ε
 πεξίπησζε ην θφζηνο είλαη ζηαζεξφ, θαηά θαλφλα κέζσ πξνκήζεηαο 

κε ζχκβαζε πνπ εγγπάηαη φηη ηα αγαζά ζα παξαδνζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή. 

Απηφ θάλεη ζηαζεξφ ην θφζηνο αιιά κπνξεί αιιά κπνξεί λα ππάξμεη 

δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηνπ θέξδνπο.  

 Μεξηθέο ζπκθσλίεο πξνζδηνξίδνπλ ην θέξδνο πνπ επηηξέπεηαη λα απνθνκίζεη 

κηα εηαηξεία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη γλσζηφ σο ηηκνιφγεζε κε 

πξνζαχμεζε ηνπ θφζηνπο.  

 

Ζ θνζηνιφγεζε κε βάζε ην ζηφρν θαζνξίδεη κία ηηκή-ζηφρν πνπ ζα εμαζθαιίδεη 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ αγνξά-ζηφρν θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο απνθάζεηο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Έηζη, νη αξκφδηνη ζρεδηαζκνχ εξγάδνληαη κε 

βάζε απηφ ην ζηνηρείν γηα λα ππνινγίζνπλ ην θφζηνο ελφο κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ ή 

ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηο πεξηζζφηεξεο επηπηψζεηο ηηο έρνπλ νη πξνκεζεπηέο, νη 

νπνίνη ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θφζηνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρνπλ. 

 

Ζ θνζηνιφγεζε κε πξνζαχμεζε ηνπ θφζηνπο πξνυπνζέηεη πνιχ αλαιπηηθέο 

εθηηκήζεηο γηα ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ ηήξεζε 

αξρείσλ πνπ αθνξνχλ έλα έξγν θαη νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα 

έγθξηζε ή απφξξηςε. Αλ θάπνηνο αλάδνρνο πεηπραίλεη λα ππνγξάςεη κία ζχκβαζε γηα 

έλα ηερληθφ έξγν, απηφ γίλεηαη κε θξηηήξην ην άκεζν θφζηνο ζπλ έλα πνζνζηφ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη ην θέξδνο. Οη δηαδηθαζίεο γεληθά είλαη ρξνλνβφξεο, 

γξαθεηνθξαηηθέο θαη δελ ελζαξξχλνληαη νη πξνκεζεπηέο λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε 

ηνπο, γηαηί αθφκε θαη αλ ππάξρεη ππέξβαζε θφζηνπο νη εξγνιάβνη ζα πιεξσζνχλ. 
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Πάλησο, θαη θαηά γεληθή νκνινγία, νη ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ππνγξάθνληαη 

κε βάζε ηηο αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θαζνξηζκέλν θφζηνο. Ο 

πξνκεζεπηήο γλσξίδεη ηη πνζφ ζα ηνπ θαηαβιεζεί αλ ηνπ αλαηεζεί ην έξγν, θαη έρεη 

θάζε ιφγν λα θξνληίζεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ δελ απνθέξνπλ άκεζα έζνδα, ε κέζνδνο 

θνζηνιφγεζεο ζπλήζσο βαζίδεηαη ζηηο ηερληθέο ησλ εθηηκήζεσλ πνπ αλαδεηθλχνληαη 

ζε πξνυπνινγηζκνχο κε βάζε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν. Απηφ έρεη 

σο ζπλέπεηα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ θφζηνπο λα είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ζα δηαξθεί ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ (Maylor, 2005 ζζ. 200 - 201).     

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θφζηνπο ηερληθνχ έξγνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ε δηαρείξηζε ηνπ 

θφζηνπο θαιείηαη ζπρλά θνζηνιφγεζε θχθινπ δσήο (life-cycle costing). Ζ 

θνζηνιφγεζε θχθινπ δσήο, απφ θνηλνχ κε ηερληθέο αλάιπζεο ιεηηνπξγηθήο αμίαο 

(value engineering), κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κείσζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ εθηέιεζεο θαη γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ.   

 

Οη δηεξγαζίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 σο δηαθξηηέο δηεξγαζίεο δηφηη ηα 

εξγαιεία θαη νη ηερληθέο γηα θάζε κία δηαθέξνπλ. ε νξηζκέλα ηερληθά έξγα, εηδηθά ζε 

απηά κε κηθξφ θπζηθφ αληηθείκελν, ε εθηίκεζε θφζηνπο θαη ν πξνυπνινγηζκφο 

θφζηνπο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα θαη ζπλήζσο ζεσξνχληαη σο κία κνλαδηθή 

δηεξγαζία ε νπνία δχλαηαη λα εθηειεζηεί απφ έλα κφλν άηνκν ζε ζρεηηθά ζχληνκν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ε ηθαλφηεηα επεξεαζκνχ ηνπ θφζηνπο είλαη κεγαιχηεξε ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ (Δκίξεο, 2006 ζζ. 218 - 219). 

 

Πίνακαρ 1: Επιζκόπηζη διασείπιζηρ κόζηοςρ έπγος 

(Εμίπηρ, 2006 pp. 218 - 219) 

Διαχεύριςη Κόςτουσ  

Έργου 

 

Εκτύμηςη Κόςτουσ 

 

Εύςοδοι 

1. Παρϊγοντεσ περιβϊλλοντοσ 
επιχεύρηςησ 

2.  Περιουςιακϊ ςτοιχεύα 
οργανωςιακών διεργαςιών 

3. Έκθεςη φυςικού αντικειμϋνου 
του ϋργου 

4. Δομό ανϊλυςησ εργαςιών 

5. Σχϋδιο διούκηςησ ϋργου 

Σχϋδιο διαχεύριςησ 
χρονοδιαγρϊμματοσ 

Σχϋδιο διαχεύριςησ ςτελϋχωςησ 

Μητρώο κινδύνων 

 

Εργαλεύα και Σεχνικϋσ 

1. Αναλογικό εκτύμηςη 

2. Προςδιοριςμόσ κόςτουσ 
χρεώςεων παραγωγικού δυναμικού 

3. Ανιούςα εκτύμηςη 

4. Παραμετρικό εκτύμηςη 

5. Λογιςμικό διαχεύριςησ ϋργων 

6. Ανϊλυςη προςφορών 
προμηθευτών 

7. Ανϊλυςη αποθεμϊτων 

8. Κόςτοσ ποιότητασ 

 

Έξοδοι 

1. Εκτιμόςεισ κόςτουσ 
δραςτηριοτότων 

2. Υποςτηρικτικϋσ λεπτομϋρειεσ 
εκτιμόςεων κόςτουσ 
δραςτηριοτότων 

3. Αιτούμενεσ αλλαγϋσ 

4. Σχϋδιο διαχεύριςησ κόςτουσ 
(επικαιροποιόςεισ) 

 

Προώπολογιςμόσ 
Κόςτουσ 

 

Εύςοδοι 

1. Έκθεςη φυςικού αντικειμϋνου 
του ϋργου 

2.  Δομό ανϊλυςησ εργαςιών 

3. Λεξικό WBS 

4. Εκτιμόςεισ κόςτουσ 
δραςτηριοτότων 

5. Υποςτηρικτικϋσ λεπτομϋρειεσ 
εκτιμόςεων κόςτουσ 
δραςτηριοτότων 

6. Χρονοδιϊγραμμα ϋργου 

7. Ημερολόγιο παραγωγικού 
δυναμικού 

8. Σύμβαςη 

9. Σχϋδιο διούκηςησ κόςτουσ 

 

Εργαλεύα και Σεχνικϋσ 

1. Άθροιςη κόςτουσ 

2. Ανϊλυςη αποθεματικού 

3. Παραμετρικό εκτύμηςη 

4. Παραμετρικό εκτύμηςη 

5. Διευθϋτηςη περιοριςμών 
χρηματοδότηςησ 

 

Έξοδοι 

1. Βϊςη αναφορϊσ κόςτουσ 

2. Απαιτόςεισ χρηματοδότηςησ 
ϋργου 

3. Σχϋδιο διαχεύριςησ κόςτουσ 
(επικαιροποιόςεισ) 

4. Αιτούμενεσ αλλαγϋσ 

 

Έλεγχοσ Κόςτουσ 
 

Εύςοδοι 

1. Βϊςη αναφορϊ κόςτουσ 

2.  Απαιτόςεισ χρηματοδότηςησ 
ϋργου 

3. Αναφορϋσ απόδοςησ 

4. Πληροφορύεσ απόδοςησ 
εργαςιών 

5. Εγκεκριμϋνα αιτόματα αλλαγών 

6. Σχϋδιο διούκηςησ ϋργου 

 

Εργαλεύα και Σεχνικϋσ 

1. Σύςτημα ελϋγχου αλλαγών 
κόςτουσ 

2. Ανϊλυςη μετρόςεων απόδοςησ 

3. Προβλϋψεισ 

4. Αναςκοπόςεισ απόδοςησ ϋργου 

5. Λογιςμικό διαχεύριςησ ϋργων 

6. Διαχεύριςη αποκλύςεων 

 

Έξοδοι 

1. Εκτιμόςεισ κόςτουσ 
(επικαιροποιόςεισ) 

2. Βϊςη αναφορϊσ κόςτουσ 
(επικαιροποιόςεισ) 

3. Μετρόςεισ απόδοςησ 

4. Προβλεπόμενη ολοκλόρωςη 

5. Αιτούμενεσ αλλαγϋσ 

6. Συνιςτώμενεσ διορθωτικϋσ 
ενϋργειεσ 

7. Περιουςιακϊ ςτοιχεύα 
οργανωςιακών διεργαςιών 
(επικαιροποιόςεισ) 

8. Σχϋδιο διούκηςησ ϋργου 
(επικαιροποιόςεισ) 
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2.2. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο θόζηνπο 

 

Σν Πξφγξακκα Κφζηνπο (Cost Plan) πεξηιακβάλεη κία εθηίκεζε θαη έλα 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Σν πξφγξακκα θφζηνπο θαηαξηίδεηαη 

ζπλήζσο κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πφξσλ, θαζψο απαηηεί δεδνκέλα θαη απφ ηα δχν. Με βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν πνπ είλαη πιένλ γλσζηέο σο απνηέιεζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ έξγνπ, ν ππεχζπλνο θνζηνιφγνο κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ έλα έξγν ή θάπνηεο απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη πξνο εθηέιεζε κέζσ αλάζεζεο ζχκβαζεο, θαζψο ζηελ πεξίπησζε 

απηή ε αμία ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί επαθξηβψο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηα ζρεηηθά έγγξαθα δηαγσληζκνχ. Ο πξνγξακκαηηζκφο θφζηνπο είλαη επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφο ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν πινπνηείηαη κε ίδηνπο πφξνπο (Γηεχζπλζε 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 2011 ζζ. 40 - 41). 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θφζηνπο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα εμήο 

βήκαηα: 

 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ.  

 Καηάξηηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θφζηνπο, εθηηκψληαο πφηε ζα πξνθχςεη θάζε 

ζηνηρείν θφζηνπο. 

 Δθηίκεζε θφζηνπο αλά δξαζηεξηφηεηα/εξγαζία.  
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2.3. Αλαζθόπεζε κεζνδνινγηώλ εθηίκεζεο θόζηνπο 

 

Γεληθψο ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο κέζνδνη εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ 

θαηαζθεπψλ. Όπσο δηαθξίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 1, θάζε κέζνδνο εμαζθαιίδεη έλα 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο, πνπ απφ ηελ εκπεηξία, είλαη θαη‟ επζεία αλαινγία κε ηνλ 

ρξφλν πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηεο (Αλαγλσζηφπνπινο, 2010 ζζ. 17 - 19). 

 

 

Διάγπαμμα 1: Οι ηέζζεπιρ βαζικέρ μέθοδοι εκηίμηζηρ ηος κόζηοςρ 

(Αναγνυζηόποςλορ, 2010 pp. 17 - 19) 

 

Εκηίμηζη κόζηοςρ με βάζη ζςγκπιηικά ζηοισεία - παπαμεηπική εκηίμηζη 

 

Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα ζηα αξρηθά ζηάδηα ζρεδηαζκνχ, φηαλ νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ππάξρνπλ γηα ην έξγν πεξηνξίδνληαη ζηηο γεληθέο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο, ηεο νπνίαο ε αθξίβεηα δελ 

ππεξβαίλεη ην ± 15 - 25%. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θφζηνπο πιήξσο 

απνπεξαησκέλσλ παξεκθεξψλ έξγσλ, φπνπ ν εθηηκεηήο πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα 

αμηφπηζην παξακεηξηθφ ηχπν. 
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Π.ρ. ν αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ ελφο δηθαζηεξίνπ ή ελφο ζρνιείνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηελ ζπγθξηηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο δηα ζπγθξίζεσο κε 

παξεκθεξή έξγα πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πξφζθαηα ζηελ ίδηα πεξηνρή. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζεζίκσλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν πην 

αμηφπηζηε είλαη ε κέζνδνο. 

 

ην Γηάγξακκα 2 απεηθνλίδεηαη παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο 

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ ζπγθξηηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ελφο έξγνπ. Με βάζε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία (αλάι. Κφζηνπο - ζπλνιηθή επηθάλεηα αλά έξγν) ραξάρζεθε ε 

επζεία βέιηηζηεο πξνζέγγηζεο (1νπ βαζκνχ) κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. Σν δηάγξακκα απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο λνκνγξάθεκα γηα ηελ 

ζπγθξηηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηεο γξακκήο απνηειεί έλδεημε ηνπ επηηπγραλνκέλνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ηεο 

εθηίκεζεο (γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα). 

 

Με ηε ρξήζε παξακεηξηθψλ κνληέισλ, νη εθηηκήζεηο είλαη αθξηβέζηεξεο ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν, ελψ νη εθηηκήζεηο πςεινχ επηπέδνπ απνηεινχλ άξηζηεο 

εθηηκήζεηο ηάμεο κεγέζνπο θαη ε αθξίβεηα ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο έξγσλ. 

 

Σέινο, νη κεηαβνιέο ηνπ παξακεηξηθνχ ηχπνπ απαηηνχλ ζρεδφλ πάληνηε ιεπηνκεξείο 

πξνδηαγξαθέο πξνηφληνο. Όζν αθξηβέζηεξεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο, ηφζν 

αθξηβέζηεξν ζα είλαη ην κνληέιν (Verzuh, 2002 ζζ. 231 - 235). 
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Διάγπαμμα 2: Μέθοδορ παλινδπόμηζηρ ζςγκπιηικήρ εκηίμηζηρ ηος κόζηοςρ 

(Αναγνυζηόποςλορ, 2010 pp. 17 - 19) 

 

Εκηιμήζειρ κόζηοςρ ηεηπαγυνικού m
2
 ή κςβικού μέηπος m

3 

 

Ζ κέζνδνο έρεη εθαξκνγή ηφζν ζηελ πξνθαηαξθηηθή φζν θαη ζηελ ελδηάκεζε (π.ρ. 

ζηάδην πξνκειέηεο) εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαη βαζίδεηαη, επίζεο, ζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία. Ζ αθξίβεηα είλαη αξθεηά θαιή φηαλ ν ζρεδηαζκφο έρεη πξνρσξήζεη ηφζν 

ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ π.ρ. νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ ή νη φγθνη ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ρψξσλ.  

 

Δπίζεο νη κεγάιεο εηαηξείεο ζπληεξνχλ δηθέο ηνπο βάζεηο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο ζηηο εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή 

γίλνληαη πξνζαξκνγέο κε βάζε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο δείθηεο θφζηνπο, ην ηνπηθφ χςνο 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, ηπρφλ εηδηθέο ηνπηθέο επηβαξχλζεηο θιπ. Γίλνληαη επίζεο 

γξακκηθέο παξεκβνιέο κεηαμχ ησλ δηαζεζίκσλ πηλάθσλ ζηνηρείσλ. Πξφζζεηεο 
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δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ή ηδηάδνληα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο, ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο (εξγνηαμηαθέο) θαη ηα ινηπά 

απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ. Ζ αθξίβεηα κπνξεί λα θζάζεη ζην επίπεδν 

±5-15%. 

 

Εκηιμήζειρ ανά επιμέποςρ καηαζκεςαζηικό ανηικείμενο – ζςνθεηική εκηίμηζη 

 

Ζ ζπλζεηηθή εθηίκεζε απαηηεί ηε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη είλαη ε αθξηβέζηεξε. 

Πξφθεηηαη γηα εθηηκήζεηο ελδηακέζνπ ζηαδίνπ, φηαλ δει. ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

έρνπλ πξνρσξήζεη ζε βαζκφ νινθιήξσζεο 10 - 75%. Σα επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθά 

αληηθείκελα απνηεινχλ ελφηεηεο εξγαζηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ/αξκνδηνηήησλ πνπ 

ζπληίζεληαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ θφζηνπο. Πξψηα γίλνληαη νη 

εθηηκήζεηο φισλ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη κεηά απηέο ζπληίζεληαη. Ζ ζπλζεηηθή 

εθηίκεζε πξνζθέξεηαη κφλν γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ιεπηνκεξψλ εθηηκήζεσλ θάζεο. 

 

 

 

Διάγπαμμα 3: Πεπιγπαθή μίαρ ζςνθεηικήρ ηεσνικήρ εκηίμηζηρ 

(Verzuh, 2002 ζ. 236)  
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 Ζ δνκή αλάιπζεο εξγαζηψλ παξέρεη ην πιαίζην γηα ηε ζπλζεηηθή εθηίκεζε. Π.ρ. ε 

ζεκειίσζε ζπλήζσο απαηηεί εθζθαθέο, μπινηχπνπο, ζηδεξνπιηζκφ, ζθπξφδεκα (κε 

ηελ δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζή ηνπ) θαη επηρψζεηο δηαθέλσλ. Καηά ηελ 

θαη‟ αληηθείκελν εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο εθαξκφδνληαη ηηκέο γηα φια απηά ηα 

αληηθείκελα καδί, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία θαηαρσξεκέλα ζε 

θνζηνινγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο νξγαλσκέλεο (ΖΠΑ, 

Καλαδά, Γεξκαλία). Ζ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ην ±10%. 

 

Εκηιμήζειρ με βάζη ηιρ ηιμέρ μονάδορ – εκηίμηζη επιμεπιζμού 

 

Καηά ηελ πξνζέγγηζε απηή, ην θαηαζθεπαζηηθφ αληηθείκελν (ην έξγν) επηκεξίδεηαη 

ζηα θαηά ην δπλαηφλ κηθξφηεξα αληηθείκελα εξγαζηψλ, γηα ην θαζέλα απφ ηα νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη «ηηκή κνλάδνο». Δίλαη γλσζηή σο κέζνδνο ηεο αλαιπηηθήο εθηίκεζεο 

(top - down estimating) ή επηκεξηζκνχ (apportioning). 

 

Ξεθηλάεη απφ κία εθηίκεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα αληηζηνηρίδεη έλα 

πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ απηνχ ζε θάζε κία απφ ηηο θάζεηο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ ηηκή κνλάδνο επί ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα παξέρεη ην θφζηνο θάζε επηκέξνπο 

εξγαζίαο, ην δε άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Π.ρ. ην θφζηνο 

αλέγεξζεο ελφο ηνίρνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απαηηνπκέλσλ ηνχβισλ θαη ησλ δαπαλψλ πξνζθφκηζεο, απνζήθεπζεο, πιαγίσλ 

κεηαθνξψλ, θνπήο, ηνπνζέηεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο θαζψο θαη 

ησλ δαπαλψλ εμαξηεκάησλ, ζπλδέζκσλ, νπψλ απνζηξάγγηζεο, θηληξηζκάησλ θιπ.  
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Όηαλ ε πςεινχ επηπέδνπ εθηίκεζε είλαη αθξηβήο, ν ηχπνο ηνπ επηκεξηζκνχ δείρλεη 

πφζν κεγάιε πξφθεηηαη λα είλαη θάζε θάζε ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

εθηίκεζε γηα ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη 40.000€, αληηζηνηρνχλ 40.000€ ζηελ 

θάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ, 40.000€ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 24.000€ ζηελ θαηαζθεπή. 

 

 

Διάγπαμμα 4: Η δομή ανάλςζηρ επγαζιών υρ βάζη για ηον επιμεπιζμό 

(Verzuh, 2002 ζ. 230) 

 

Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηππνπνηεκέλνπο ζθειεηνχο δνκψλ αλάιπζεο 

εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξειζφληα έξγα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ ηχπν ηνπ 

επηκεξηζκνχ. Ζ κεζνδνινγία απηή παξέρεη αθξηβή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

θαηαζθεπήο, ε νπνία κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κφλνλ απφ ηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο - 

δήηεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο.  

 

2.4. Αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο 

 

ην παξαθάησ ζρήκα, ην επίπεδν αθξηβείαο απεηθνλίδεηαη σο κία ζπλερήο κεηαβνιή 

απφ ηελ πξν-εθηίκεζε, ε νπνία έρεη ζθάικα 25%, κέρξη ηελ έθζεζε νινθιήξσζεο, ε 

νπνία έρεη ζθάικα 0%. ε απηή ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε, θαζψο θηλνχκαζηε 
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απφ ηελ εθηίκεζε πξνο ηελ θνζηνιφγεζε, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη απφ 

ζηνηρεία εκπεηξίαο ηνπ παξειζφληνο (ηζηνξηθά δεδνκέλα) ζε πξαγκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη απμάλεηαη ην επίπεδν αθξίβεηαο. 

Σαπηνρξφλσο, φκσο, απμάλνληαη φρη κφλνλ ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη ε 

εθηίκεζε, αιιά θαη ην θφζηνο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.     

 

Φαίλεηαη θαζαξά φηη ππάξρεη κία επζεία ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

αθξίβεηαο κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο επίηεπμεο ηεο. Ωο θαηεπζπληήξηα γξακκή 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ άηππν θαλφλα, πνπ πξνηείλεη φηη ην επίπεδν 

ζθάικαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν, αλ φρη θαη κηθξφηεξν απφ ην πεξηζψξην 

θέξδνπο, έηζη ψζηε, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, λα αληηζηαζκίδεηαη ε ππέξβαζε 

θφζηνπο απφ ην πεξηζψξην θέξδνπο (Burke, 2002 ζζ. 120 - 123).   

 

 

Διάγπαμμα 5: Η ζςνεσήρ μεηάβαζη από εκηίμηζη ζε κοζηολόγηζη 

(Burke, 2002 ζ. 122) 
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Γηδάγκαηα ηεο εθηίκεζεο (Verzuh, 2002 ζ. 247): 

 

 Γηα λα παξαρζνχλ επαθξηβείο εθηηκήζεηο ρξεηάδεηαη ρξφλνο θαη ρξήκα. 

 Σα δηδάγκαηα ηνπ παξειζφληνο βειηηψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ κέιινληνο. 

 Γηα ηε βειηίσζε ηνπ κνληέινπ εθηηκήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζχγθξηζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ επηδφζεσλ. 

 Μεηαβιεηέο φπσο ε ειαηησκαηηθή ηερλνινγία, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ά. δελ 

δχλαηαη λα πξνβιεθζνχλ κε αθξίβεηα, δεκηνπξγψληαο αζηνρίεο θαη 

απνθιίζεηο εθηηκήζεσλ. 

  Απαηηείηαη πνιιέο θνξέο ζπλδπαζκφο ηερληθψλ εθηίκεζεο θαη ζπκκεηνρή 

θαηά ην δπλαηφλ κεγαιπηέξνπ πνζνζηνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

 

2.5. Γηαρείξηζε θόζηνπο: πξνϋπνινγηζκνί 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη κία γξαπηή δήισζε πνπ αθνξά ρξήκαηα: απφ πνχ 

πξνέξρνληαη, ην πνζφ ηνπο θαη πσο ζα δαπαλεζνχλ. Ζ αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, φπνπ νη δηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ ζπκκεηέρνπλ 

ζε κία αηέξκνλε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δεηνχλ έγθξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαλέκνπλ ρξήκαηα. Γηαθξίλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο θφζηνπο παξαθάησ:  

 

 Δξγαζία, Τιηθά, Αλαιψζηκα, Γαπάλε θεθαιαίνπ, Έμνδα κεηαθηλήζεσλ, 

Έμνδα ζπληήξεζεο. 

 

Πην αλαιπηηθά, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζπληάζζεη έλαλ πιήξε πξνυπνινγηζκφ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα θφζηε γεο, κειεηψλ-επηβιέςεσλ-ζπκβνχισλ, αδεηψλ, 
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ρξεκαηνδνηήζεσλ, θπξίσο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο-ιεηηνπξγίαο. πλήζσο, αλάγεηαη 

ην θφζηνο αλά κνλάδα θαηαζθεπήο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. Όηαλ βξεζεί ην 

θφζηνο αλά κνλάδα θαηαζθεπήο είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζεί π.ρ. κε ην είδνο 

θαηαζθεπήο, κε ηε ρξήζε, κε ηελ πνηφηεηα θαη κε ηε ζέζε (Καζηξηλάθεο, 2002 ζζ. 

187 - 188). 

 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ε άκεζε εξγαζία θαη ηα πιηθά θαηαλέκνληαη, θαη ην 

θφζηνο παξαθνινπζείηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο. Γηα 

ράξε ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο, ζε θάζε εξγαζία δίλεηαη έλαο θσδηθφο ζηνλ 

νπνίν ρξεψλνληαη νη κεηαβνιέο. Όηαλ πξνθχςεη θάπνην θφζηνο, θαηαινγίδεηαη ζηνπο 

θσδηθνχο απηνχο. Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί εθηελψο απηή ηε 

κέζνδν, φπνπ ν ππεχζπλνο δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζπρλά είλαη ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ, ειέγρεη θαηά δηαζηήκαηα αλ φζα θαηαινγίζηεθαλ είλαη 

ζσζηά.  

 

πρλά, ηα θεθάιαηα πνπ απνκέλνπλ ζε έλαλ πξνυπνινγηζκφ ζην ηέινο ελφο έξγνπ ή 

κίαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, δαπαλψληαη γηα λα κε „ραζνχλ‟ κέζα ζην ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα. Απηφ νδεγεί ζε πεξηηηέο πξνκήζεηεο ή ζε αγνξέο πνπ γίλνληαη εζπεπζκέλα 

γηα λα κελ είλαη εθπξφζεζκεο. Ζ νηθνλνκία δαπαλψλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα σο πξνο ην θφζηνο δελ επηβξαβεχεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα 

θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκψλ. Μηα άιιε κέζνδνο επηβξάβεπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

σο πξνο ην θφζηνο είλαη ε θαηαλνκή πεξηζζφηεξσλ θεθαιαίσλ ζην κέιινλ. Ζ 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ κεηαμχ θαηεγνξηψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνθαιεί αλσκαιίεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπαηάιε ρξεκάησλ 

(Maylor, 2005 pp. 210 - 211).  
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2.5.1. Σακεηαθή ξνή 

 

Ζ ζηαζεξή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηεο ηακεηαθήο ξνήο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο έξγσλ, αθνχ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν λα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο 

θαη νη δαπάλεο ηνπο λα κελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ θάπνην χςνο κέζα ζε κία 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πεξίνδν – έλα ηξίκελν ή έλα έηνο.  

 

Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηακεηαθή ξνή θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο project managers 

είλαη: 

 

1. Όπνπ εθηεινχληαη κεγάια θαη πνιχπινθα έξγα, είζηζηαη λα γίλνληαη ζηαδηαθά  

νη πιεξσκέο κφιηο νινθιεξψλνληαη νξηζκέλα νξφζεκα ηνπ έξγνπ. Πξφθεηηαη γηα 

ζεκεία ηνπ έξγνπ ηα νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, ελψ κπνξεί 

λα εμαξηάηαη απφ απηφ αθφκε θαη ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο επηβίσζε.  

 

2. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαζεσξεζεί ψζηε λα  

αληηθαηνπηξίδεη ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα ινγηζηηθή πεξίνδν ζηελ άιιε – ιφγν 

θαζπζηέξεζεο κηαο πξνκήζεηαο γηα ην έξγν ή επίζπεπζεο κηαο άιιεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ άιιεο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (Maylor, 2005 ζζ. 212 - 213).  

 

ην πξν-επελδπηηθφ ζηάδην, έλαο εηήζηνο πίλαθαο ρξεκαηηθήο ξνήο είλαη ζπλήζσο 

απνηειεζκαηηθφο. Αθξηβψο, φπσο ν ζρεδηαζκφο ησλ θεθαιαίσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ζθνπεχεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα θεθάιαηα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ επελδπηηθψλ εμφδσλ θαη φηη ζπγρξνλίδνληαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο ηεο 

επελδχζεσο, έηζη θαη ν ρξεκαηνδνηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο 
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πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ε εηζξνή κεηξεηψλ απφ εηζπξάμεηο πσιήζεσλ ζα είλαη 

ηθαλέο λα θαιχςνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο φπσο εμππεξέηεζε ρξένπο θαη επηβαξχλζεηο (ηφθνη - θεθάιαην), θφξνπο 

θαη πιεξσκέο πξνβιεθζέλησλ κεξηζκάησλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ ε 

παξαγσγή είλαη ζπλήζσο θαηψηεξε ηεο δπλακηθφηεηαο ελψ ην βάξνο ηεο 

εμππεξεηήζεσο ηνπ ρξένπο είλαη ζπλήζσο πςειφηεξν (Καξβνχλεο, 1993 ζζ. 292 - 

293). 

 

2.5.1.1. Η αλαγσγή ησλ ρξεκαηνξνώλ 

 

Άπαμ θαη εθηηκεζνχλ νη ρξεκαηνξνέο, πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε θαζαξή παξνχζα αμία 

(Κ.Π.Α.) αλάγνληαο ηα πνζά ζην παξφλ. Ζ αλαγσγή απηή βαζίδεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε φηη έλα ζεκεξηλφ επξψ δελ είλαη ηζνδχλακν κε έλα κειινληηθφ επξψ, θη 

απηφ αλεμαξηήησο ηνπ αλ ππάξρεη ή φρη πιεζσξηζκφο. Ζ γέθπξα πνπ ζπλδέεη ην 

παξφλ κε ην κέιινλ είλαη ν ζπληειεζηήο αλαγσγήο, ν νπνίνο, θαηά πεξίπησζε, είλαη 

πξαγκαηηθφο αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγσγή πξαγκαηηθψλ πνζψλ ή νλνκαζηηθφο 

αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγσγή ηξερφλησλ πνζψλ (ν πξαγκαηηθφο 

πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ πιεζσξηζκφ). Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αλαγσγήο γεληθά είλαη 

θξίζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ππνζηεξίδεηαη φηη κία κηθξή κείσζε ζην ζπληειεζηή 

αλαγσγήο θαζηζηά κε ζπκθέξνληα κηα ζεηξά έξγσλ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2005). 

 

2.5.2. Μέζνδνο παξαθνινύζεζεο δαπαλώλ έξγνπ 

 

Σν θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ γηα αγνξέο πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ έξγνπ. Ζ 
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εηζξνή ηεο εξγαζίαο δχλαηαη λα παξαθνινπζείηαη κε κέηξεζε ηεο εηζξνήο ηνπ ρξφλνπ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ – κε θχιια θαηαγξαθήο ρξφλνπ εξγαζίαο πνπ ζπκπιεξψλνληαη 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη δείρλνπλ πνχ αθηέξσζαλ ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία απηά αζξνίδνληαη, θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαρσξίδεηαη ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπ έξγνπ κέζσ ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ απνηειεί ην 

ζεκέιην ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ πνιινχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη απαζρνινχλ ζπκβνχινπο γηα λα θαζνξίδνπλ 

πνηνο ζα πιεξψλεη γηα θάζε ηκήκα ηνπ ρξφλνπ ελφο εξγαδφκελνπ, είηε ζε σξηαία είηε 

ζε εκεξήζηα βάζε (Maylor, 2005 p. 213).  

 

2.5.3. Πξνγξακκαηηζκόο θαη έιεγρνο ηνπ θόζηνπο 

 

Σν ππεχζπλν ηκήκα ηεο ηερληθήο εηαηξείαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ θφζηνπο νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 

φζνλ αθνξά ζην θφζηνο θαη ζηνλ ρξφλν. Ζ πιεξνθνξία παξέρεηαη θπξίσο κε ηε 

κνξθή εθζέζεσλ πνπ εθδίδνληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο αθνξά ζηελ πνζνηηθή απεηθφληζε ηνπ έξγνπ, ζε ζρέζε κε ην 

ρξφλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο δαπάλεο.  

 

Ο έιεγρνο απηφο απαηηεί ζεκαληηθή εηζξνή απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ 

θαηά ηε θάζε ηεο θαζηέξσζεο θαη ηεο εθηέιεζεο. Ο ξφινο ηνπ project manager ζηνλ 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο: 

 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θφζηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ηκήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ.  
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 Καηαλνκή ησλ επζπλψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Γηαζθάιηζε φηη ην θφζηνο θαηαλέκεηαη ζσζηά, ζπλήζσο κε ηε ρξήζε 

θσδηθψλ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα.  

 Γηαζθάιηζε φηη ην θφζηνο δεκηνπξγείηαη ζην πιαίζην ηεο γλήζηαο επηδίσμεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγνιάβσλ.  

 Έιεγρνο φηη ηα ρξεκαηηθά θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ έλα έξγν δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάπνην άιιν έξγν. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπιιέγνληαη ζπλερψο απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο, φπσο: αξρηθέο εθηηκήζεηο θφζηνπο, ζπκβάζεηο κειέηεο, ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο 

θαη πξν-κεηξήζεηο, ρξνλνδηαγξάκκαηα κειεηεηψλ θαη αλαδφρσλ, ζπγθξηηηθνί 

πίλαθεο, παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ θαη παξαζηαηηθά πιεξσκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φπσο Primavera, Expedition, MS Project 

θ.α.  

 

Σα πξνγξάκκαηα απηά δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ 

έξγνπ θαη ηνπ θφζηνπο φζν θαη ηελ πξφβιεςε ηειηθνχ θφζηνπο. Γίλεηαη ηαθηηθή 

επαλεμέηαζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρξφλσλ, εκεξνκεληψλ θαη δαπαλψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα ζηνηρεία, ηηο απξφβιεπηεο ζπλζήθεο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

αλαδφρσλ. Σν ηκήκα επζχλεηαη γηα ηελ παξαγσγή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εθζέζεσλ ζε 

κεληαία, ηξηκεληαία θαη εηήζηα βάζε φπσο: Έθζεζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ 

Κφζηνπο, Σξηκεληαία Γειηία Πξνφδνπ Έξγσλ θαη Μειεηψλ, Δηήζηα Έθζεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ Έξγσλ (Λακπξφπνπινο, 2005).     
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2.6. πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη εθηθηέο πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ιχζεηο πνπ αθνξνχλ φρη 

κφλν ηε ζρεδίαζε ή δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

(π.ρ. ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ αγνξάο θαη ελνηθίαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ), 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ (βέιηηζηε 

ζρεδίαζε) ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή θαη κεγέζνπο ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ αγνξάο θαη ελνηθίαζεο ηνπ ίδηνπ εμνπιηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ε 

αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ ζεκείνπ».   

 

Καηά ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε δχν ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζπκβαίλεη κία απφ απηέο 

λα είλαη νηθνλνκηθά πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. 

Μεηαβάιινληαο ηελ ηηκή κηαο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δχν ππφ 

κειέηε ιχζεηο θαη δηαηεξψληαο φιεο ηηο άιιεο ζηαζεξέο, είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί κία 

ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ κεηαβάιιεηαη γηα ηελ νπνία νη δχν ιχζεηο γίλνληαη εμίζνπ 

νηθνλνκηθέο. Ζ ηηκή απηήο ηεο κεηαβιεηήο αλαθέξεηαη σο «λεθξφ ζεκείν» (break-

even point) (Μαλσιηάδεο, Σζψιαο, 2003 ζζ. 62 - 67).  
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2.7. Ο ιόγνο σθειεηώλ πξνο θόζηνο 

 

Αλάινγα κε ην εχξνο θαη ην ραξαθηήξα ησλ σθειεηψλ θαη θφζηνπο, ην ρξνληθφ 

νξίδνληα θαη ηε ζθνπηά ηεο αλάιπζεο, ν ιφγνο Ω/Κ κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο 

γηα πνηθηιία πεξηπηψζεσλ, απφ αμηνινγήζεηο επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ κέρξη 

ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη βησζηκφηεηαο, αλάινγα κε ην ηη πεξηέρεηαη 

ζηηο σθέιεηεο θαη ηα θφζηε. πρλά, ρξεζηκνπνηείηαη ν ιφγνο Κφζηνο πξνο Ωθέιεηεο 

(Κ/Ω) ή Γαπαλψλ πξνο Ωθέιεηεο (Γ/Ω), φπσο παξαηίζεληαη παξαθάησ 

(Παλαγησηαθφπνπινο, 2004 ζζ. 335 - 337): 

 

1. Αλάιπζε Γαπαλψλ – Πξνζφδσλ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Δπηπηψζεσλ: ηφρνο 

είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη πεξηνξίδεηαη 

ζηε ζθνπηά ηνπ επηρεηξεκαηία. 

 

2. Αλάιπζε Κφζηνπο – Απνηειεζκαηηθφηεηαο: Απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαη κε ακθηζβεηνχκελνπ ζηφρνπ κε ην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ αληίζηνηρνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 

3. Αλάιπζε Κνηλσληθνχ Κφζηνπο – Ωθέινπο: Απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε 

βέιηηζηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ θφζηνπο θαη σθειεηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, εθθξαζκέλσλ ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο.  

 

4. Γηεπξπκέλε Αλάιπζε Κφζηνπο – Ωθέινπο: Πξφθεηηαη γηα αλάιπζε ηνπ 

Κνηλσληθνχ Κφζηνπο – Ωθέινπο, φπσο παξαπάλσ, φπνπ ηα φξηα ηνπ 
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ζπζηήκαηνο, νη επηπηψζεηο θαη ε ζθνπηά ηεο αλάιπζεο δηεπξχλνληαη ζε 

εζληθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ π.ρ. επίπεδν. 

 

2.8. Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο θόζηνπο (K.P.I.) 

 

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (key performance indicators) γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα ειέγρνπλ νη ηερληθέο – θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο αλ ηειηθψο έρνπλ επηηεπρζεί νη 

αξρηθά ηηζέκελνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη κεηξψληαο ηελ αλά δηαζηήκαηα πξφνδν ηνπο 

φπσο π.ρ. αλ έρεη επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(m
3
 αλά εξγαηνψξα ζθπξνδέηεζεο ή θαινππψκαηνο) (McCabe, 2001 pp. 187 - 192).  

 

Σα θέξδε ή νη απψιεηεο κπνξεί λα είλαη έλα απφιπην κέηξν γηα ην πφζν θαιά 

πξνρσξά κία επηρείξεζε, αιιά ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη άιινη ζεκαληηθνί δείθηεο πνπ 

ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ηερληθή εηαηξεία 

λα βξεη πεξηνρέο φπνπ κπνξεί λα βειηησζεί ή λα απμεζνχλ ηα θέξδε ηεο ή λα 

εηδνπνηεζεί γηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα, πξηλ γίλνπλ ζνβαξφηεξα. 

 

ηνλ θιάδν ηεο θαηαζθεπήο, νη ηερληθέο εηαηξείεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πιένλ λα 

αμηνινγνχλ κέζσ ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο απνθάζεηο ηνπο πνπ άπηνληαη ησλ 

θάησζη παξαγφλησλ, φπσο:  

 

 Υξφλνο 

 Κφζηνο 

 Πνηφηεηα 

 Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  
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 Απφδνζε ηερληθήο εηαηξείαο 

 Τγηεηλή & αζθάιεηα 

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηαθξίλεηαη ζε πέληε (5) ζηάδηα: 

 

Διάγπαμμα 6: ηάδια βαζικών δεικηών απόδοζηρ (KPI) 

(McCabe, 2001) 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία δίδεηαη έκθαζε ζηνλ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο θαη γίλεηαη ε 

παξάζεζε ησλ επηκέξνπο νθηψ (8) δεηθηψλ απφδνζεο ζηνπο πην θάησ πίλαθεο 

(McCabe, 2001): 

 

1
νο

 Γείθηεο – Κόζηνο Καηαζθεπήο 

1.  Κφζηνο αλά η.κ. (m
2
): (α)  

 



  )(
 

2.  Αχμεζε θφζηνπο ιφγσ θαιχηεξεο πνηφηεηαο: (β) 

3.  Αχμεζε θφζηνπο ιφγσ αθξηβφηεξεο πεξηνρήο: (γ) 

4.  Αχμεζε θφζηνπο πιηθψλ: (δ) 

5.  Κφζηνο αλά η.κ. (m
2
) παιηνχ έξγνπ: (ε) 

 

Πίνακαρ 2: PMI - Κόζηορ καηαζκεςήρ 

  

2
νο

 Γείθηεο – Πξνβιέςηκν θόζηνο από ην ζηάδην (Α) ζην (C) - ρεδηαζκόο 

1.  Σειηθφ θφζηνο ζρεδηαζκνχ ζην ζηάδην (Α): (ζη)  
100*

)(



 
 2.  Πξνβιέςηκν θφζηνο ζρεδηαζκνχ ζην ζεκείν (Α): (δ) 

 

Πίνακαρ 3: PMI – Πποβλέτιμο κόζηορ ζσεδιαζμού 

(Α)                                             
Απόφαςη για 

επϋνδυςη 

(Β)              
Έναρξη τησ 
καταςκευόσ 

(C)              
Έτοιμο προσ 

παρϊδοςη 

(D)                 
Λόξη τησ 
περιόδου  
ευθύνησ 

ελαττωμϊτων 

(E) 
Αποπερϊτωςη 
του τεχνικού 

ϋργου 
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3
νο

 Γείθηεο – Πξνβιέςηκν θόζηνο από ην ζηάδην (B) ζην (C) - Καηαζθεπή 

1.  Σειηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ζην ζηάδην (C): (ε)  
100*

)(



 
 

2.  Δπηζπκεηφ θφζηνο: (ζ) 

 

Πίνακαρ 4: PMI – Πποβλέτιμο κόζηορ καηαζκεςήρ 

 

4
νο

 Γείθηεο – Πξνβιέςηκν θόζηνο από ην ζηάδην (Α) ζην (C) –  ρεδηαζκόο & 

Καηαζθεπή 

1.  Σειηθφ θφζηνο ζρεδηαζκνχ ζην ζηάδην (Α): (ζη)   

100*
)(

)()(








 

2.  Σειηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ζην ζηάδην (C): (ε) 

3.  Πξνβιέςηκν θφζηνο ζρεδηαζκνχ ζην ζηάδην 

(Α): (δ) 

4.  Πξνβιέςηκν θφζηνο θαηαζθεπήο ζην ζηάδην 

(Α): (η) 

 
Πίνακαρ 5: PMI – Πποβλέτιμο κόζηορ ζσεδιαζμού και καηαζκεςήρ 

 

5
νο

 Γείθηεο – Πξνβιέςηκν θόζηνο θαηαζθεπήο ιόγσ αιιαγώλ πειαηώλ  

από ην ζηάδην (B) ζην (C) 

1.  Πξφζζεην θφζηνο απφ αιιαγέο ιφγσ 

απαηηήζεσλ πειαηψλ απφ ην ζηάδην (Β) ζην 

(C): (θ)  

100*



 

2.  Δπηζπκεηφ θφζηνο: (ζ) 
 

Πίνακαρ 6: PMI – Πποβλέτιμο κόζηορ καηαζκεςήρ λόγυ αλλαγών πελαηών 

 

6
νο

 Γείθηεο – Πξνβιέςηκν θόζηνο θαηαζθεπήο ιόγσ αιιαγώλ ηερληθήο εηαηξείαο  

από ην ζηάδην (B) ζην (C) 

1.  Πξφζζεην θφζηνο απφ αιιαγέο ιφγσ 

απαηηήζεσλ ηερληθήο εηαηξείαο απφ ην ζηάδην 

(Β) ζην (C): (ι)  

100*



 

2.  Δπηζπκεηφ θφζηνο: (ζ) 
 

Πίνακαρ 7: PMI – Πποβλέτιμο κόζηορ καηαζκεςήρ λόγυ αλλαγών ηεσν. εηαιπείαρ 

 

7
νο

 Γείθηεο – Κόζηνο δηνξζώζεσλ ιόγσ πξνβιεκάησλ  

από ην ζηάδην (C) ζην (D) 

1.  Κφζηνο δηνξζψζεσλ απφ πξνβιεκαηηθή 

θαηαζθεπή: (κ)  100*



 

2.  Σειηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ζην ζηάδην (C): (ε) 
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Πίνακαρ 8: PMI – Κόζηορ διοπθώζευν λόγυ πποβλημάηυν 

 

8
νο

 Γείθηεο – Κόζηνο γεληθήο θαηαζθεπαζηηθήο ρξήζεο  

1.  Δηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο: (λ)  
100*




 2.  Σειηθφ θφζηνο ζρεδηαζκνχ ζην ζηάδην (Α): (ζη) 

 

Πίνακαρ 9: PMI – Κόζηορ γενικήρ καηαζκεςαζηικήρ σπήζηρ 

 

2.9. Η επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ ζην θόζηνο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ, γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε, 

ην θφζηνο εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο αλαιχεηαη ζην ζηαζεξφ θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο. 

Σν ζηαζεξφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

πνζφηεηεο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ φπσο είλαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ, ηα πάγηα 

έμνδα θ.ιπ. ελψ ην κεηαβιεηφ θφζηνο ζπλδέεηαη κε ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο 

εξγαζίαο φπσο είλαη ηα πιηθά, νη ακνηβέο κεραλεκάησλ, ηα θαχζηκα, ιηπαληηθά θ.ιπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, πξέπεη λα γίλνπλ παξαδνρέο σο πξνο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δαπαλψλ ή θαη ησλ εζφδσλ θαη ηεο παξαγσγήο (π.ρ. γξακκηθή ζρέζε) (Πνιχδνο, 2004 

ζζ. 454 - 455).  

 

Ζ ζρέζε θφζηνπο θαη πνζνηήησλ παξαγσγήο ζηε γξακκηθή ηεο κνξθή δίλεηαη σο: 

        

Όπνπ: 

C = ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο 

α = ην ζηαζεξφ θφζηνο θάζε δξαζηεξηφηεηαο 

κ = ην κεηαβιεηφ θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο  
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Q = ε ζπλνιηθή πνζφηεηα παξαγσγήο (π.ρ. m
2
, ηεκάρηα θ.ιπ.)  

 

Σν θφζηνο C, ππνινγηδφκελν γηα δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο νκάδσλ εξγαζίαο κεραλψλ 

θαη πξνζσπηθνχ, απνηειεί θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο ζχλζεζεο 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ειάρηζηεο ηηκήο C γηα 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπλδπαζκνχο κέζσλ παξαγσγήο.  

 

Ζ γξακκή C1 ζην παξαθάησ ζρήκα αληηζηνηρεί ζε έξγα κηθξνχ βαζκνχ εθκεράληζεο, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ εκθαλίδεη πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο α1. Ζ γξακκή C3 

αληηζηνηρεί ζε έξγν κε πςειφ βαζκφ εθκεράληζεο θαη έρεη πςειφ ζηαζεξφ α3, αιιά 

ρακειφ κεηαβιεηφ θφζηνο κ3, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. Ζ ηηκή ησλ 

κεηαβιεηψλ εμφδσλ θαζνξίδεη θαη ηελ θιίζε ηεο γξακκήο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  

 

 

Διάγπαμμα 7: σέζη κόζηοςρ και ποζόηηηαρ παπαγυγήρ 

(Πνιχδνο, 2004 pp. 454 - 455) 

 

Με ηα δεδνκέλα ηνπ ζρήκαηνο, γηα πνζφηεηα παξαγσγήο Q1 κνλάδσλ ζπκθέξεη λα 

πηνζεηεζεί ν βαζκφο εθκεράληζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο C2, ελψ γηα παξαγσγή 

κεγαιχηεξε ησλ Q3 κνλάδσλ ζπκθέξεη λα πηνζεηεζεί ν βαζκφο εθκεράληζεο ηεο 

γξακκήο ζπλνιηθνχ θφζηνπο C3. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

3.1. Γηαδηθαζία εύξεζεο πξόηππνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο έξγνπ 

 

Ζ ζεκαζία ηεο νξζήο πξν-θνζηνιφγεζεο είλαη δεδνκέλε: 

 

-  Ζ ππεξθνζηνιφγεζε ζπλεπάγεηαη θαη‟ αξρήλ εζθαικέλε θαηαλνκή πφξσλ, αθνχ 

δεζκεχνληαη πηζηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ ζε άιια έξγα ή 

δξαζηεξηφηεηεο. 

-  Δπίζεο ε ππεξθνζηνιφγεζε νδεγεί ζηελ πξνζθνξά πςειφηεξσλ εθπηψζεσλ ιφγσ 

ηνπ αληαγσληζκνχ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2010 ζ. 31). 

 

Ο θνζηνιφγνο, ν νπνίνο θαηαξηίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηαζθεπήο ηερληθνχ έξγνπ, 

ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ζηνηρεία (Μαλσιηάδεο, Σζψιαο, 2003 ζζ. 61 - 78): 

 

α). Απφ ηε κειέηε, φπσο είλαη ε πξνκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ θαη ην πεξηγξαθηθφ 

ηηκνιφγην ησλ εξγαζηψλ, ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

εξγαζηψλ θιπ. 

β). Απφ ην αξρείν ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε απνδφζεηο πξνζσπηθνχ, 

ππεξγνιάβσλ, κεραλεκάησλ, ηηο ηηκέο κνλάδαο παξφκνησλ εξγαζηψλ, ηηο βαζηθέο 

ηηκέο εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ θιπ.  
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Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο θαη αθνξνχλ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή είλαη: 

 

α). Ζ Γηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ε νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε επνπηεία 

ησλ εξγαζηψλ. 

β). Οη ηθαλφηεηεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ (ζπλέπεηα, εμεηδίθεπζε, 

απνδνηηθφηεηα θιπ.). 

γ). Σα είδε θαη νη πνηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ. 

δ). Ζ θαηάιιειε επηινγή: ηχπνπ, αξηζκνχ, κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

ε). Οη ηνπηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ε πξφζβαζε ζε απηφ, ε 

δηάηαμε ηνπ εξγνηαμίνπ. 

ζη). Οη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Τπάξρνπλ θαη άιινη ζνβαξνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θφζηνπο. Ζ εθηίκεζε ηεο επηξξνήο απηψλ ησλ παξαγφλησλ γίλεηαη κε πηζαλφηεηεο 

θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

α). Καηξηθέο ζπλζήθεο. Δπεξεάδνπλ ην βαζκφ απαζρφιεζεο φπσο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ. 

β). Ζ δηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ θαη ππεξγνιάβσλ. Δπεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

γ). Ο πιεζσξηζκφο, πνπ επεξεάδεη ζνβαξφηαηα ηηο ηηκέο πξνζσπηθνχ, πιηθψλ, 

κεραλεκάησλ. 
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Σηο νπζηαζηηθέο δπζρέξεηεο πνπ ζπλαληνχκε φηαλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο ζε ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ, αληηκεησπίδνπκε: 

 

α). Με ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο θάζε εξγαζίαο φρη σο ζηαζεξνχ 

αιιά σο κεηαβαιιφκελνπ ρξνληθά, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο κνλάδαο φισλ ησλ κέζσλ (εξγαηηθψλ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαζφια ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

β). Με αλάινγν θαζνξηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληειεζηψλ αλαζεψξεζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ θνλδπιίσλ ηεο κειέηεο. ηα δεκφζηα έξγα ππάξρεη λνκνζεηεκέλε 

δηαδηθαζία ελψ ζηα ηδησηηθά απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ. 

 

Σέινο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, αλαιχεηαη απφ ηνλ θνζηνιφγν ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο, νπφηε 

έρνπκε: 

 

Α). Άκεζν θφζηνο (πξνζσπηθνχ, πιηθψλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ππεξγνιαβηψλ). 

Β). Έκκεζν θφζηνο (έξγνπ θαη εξγνηαμίνπ, εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο). 

Γ). Κέξδνο αλαδφρνπ. 

 

3.1.1. Άκεζν θόζηνο θαηαζθεπήο 

 

Σν άκεζν θφζηνο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ 

ε δξαζηεξηφηεηα εθηειεζηεί ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο ρξφλνπ, ηφηε ην άκεζν θφζηνο 

γίλεηαη ην ειάρηζην δπλαηφ. Κάζε κείσζε ή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο πέξαλ ηνπ βέιηηζηνπ, ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Πνιχδνο, 2004 ζζ. 466 - 467), (Καξβνχλεο, 1993 pp. 33, 302). 

 

Γηαγξακκαηηθά, ε ζρέζε άκεζνπ θφζηνπο θαη ρξφλνπ εθηέιεζεο απεηθνλίδεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 

Διάγπαμμα 8: σέζη άμεζος κόζηοςρ και σπόνος 

(Καξβνχλεο, 1993 p. 302) 

 

3.1.1.1. Κόζηνο πξνζσπηθνύ 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηέρεη ε χπαξμε νξγαλσκέλνπ αξρείνπ κε 

ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελα ηερληθά έξγα ζρεηηθά κε ηηο απνδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ (Burke, 2002 ζζ. 

123 - 132). 

 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα πξέπεη λα κελ παξαγλσξίδεηαη ην 

γεγνλφο φηη αθφκε θαη κε ηελ πην ηέιεηα νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ, ζα ππάξρνπλ πάληνηε ρξνληθέο πεξίνδνη φπνπ δελ ζα παξάγεηαη έξγν ελψ 

ζα πιεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ (Καζηξηλάθεο, 2002 pp. 219 - 221). 
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Ο θνζηνιφγνο πνπ ππνινγίδεη ην θφζηνο πξνζσπηθνχ πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ: 

 

α). Σελ παξαβνιηθή κνξθή ηεο κεηαβνιήο ηνπ άκεζνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

θαηαζθεπήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν. Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα θηάζεη 

κέρξη έλα ζεκείν, ην νπνίν επηηξέπεη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πέξα απφ απηφ 

φκσο φζν θαη λα απμήζνπκε ην θφζηνο, ν ρξφλνο θαηαζθεπήο δελ κπνξεί λα κεησζεί. 

Δπίζεο κε θαθή δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ απμάλεηαη ν ρξφλνο εξγαζηψλ αιιά 

απμάλεηαη θαη ην θφζηνο ιφγσ πιένλ ηεο θαθήο νξγάλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, 

επνπηείαο θ.ιπ. ησλ εξγαζηψλ. 

 

β). Ζ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα κεησζεί ην θφζηνο πξνζσπηθνχ φηαλ ε εξγνιαβηθή 

επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί ην θαιά εθπαηδεπκέλν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο 

θαη ζε πεξηφδνπο κε κηθξφηεξν θχθιν εξγαζηψλ. Γελ ζπκθέξνπλ νη απνιχζεηο θαιά 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα μαλαβξνχκε φηαλ ην 

ρξεηαζηνχκε. 

 

γ). Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ είλαη ηειηθά κηθξφηεξν αλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθφ 

κεγαιχηεξεο εηδίθεπζεο θαη απνδνηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο πεξηζζφηεξν „αθξηβφ‟, 

παξά αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

 

δ). Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ είλαη ζπλήζσο αληηζηξφθσο αλάινγν κε ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Π.ρ. ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία έρνπκε κηθξφηεξν 

θφζηνο απ‟ φηη ζε in situ-θπζηθή ζέζε θαηαζθεπή. 
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ε). Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ αλά κνλάδα θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ, είλαη επίζεο 

αληηζηξφθσο αλάινγν κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. Δμάιινπ ην είδνο ηνπ έξγνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην κέγεζνο, καο πξνζδηνξίδνπλ θαη ην βαζκφ ρξήζεο ηνπ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ, πξάγκα πνπ έρεη ζεκαληηθφηαηε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

πξνζσπηθνχ. 

 

Παξάγνληεο πνπ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο πξνζσπηθνχ, αλάινγα θαη κε ηηο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ επηρείξεζεο θαη εξγαδνκέλσλ, είλαη (Καξβνχλεο, 1993 pp. 200 - 211): 

 

i. Ζκεξνκίζζηα. 

ii. Κξαηήζεηο εξγνδφηε (ΗΚΑ, επηθνπξηθφ, θ.ιπ. φπσο θαίλνληαη ζηα δειηία 

ΔΓΣΓΔ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε επνρή λνκνζεζία). 

iii. Απνδεκηψζεηο δηαθνπήο ζχκβαζεο. 

iv. Ζκεξαξγίεο ιφγσ αζζελεηψλ. 

v. Γψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, επίδνκα αδείαο. 

vi. Ακνηβέο εθηφο έδξαο. 

vii. Πξηκ (ζπλήζσο απνδνηηθφηεηαο). 

viii. Παξνρέο πιένλ απνδνρψλ, (ζηέγε, απηνθίλεην, θαχζηκα). 

ix. Πξνζσπηθφο εμνπιηζκφο (θφξκα, θξάλνο, γάληηα, κπφηεο θηι.). 

x. Αηνκηθά εξγαιεία. 

xi. Αζθάιηζηξα δσήο θαη αηπρεκάησλ πξνζσπηθνχ. 

xii. Μεηαθνξά ζηε ζέζε εξγαζίαο. 
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3.1.1.2 Κόζηνο πιηθώλ 

 

Σν θφζηνο πιηθψλ ζην εξγνηάμην πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία (Καξβνχλεο, 

1993 pp. 200 - 211): 

 

i. Σηκέο αγνξάο (κείνλ ηπρφλ εθπηψζεηο, ηδίσο ζε πξνκήζεηεο ζνβαξψλ 

πνζνηήησλ). 

ii. Μεηαθνξηθά. 

iii. Φφξησζε-εθθφξησζε-απφζεζε-εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο. 

iv. Απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά. Απψιεηεο θαηά ηελ θαηεξγαζία. (Αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ πιηθψλ νη απψιεηεο θαηά ηελ θαηεξγαζία ππνινγίδνληαη 

σο πνζνζηφ ησλ πνζνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

v. Σπρφλ αζθάιηζηξα, ακνηβέο ηξίησλ, δαζκνί θιπ. 

 

Δπίζεο ππάξρεη ην θφζηνο ησλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ φπσο είλαη νη μπιφηππνη, ηα 

ηθξηψκαηα, νη επελδχζεηο νξπγκάησλ, ηάθξσλ, θιπ. 

 

Δπεηδή ηα πιηθά απηά επαλαρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα εθηηκεζεί ν αξηζκνχο 

ρξήζεσλ θαη θαηφπηλ λα γίλεη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο κεηά απφ θάζε ρξήζε. Οη 

δηάθνξεο απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπο εθηηκνχληαη ζαλ έλα 

πνζνζηφ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο θαη ππνινγίδνληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ μπιεία αληηκεησπίδεηαη σο αλαιψζηκν πιηθφ, ελψ ηα 

κεηαιιηθά ηθξηψκαηα θαη νη εηδηθέο επελδχζεηο ηάθξσλ, νξπγκάησλ, 

αληηκεησπίδνληαη φπσο ν κεραληθφο εμνπιηζκφο. Ο θνζηνιφγνο πξέπεη λα 
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πιεξνθνξείηαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο ησλ πιηθψλ απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηε 

εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο. 

 

3.1.1.3. Κόζηνο κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

 

ηφρνο καο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ σξηαίνπ θφζηνπο θάζε κεραλήκαηνο πνπ 

εξγάδεηαη ζην εξγνηάμην. Δθφζνλ γλσξίδνπκε θαη ηελ σξηαία παξαγσγή ηνπ 

(απφδνζε), κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην θφζηνο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

παξαγφκελε κνλάδα θάζε εξγαζίαο ηεο θαηαζθεπήο (Καζηξηλάθεο, 2002 ζζ. 221 - 

225). 

                           
                         

                           
 

 

Σν σξηαίν θφζηνο κεραλήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε σξηαίν θφζηνο θεθαιαίνπ 

(αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο παξαγσγήο) θαη σξηαίν θφζηνο ιεηηνπξγίαο (πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο παξαγσγήο ηνπ κεραλήκαηνο). 

 

Ζ σξηαία παξαγσγή (απφδνζε) ηνπ κεραλήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα αξρεία ηεο εξγνιαβηθήο 

επηρείξεζεο ή απφ πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη εηαηξείεο πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ. 

 

Ωξηαίν θφζηνο θεθαιαίνπ (Κθσ) 

 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

δαπαλήζεθαλ γηα ηελ αγνξά ηνπ κεραλήκαηνο θαη απφ ηελ απφζβεζε. 
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Έζησ Κα ε αξρηθή αμία ελφο κεραλήκαηνο (ηηκή αγνξάο πιένλ έμνδα 

ζπλαξκνιφγεζεο, κεηαθνξάο ζην εξγνηάμην, θιπ), ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη φηη κεηά n 

ρξφληα, ε εθκεηάιιεπζε ζα είλαη αζχκθνξε. 

 

Έζησ αθφκε φηη ην κεράλεκα ζα έρεη ηφηε κηα ηειηθή αμία Κη, (πεξίπνπ ην 10-20% 

ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ κεραλήκαηνο, γηαηί κπνξεί λα πσιεζεί σο κεηαρεηξηζκέλα 

αληαιιαθηηθά, παιηνζίδεξα, θιπ). 

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ Κα - Κη είλαη ην θεθάιαην πνπ πξέπεη λα απνζβεζηεί, δειαδή απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε πεξίνδν απφζβεζεο n ρξφληα πξέπεη λα 

απνηακηεπηεί έλα πνζφ ηέηνην, ψζηε πξνζηηζέκελν ζηελ ηειηθή ηνπ αμία Κη λα 

ζπγθεληξψλεηαη θεθάιαην ηθαλφ γηα ηελ αγνξά θαηλνχξηνπ παξφκνηνπ κεραλήκαηνο.  

 

Σέινο ππνινγίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν σξηαίν θφζηνο θεθαιαίνπ ειαζηηθψλ (Κισ). 

 

Ωξηαίν θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

 

To σξηαίν θφζηνο ιεηηνπξγίαο απνηειείηαη απφ ηα εμήο θφζηε: 

 

1. Ωξηαίν θφζηνο ζπληήξεζεο (Κζσ). 

Λακβάλεηαη απφ ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ έξγσλ ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο κε ηε 

βνήζεηα δηαθφξσλ ζπληειεζηψλ π.ρ. απφ ηνπ Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο 

Baugerateliste (BGL). Καη απηφ απνηειείηαη απφ ηα ηξία παξαθάησ θφζηε: 

i. Ωξηαίν θφζηνο αληαιιαθηηθψλ. 

ii. Ωξηαίν θφζηνο εξγαηηθψλ. 
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iii. Ωξηαίν θφζηνο γεληθψλ εμφδσλ. 

2. Ωξηαίν θφζηνο ελέξγεηαο (θαχζηκα θαη ιηπαληηθά) (Κεσ) 

3. Ωξηαίν θφζηνο πξνζσπηθνχ (Κπσ) 

 

Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ σξηαίν θφζηνο κεραλήκαηνο είλαη:  

Κσ = Κθσ +Κισ + Κζσ +Κεσ +Κπσ 

 

Σειηθά πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε πξνθνζηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ελφο κεραλήκαηνο 

είλαη πεξίπινθε, απαηηεί κεγάιε πξνζνρή θαη ην απνηέιεζκα ηεο αθνχ ζπγθξηζεί θαη 

κε άιιεο δπλαηφηεηεο φπσο ιφγνπ ράξε ελνίθηα αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ, 

πξνζθνξέο ππεξγνιάβσλ θιπ, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο απφ ηηο αξρηθέο ή/θαη δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία εξγαζηψλ. 

 

3.1.1.4. Κόζηνο ππεξγνιαβηώλ 

 

Αλαθεξφκαζηε ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ ππεξγνιάβνπο κε 

δηθά ηνπο πιηθά θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ, φπσο π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, κπεηφλ, 

ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα θιπ θαη γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο έρεη κνλφ ηε δηεχζπλζε 

θαη ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο 

(Καζηξηλάθεο, 2002). 

 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαζθεπήο ηεο ππεξγνιαβηθήο επηρείξεζεο 

θαη νπσζδήπνηε πξηλ ππνβιεζεί ε πξνζθνξά ηεο, νη ηηκέο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ κε ππεξγνιάβνπο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ππεξγνιάβνπο. 
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Σν θφζηνο εξγαζηψλ φπσο είλαη ε θαηαζθεπή μπινηχπσλ, ε θνπή, ε θαηεξγαζία θαη 

ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ηα νπνία κπνξεί λα εθηειεζηνχλ απφ ζπλεξγεία πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηελ εξγνιαβηθή επηρείξεζε αιιά εξγάδνληαη ρσξίο δηθά ηνπο πιηθά θαη 

κεραληθφ εμνπιηζκφ (“θαηνχξα”), πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην άκεζν θφζηνο 

πξνζσπηθνχ ησλ αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ θαη φρη ζην άκεζν θφζηνο ππεξγνιαβηψλ. 

 

3.1.2. Έκκεζν θόζηνο θαηαζθεπήο 

 

Πεξηιακβάλεη ην έκκεζν θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ην έκκεζν θφζηνο 

ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο (Burke, 2002 ζζ. 123 - 132). 

 

3.1.2.1. Έκκεζν θόζηνο έξγνπ θαη εξγνηαμίνπ 

 

Ζ ζρέζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο κε ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ άκεζνπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην έκκεζν θφζηνο 

πξνθαιείηαη απφ ηα γεληθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ 

δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ θάζε εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα. 

Έηζη, π.ρ. ηα έμνδα γηα ηα ελνίθηα ησλ γξαθείσλ ηεο ηερληθήο εηαηξείαο, νη ηφθνη 

δαλείσλ πνπ νθείιεη πξνο ηηο ηξάπεδεο, ηα γεληθά έμνδα νξγάλσζεο ηεο, επηβαξχλνπλ 

ζπλνιηθά ην έξγν, ρσξίο φκσο λα επηκεξίδνληαη απφ ηελ αξρή ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη φκσο πξνθαλέο, φηη ηα έκκεζα έμνδα είλαη ηφζν κεγαιχηεξα, 

φζν πεξηζζφηεξν δηαξθεί ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (Πνιχδνο, 2004 ζζ. 467 - 468).  

 

Γηαγξακκαηηθά, ε ζπλάξηεζε Cε = f(t) απεηθνλίδεηαη ζην θάησζη ζρήκα: 
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Διάγπαμμα 9: σέζη έμμεζος κόζηοςρ και σπόνος 

(Πνιχδνο, 2004 pp. 467 - 468) 

 

Πεξηιακβάλεη γεληθά έμνδα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν θαη ην εξγνηάμην, φπσο είλαη 

(Καζηξηλάθεο, 2002 ζ. 226), (Παλαγησηαθφπνπινο, 2004 ζ. 201): 

 

• Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ (θαηαζθεπή γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ, απνδπηεξίσλ, W.C, 

πεξηθξάμεσλ, απνζεθψλ, ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ, 

θαληίλαο, εζηηαηνξίνπ). 

• Γηάλνημε νδψλ πξνζπέιαζεο πξνο ην έξγν θαη πξνο δηάθνξα ζεκεία ηνπ, εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ. 

• Ακνηβέο εξγνηαμηάξρε, ηερληθψλ (κεραληθψλ, ηνπνγξάθσλ, εξγνδεγψλ ), 

νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ινγηζηή, ηακία, δηαρεηξηζηή πιηθνχ, 

γξακκαηέα, θπιάθσλ, λπρηνθπιάθσλ θαζψο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο. 

• Έμνδα δεκνζηεχζεσλ δεκνπξαζίαο, ηαμηδηψλ, ελνίθηα θαηνηθηψλ πξνζσπηθνχ, 

δηθαζηηθά έμνδα, αλαιψζηκα είδε γξαθείνπ, είδε Ζ/Τ, κηζζψκαηα γηα ρξήζε γεο, 

θηεξίσλ θιπ. 

• Αζθαιίζεηο: έξγνπ, πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ απφ ππξθαγηέο, ζενκελίεο, 

ζεηζκνχο, αηπρήκαηα θιπ. 

• Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο έξγνπ θαη επηζηξνθήο 

θξαηήζεσλ ινγαξηαζκψλ, ηφθνη εγγχεζεο θαη δαπάλε απνπιεξσκήο δαλείσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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•  Ζιεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ, ηειέθσλν, θαμ θιπ. 

•  Έμνδα απφζεζεο, δηαθίλεζεο εληφο εξγνηαμίνπ θαη ζηνίβαμεο πιηθψλ. 

• Δγθαηάζηαζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά, 

ζπλαξκνιφγεζε, απνζπλαξκνιφγεζε). 

• Δμνπιηζκφο εξγνηαμίνπ (εξγαιεία, εξγαιεηνκεραλέο, βνεζεηηθά πιηθά, εμνπιηζκφο 

γξαθείσλ, απνδπηεξίσλ, W.C., εξγαζηεξηαθφ πιηθφ, ηνπνγξαθηθά φξγαλα, 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, αξηζκνκεραλέο, ηειέθσλν θιπ). 

• Έμνδα γηα ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο, αζθάιεηεο, πξφζηηκα θιπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αλήθεη. 

• Έμνδα θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη δηεπζέηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κεηά 

ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 

• Έμνδα ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή κέρξη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή). 

 

3.1.2.2. Έκκεζν θόζηνο έξγνπ εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο 

 

Σν έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θαη απφ ηελ αλάγθε λα ππνζηεξίμεη φια ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζε δηαθνξεηηθά εξγνηάμηα (Καζηξηλάθεο, 2002 ζζ. 226 

- 227). 

 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 

• Έμνδα ζρεηηθά κε ηηο δεκνπξαζίεο φπσο είλαη ε πξνκήζεηα ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, 

ζχληαμε ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, πξνκήζεηεο γηα ηελ έθδνζε 
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εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο. Μηα εξγνιαβηθή επηρείξεζε 

είλαη ππνρξεσκέλε λα κεηέρεη ζε πνιιέο δεκνπξαζίεο ηηο νπνίεο θαη θπζηθά δελ 

θεξδίδεη φιεο. 

• Γαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. ακνηβέο 

ππαιιήισλ. Ακνηβέο ηερληθψλ, λνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ, ελνίθηα, 

θνηλφρξεζηα, θσο, λεξφ, ηειέθσλν, εμνπιηζκφο θαη αλαιψζηκα πιηθά γξαθείσλ, 

δαπάλεο ηαμηδίσλ θνθ. 

• Έμνδα ρξεκαηνδνηήζεσλ (ηφθνη, πξνκήζεηεο θ.α. έμνδα). πλήζσο ρξεκαηνδνηείηαη 

ε επηρείξεζε αιιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεκαηνδνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. 

• Γαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο απνζήθεο πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ, 

ηνπ ρψξνπ θχιαμεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ θεληξηθνχ ζπλεξγείνπ επηζθεπψλ θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

• Φφξνη, ηέιε, δαζκνί. 

• Αζθάιηζηξα πνπ δελ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

• Έμνδα νρεκάησλ πνπ δελ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

• πλδξνκή ζε επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο. 

• Γαπάλεο δηαθήκηζεο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

• Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο πξνζσπηθνχ πνπ δελ εξγάδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

3.1.2.3. Δπηκεξηζκόο εκκέζνπ θόζηνπο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο 

 

Σν έκκεζν θφζηνο κηαο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο είλαη δχζθνιν λα επηκεξηζηεί 

αθξηβψο ζηα δηάθνξα έξγα ηεο, γηαηί ν επηκεξηζκφο εθηφο ησλ άιισλ εμαξηάηαη θαη 
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απφ πνηνηηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε θχζε θαη νη δπζθνιίεο ηνπ έξγνπ, νη 

απαηηήζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ε ζέζε ηνπ 

εξγνηαμίνπ θιπ (Καζηξηλάθεο, 2002 ζζ. 227 - 228). 

 

ηελ πξάμε ππνινγίδνπκε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ηεο 

εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ (ζπλήζσο σο 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ιακβάλεηαη έλα έηνο), δηα ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Σν πειίθν απηφ νλνκάδεηαη 

εληαίνο ζπληειεζηήο επηκεξηζκνχ έκκεζνπ θφζηνπο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο Δ1 

φπνπ:  

   
                                                

                        
 

 

Με ηελ παξαδνρή φηη ν ζπληειεζηήο ηζρχεη θαη γηα ην έξγν ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδνπκε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έρνπκε: 

 

Έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζην ππφ 

θνζηνιφγεζε έξγν = (άκεζν θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ + έκκεζν θφζηνο έξγνπ 

θαη εξγνηαμίνπ) Δ1. 

 

πλνιηθφ έκκεζν θφζηνο έξγνπ = έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ην νπνίν 

επηκεξίδεηαη ζην έξγν + έκκεζν θφζηνο έξγνπ θαη εξγνηαμίνπ = (άκεζν θφζηνο) Δ1 + 

έκκεζν θφζηνο έξγνπ θαη εξγνηαμίνπ (1+Δ1). 

 

Σν ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο κπνξεί πάιη λα επηκεξηζζεί ζε θάζε θνλδχιην ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε λέν ζπληειεζηή επηκεξηζκνχ Δ2 φπνπ: 
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Δπηκεξηζκέλν ζε θάζε θνλδχιην ηνπ έξγνπ ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο = (άκεζν θφζηνο 

ηνπ αληίζηνηρνπ θνλδπιίνπ) Δ2. Όηαλ δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ην έκκεζν 

θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο, ην έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο πνπ 

επηκεξίδεηαη ζην έξγν ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

θπξίνπ ηνπ έξγνπ επί έλα πνζνζηφ 4%. 

 

3.1.3. πλνιηθό θόζηνο θαηαζθεπήο 

 

Δάλ επηρεηξήζνπκε ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, δειαδή ηνπ 

αζξνίζκαηνο άκεζνπ θαη έκκεζνπ θφζηνπο, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, ηφηε ην 

απνηέιεζκα θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (Πνιχδνο, 2004). Ζ θακπχιε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο Cg = f(t) είλαη ην άζξνηζκα ηεο θακπχιεο Cα = f(t) θαη ηεο 

επζείαο γξακκήο Cε = f(t), θαη εκθαλίδεη ηηο βέιηηζηεο ζπληεηαγκέλεο θφζηνπο ρξφλνπ 

ζηα ζεκεία Cg
min

 θαη topt.  

 

 

Διάγπαμμα 10: σέζη ζςνολικού κόζηοςρ και σπόνος 

(Πνιχδνο, 2004) 
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3.2. Βειηηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ησλ έξγσλ 

 

Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη έλαο βέιηηζηνο ρξφλνο ζηνλ νπνίν ην δηαηηζέκελν 

δπλακηθφ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο, θαη ζπλεπψο, ζην ρξφλν 

απηφ, ην θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ. 

Κάζε αχμεζε ή κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πέξαλ ηνπ 

βέιηηζηνπ κε ην ίδην δπλακηθφ, ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Πνιχδνο, 2004 ζζ. 465 - 468).  

 

Δάλ εμεηάζνπκε δηαγξακκαηηθά ηε ζρέζε ρξφλνπ εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηνπ θφζηνπο απηήο, δειαδή ηε ζρέζε C = f(t), ηφηε ε απεηθφληζε ηεο ζπλάξηεζεο 

απηήο ζα έρεη ηε κνξθή ηεο παξαθάησ δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο (i).  

 

 

Διάγπαμμα 11: σέζη κόζηοςρ και σπόνος (i) 

(Πνιχδνο, 2006) 

 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί λα κεησζεί πέξαλ ηνπ tmin, 

ζην νπνίν αληηζηνηρεί έλα θφζηνο Cmax, ελψ ππάξρεη ν βέιηηζηνο ρξφλνο topt, ζηνλ 

νπνίν ην θφζηνο εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ Cmin.  
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Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο, ε θακπχιε 

αληηθαζίζηαηαη κε ηεζιαζκέλε γξακκή, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη απεξηφξηζηνο, ελψ γηα ηελ 

απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ ρξεζηκνπνηνχκε επζεία γξακκή, φπσο εκθαλίδεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα (ii). 

 

 

Διάγπαμμα 12: σέζη κόζηοςρ και σπόνος (ii) 

(Πνιχδνο, 2006) 

 

Ζ θιίζε ηεο επζείαο γξακκήο νλνκάδεηαη εηδηθφ θφζηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηζνχηαη κε:  

min

minmax

tt

CC
C

opt

S



  

Σν εηδηθφ θφζηνο Cs παξηζηάλεη ηε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ 

κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα ν ρξφλνο εθηέιεζεο απηήο. Σν εηδηθφ θφζηνο Cs 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ γηα νξηζκέλεο εξγαζίεο ε θιίζε ηεο 

επζείαο κπνξεί λα είλαη κεδέλ, νπφηε Cs = 0. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζπάληεο, 

αθνχ ζπλήζσο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπο επεξεάδεη ην 

θφζηνο ηνπο.  
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Ο ρξφλνο εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην δηαηηζέκελν ζε απηή 

δπλακηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο (Αλαζηαζηάδεο, 2001). 

 

Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη έλαο επλντθφο ρξφλνο εθηέιεζεο, γηα ηνλ νπνίν ην 

δηαηηζέκελν δπλακηθφ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ απφδνζεο., νπφηε 

ειαρηζηνπνηείηαη αληίζηνηρα ην θφζηνο ηεο. Κάζε κεηαβνιή (αχμεζε – κείσζε) ηνπ 

ρξφλνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

ηελ πξάμε δελ ηίζεηαη βέβαηα ζέκα αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζπρλά φκσο ηίζεηαη ζέκα κείσζεο ηνπ ρξφλνπ απηνχ. Ζ κείσζε 

απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ αχμεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ δπλακηθνχ, είηε κε 

ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο (ππεξσξίεο). 

 

Με θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε π.ρ. ηεο Γηθηπσηήο Αλάιπζεο – Critical Path Method 

(CPM) είλαη δπλαηή ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ζ 

ηερληθή CPM επηηξέπεη (Γεκεηξηάδεο, 2004 ζζ. 194 - 195): 

 

 Σνλ ππνινγηζκφ ζεκείσλ ηεο θακπχιεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα. 

 Σνλ άκεζν πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ηεο 

ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ε ρξνληθή κνλάδα αλαθνξάο ηνπ 

έξγνπ είλαη κηθξή (π.ρ. κία εβδνκάδα). 
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 Σελ θαηάξηηζε ππνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ ζελαξίσλ 

(επηηάρπλζε – επηβξάδπλζε), κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξίζθνπ απσιεηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν PERT θαη κε ηελ πνιηηηθή θέξδνπο.  

 

 3.3. Καζνξηζκόο ησλ ζπκβάζεσλ θαη δηακόξθσζε θόζηνπο 

  

Ο θαζνξηζκφο ησλ ηχπσλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο κε ηνλ 

πειάηε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο φζν θαη ζηε 

ρξεκαηνξνή, δηφηη θαζνξίδεη εθηφο ηνπ χςνπο ησλ πνζψλ θαη ηε δηαδηθαζία 

θαηαβνιήο ηνπο. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ζπκβάζεσλ θαηαζθεπαζηή – πειάηε, είλαη 

(Γεκεηξηάδεο, 1999 pp. 187 - 189): 

   

 Φαζφλ (Cost plus contract) 

Ο πειάηεο πιεξψλεη φια ηα άκεζα θφζηε ηνπ έξγνπ θαη έλα πνζνζηφ επηπιένλ ζαλ 

θέξδνο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη αξρηθέο κειέηεο έρνπλ γίλεη απφ ηνλ πειάηε. Αθνξά 

θπξίσο έξγα ρσξίο απφιπηα μεθαζαξηζκέλεο βαζηθέο επηινγέο, ζηα νπνία 

πξνβιέπνληαη αξθεηέο ζρεδηαζηηθέο κεηαβνιέο ζε ζπλεξγαζία πειάηε – 

θαηαζθεπαζηή κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο εθηίκεζεο ηνπ ηειηθνχ 

θφζηνπο ηνπ έξγνπ. 

 

 Καη‟ απνθνπή (Fixed price contract) 

Ο θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη ζηνλ πειάηε κηα ζπλνιηθή ηηκή ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ην θέξδνο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη αξρηθέο 

κειέηεο έρνπλ γίλεη απφ ηνλ πειάηε. ηνλ πειάηε εθηίζεληαη ζπλνπηηθά νη 

δηαδηθαζίεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη νη πξνδηαγξαθέο θαη θάζε απφθιηζε απφ απηά 
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απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ πειάηε – θαηαζθεπαζηή. Ζ πξνεηνηκαζία 

κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο απαηηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή αξθεηφ θφπν θαη θφζηνο ηνπ 

χςνπο ηνπ 1 – 3% ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, εμαηηίαο ησλ αλαιπηηθψλ κειεηψλ πνπ 

απαηηεί, έρεη φκσο ζαλ σθέιεηα ηνλ απφιπην έιεγρν δξάζεο ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκθσληψλ. Γηα ηνλ πειάηε είλαη πην νηθεία δηφηη κεηαηνπίδεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή αλ θαη δελ αζθεί θαλέλα νπζηαζηηθφ έιεγρν ζην έξγν πιελ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπκθσληψλ.  

  

 Σηκή κνλάδνο (Unit rates) 

Πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ζηε βάζε θάπνησλ 

κνλάδσλ νη νπνίεο απνηεινχλ θαη κέηξν ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ (π.ρ. ε ηηκή 

θαηαζθεπήο αλά ρηιηφκεηξνπ δξφκνπ). Οη αξρηθέο κειέηεο έρνπλ γίλεη απφ ηνλ 

πειάηε. Απηφο ν ηχπν ζχκβαζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα 

απμήζεη ην θέξδνο ηνπ απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελψ ν πειάηεο 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν κέηξεζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ έξγνπ.  

  

 Με ην θιεηδί ζην ρέξη (Turnkey contract) 

Ο θαηαζθεπαζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα νιφθιεξν ην έξγν, απφ ηηο αξρηθέο κειέηεο 

κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ.  

  

 χκβαζε δηεχζπλζεο έξγνπ (Professional project management contract) 

Ο πειάηεο πξνζιακβάλεη κε ζχκβαζε έξγνπ Project Manager, ν νπνίνο ζα 

δηαρεηξίδεηαη θαη ζα ειέγρεη ην έξγν ζπλεξγαδφκελνο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή αιιά γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε.  
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3.4. Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο πνηόηεηαο 

 

Καηά θαλφλα, ην πνζνζηφ πνηφηεηαο αλαιχεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο – θφζηνο 

απνηξνπήο, θφζηνο αμηνιφγεζεο θαη θφζηνο αζηνρίαο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

θφζηνο αζηνρίαο είλαη πςειφηεξν απφ ην θφζηνο απνηξνπήο θαη ην θφζηνο 

αμηνιφγεζεο. Ζ αζηνρία αλαιχεηαη ζε εζσηεξηθή αζηνρία, πνπ αληρλεχεηαη απφ ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πξηλ ηελ αληρλεχζεη ν πειάηεο νπφηε ππάξρεη δπλαηφηεηα 

γξήγνξεο απνθαηάζηαζεο, θαη ζε εμσηεξηθή αζηνρία, πνπ αληρλεχεη ν πειάηεο κεηά 

ηελ παξάδνζε ηνπ ηερληθνχ έξγνπ (Maylor, 2005 ζζ. 441 - 443).  

 

χκθσλα κε ηνλ Crosby (1979), γηα έλα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο, ην θφζηνο 

ηεο πνηφηεηαο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην 2% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Γηα έλαλ 

νξγαληζκφ πνπ έρεη έλα θαθφ ή παξακειεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο, κπνξεί λα 

μεπεξάζεη θαη ην 20%. Μία άιιε έξεπλα ζε θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε έδεημε φηη ην 

θφζηνο ηεο πνηφηεηαο αλεξρφηαλ ζην 38% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Έλα πην ξεαιηζηηθφ 

πξφηππν θφζηνπο πνηφηεηνο αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15 - 20% ζην 

κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα.  

 
Οη νηθνλνκίεο γίλνληαη θαηά θαλφλα κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνηξνπήο θη αμηνιφγεζε, πνπ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ζα 

νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο αζηνρίαο. Ο νξγαληζκφο εθηέιεζεο έξγσλ πξέπεη 

λα απνδερζεί φηη βξαρπρξφληα ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη πηζαλφ λα απμεζεί, θαζψο νη 

βειηηψζεηο απαηηνχλ θάπνην ρξφλν γηα λα εκθαληζηνχλ ζην ζχζηεκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΡΓΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ – ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 

4.1. Σα Νέα Δληαία Σηκνιόγηα (Ν.Δ.Σ.) Τ.Π.Δ.Κ.Α.  

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ άξηηα θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ελφο ηερληθνχ έξγνπ 

ρσξίο ππεξβάζεηο, είλαη ε δηακφξθσζε ελφο αμηφπηζηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ λα 

πεξηέρεη πεξηγξαθηθά άξζξα, ηελ ηηκνιφγεζε θαη πξνκέηξεζε εξγαζηψλ. Σα 

ηηκνιφγηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ δηακφξθσζε 

ελφο αμηφπηζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ελφο εχινγνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, πνπ 

λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πηζηή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πνπ αξρηθά κειεηήζεθε, 

πξνδηαγξάθεθε θαη ζπκθσλήζεθε (Σνπιηάηνο, 2006 ζ. 3).  

 

H πξν-θνζηνιφγεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

δεκνπξάηεζεο βαζίζζεθε ζηελ Διιάδα ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα Αλαιχζεσλ Σηκψλ κε 

ηππνπνηεκέλεο πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο 

απφδνζεο / απαζρφιεζεο / ελζσκάησζεο ησλ πφξσλ αλά εξγαζία, φπσο είλαη ν 

κεραληθφο εμνπιηζκφο, ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά) 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2009 ζζ. 5 - 8).  

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ησλ έξγσλ ζε επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλεμαξηήησο πξνκεηξνχκελεο θαη επηκεηξνχκελεο (WBS: Works 

Break-down System), απνηειεί ηνλ θχξην ηξφπν δεκνπξάηεζεο ησλ Γεκνζίσλ θαη 

ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Ηδησηηθψλ έξγσλ.  



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο – Γ.Π.Μ.Σ. ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

 

Σρεδίαζε Κφζηνπο Τερληθνχ Έξγνπ   55 

 

Σν 2004 ζεζκνζεηήζεθαλ ηα Νέα Δληαία Σηκνιόγηα (Ν.Δ.Σ.) απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

(λπλ Τ.Π.Δ.Κ.Α.), ελψ νη παιαηέο Αλαιχζεηο Σηκψλ  φπσο είλαη νη ΑΣΔΟ, ΑΣΤΔ, 

ΑΣΛΔ, ΑΣΟΔ, ΑΣΔΠ έπαπζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ - πξνθνζηνιφγεζεο εθ κέξνπο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ησλ 

δεκνπξαηνπκέλσλ έξγσλ  (Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο - βειηίσζεο ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο έξγσλ, 2010 pp. 12 - 13).  

 

ηφρνο ησλ Ν.Δ.Σ. είλαη ε εληαία θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ έξγσλ ζε 

νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Οη ηηκέο ησλ Ν.Δ.Σ. δελ βαζίζζεθαλ ζε θάπνην 

ζχζηεκα αλαιχζεσλ ηηκψλ, αιιά πξνζδηνξίζζεθαλ απφ Δπηηξνπή Γηεπζπληψλ 

Καηαζθεπαζηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., κε βάζε ζηνηρεία ηηκψλ 

πξνζθνξάο δεκνπξαηεζέλησλ έξγσλ, έξεπλα αγνξάο θαη ππνινγηζκνχο. Οη ηηκέο 

απηέο πξνζδηνξίζζεθαλ αξρηθά ην 2004 θαη ζηελ ζπλέρεηα βειηηψζεθαλ – 

ζπκπιεξψζεθαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 (φισλ ησλ θαηεγνξηψλ έξγσλ), ηνλ Μάην 

ηνπ 2008 (ΟΓΟ) θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 (ΤΓΡ, ΛΗΜ).   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ Ν.Δ.Σ. -κε εμαίξεζε ηα έξγα Οδνπνηίαο θαη απφ ην 

2009 θαη ηα Τδξαπιηθά έξγα- είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ κεγέζνπο, ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζεσο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ελψ νη Αξρέο 

Γεκνπξάηεζεο αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο ηηκέο κνλάδνο, φηαλ ηνχην απαηηείηαη απφ ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ (Αλαγλσζηφπνπινο, 2009 ζζ. 5 - 8).  

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Γεκνπξαηνχζα Αξρή θξίλεη ζθφπηκν γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα 

θαη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο λα ζέηεη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο απφ απηέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ.) θαη ηα ινηπά ηεχρε 
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δεκνπξάηεζεο, γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξηά 

παξάξηεκα ζηελ Σ..Τ. ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη επηπιένλ απαηηήζεηο θαη 

νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο έληερλεο θαηαζθεπήο 

ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ. Δθφζνλ ε επί πιένλ απαίηεζε δεκηνπξγεί επί πιένλ θφζηνο 

αληίζηνηρα πξνβιέπεηαη θαη πξφζζεηε απνδεκίσζε ζηηο ηηκέο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ηηκνινγίνπ κε ηελ πξνζζήθε ζε απηφ αληίζηνηρνπ άξζξνπ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο.  

  

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ Ν.Δ.Σ. είλαη ε κεζνδνινγία πνπ πξνβιέπνπλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δηάθνξεο 

εξγαζίεο φπσο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαηαζθεπήο ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη 

αζθαιηηθψλ, νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ιηζνξξηπψλ, νη βπζνθνξήζεηο θ.ιπ.). 

 

Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ππνινγίδεηαη βάζε ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο 

εθάζηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ππνινγίδνληαο ι.ρ. ηελ κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο 

πξνο ηνπο απνζεζηνζαιάκνπο θαη δαλεηνζαιάκνπο, ηα λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα 

ιαηνκεία θαη ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο, ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Σν πνζφ πξνζηίζεηαη ζηε ηηκή βάζεσο ησλ Ν.Δ.Σ. θαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη ηηκή εθαξκνγήο κε ηελ κεηαθνξά πξνο/απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε.   

 

Σα Ν.Δ.Σ. ζε γεληθέο γξακκέο δηαθξίλνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο εμήο:  

 

-  Ν.Δ.Τ. έξγσλ νδνπνηίαο  
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Πεξηιακβάλεη άξζξα γηα εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ/θαηεδαθίζεσλ, γεσηερληθέο εξγαζίεο, 

άξζξα εμνπιηζκνχ νδψλ φπσο είλαη ε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε, αζθάιεηα 

νδνχ ελψ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα άξζξα νδνθσηηζκνχ. 

 

Σν Ν.Δ.Σ. Οδνπνηίαο πξνβιέπεη ηέζζεξηο (4) δηαβαζκίζεηο ησλ ηηκψλ κνλάδαο 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (πξν Γ.Δ.&Ο.Δ. (Γεληθά Έμνδα 

θαη Όθεινο Δξγνιάβνπ), απξνβιέπησλ, αλαζεψξεζεο θαη Φ.Π.Α.):  

 

 γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 10 εθαη. € :  εθαξκνγή βαζηθήο ηηκήο  

 γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 5 έσο 10 εθαη. :   105% ηεο βαζηθήο ηηκήο  

 γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 1,5 έσο 5, εθαη. :   110% ηεο βαζηθήο ηηκήο  

 γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ έσο 1.500.000 € :   126% ηεο βαζηθήο ηηκήο.  

  

-  Ν.Δ.Τ. πδξαπιηθψλ, ιηκεληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ  

ηα Ν.Δ.Σ. ΤΓΡ θαη ΟΗΚ νη θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο 

ελφηεηεο: πξνκήζεηα, κεηαθνξά, δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο – θαηαζθεπή θαινππηψλ 

(μπιφηππνη, ζηδεξφηππνη, πιαζηηθφηππνη), πξφζκηθηα – εθηέιεζε ππφ εηδηθέο 

ζπλζήθεο.  

  

Σν Ν.Δ.Σ. Τδξαπιηθψλ έξγσλ πξνβιέπεη ηξείο (3) δηαβαζκίζεηο ησλ ηηκψλ κνλάδαο 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (πξν Γ.Δ. & Ο.Δ., απξνβιέπησλ, 

αλαζεψξεζεο θαη Φ.Π.Α.):  

 

 γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 5, εθαη. € :  εθαξκνγή βαζηθήο ηηκήο  

 γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 1,5 έσο 5, εθαη. :   105% ηεο βαζηθήο ηηκήο  
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 γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ έσο 1.500.000 € :   108% ηεο βαζηθήο ηηκήο.  

 

 -  Ν.Δ.Τ. θπηνηερληθψλ εξγαζηψλ (έξγσλ πξαζίλνπ)  

Καηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ, ην 2007, εκπινπηίζζεθε κε πνηθηιία άξζξσλ Ζ/Μ 

εξγαζηψλ δηθηχσλ άξδεπζεο θαη ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ άξδεπζεο. 

Κάζε Ν.Δ.Σ. απνηειείηαη απφ ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην, κε παξαπνκπέο ζε Σερληθέο 

πγγξαθέο Τπνρξεψζεσλ θαη ινηπά ηζρχνληα θαλνληζηηθά θείκελα, ην νπνίν 

δηαηίζεηαη ζε κνξθή MS Word θαη ηνπο πίλαθεο ηηκψλ εθαξκνγήο πνπ δηαηίζεληαη ζε 

κνξθή MS Excel. Αθφκε, ζην πξφγξακκα δξάζεσλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. πεξηιακβάλεηαη 

ε θαηάξηηζε Ν.Δ.Σ. γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο νδηθψλ ζεξάγγσλ, ηηο εξγαζίεο 

επηζθεπψλ θαηαζθεπψλ απφ ζεηζκφ θαη ινηπνχο βιαπηηθνχο παξάγνληεο θαη γηα ηηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο (Αλαγλσζηφπνπινο, 2010).   

 

4.2. Κάιπςε αλαγθώλ θνζηνιόγεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ από ηα 

Ν.Δ.Σ.  

 

Γεληθφηεξα, ζηφρνο θάζε δεκνζίνπ έξγνπ είλαη ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο 

θαη φρη ην θέξδνο. Ζ ρξνληθή θιίκαθα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ είλαη θαηά θαλφλα πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ ηδησηηθψλ. Σα νθέιε αλαθχπηνπλ κεηά απφ ρξφληα, 

ζπλήζσο φρη κε βεβαηφηεηα θαη κάιινλ ππεξεθηηκεκέλα – απφξξνηα ηεο πίεζεο γηα 

έγθξηζε ηνπ έξγνπ. Σν πιένλ ζχλεζεο θξηηήξην αμηνιφγεζεο είλαη ν ιφγνο Ω/Κ. 

Δπηπιένλ, ζπρλά δεκηνπξγνχληαη παξάπιεπξεο σθέιεηεο ή δεκηέο ζε δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο ή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φπσο π.ρ. αχμεζε ηεο αμίαο ηεο γεο, 

κείσζε ηεο αμίαο αθηλήηνπ ιφγσ αχμεζεο ηεο θίλεζεο, αχμεζε θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ, κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ (Παλαγησηαθφπνπινο, 2004 ζζ. 329 - 330).     
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εκεηψλεηαη θαη πάιη φηη ζε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ εμαξηεκέλσλ έξγσλ, φπσο ε 

εγθαηάζηαζε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κε ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο ιπκάησλ, ελδέρεηαη ε 

θαηαζθεπή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ λα πξνγξακκαηίδεηαη γηα δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο κε αληίζηνηρε δέζκεπζε ηνπ κειινληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απηή 

ε ηαθηηθή θαίλεηαη ινγηθή, ηδηαίηεξα ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπνπ ν 

πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αζηαζή επηρνξήγεζε ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο. 

 

Πην εηδηθά, ζε θάζε έξγν, ηα ζηνηρεία πξνκέηξεζεο, εμεηαδφκελα απφ πνηνηηθφ θαη 

πνζνηηθφ πξίζκα, εκπεξηέρνπλ έλα πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο. πλεπψο, ην θφζηνο 

απηψλ κπνξεί λα απνηειεί είηε κηθξφ είηε κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 

ηνπ ηερληθνχ έξγνπ. Ζ εθαξκνδφκελε ηαθηηθή είλαη ε ππαγσγή ηνπ θφζηνπο φισλ 

απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη απαηηήζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο θιίκαθαο θαη ηεο έθηαζήο 

ηνπο, ζην πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ. κέζσ φξσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ Δ..Τ. (Δηδηθή 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) ή κέζσ ησλ «Γεληθψλ Όξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ». Ζ 

κεζφδεπζε απηή έρεη νδεγήζεη ζε δηαδηθαζίεο δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθσληψλ, ζε 

θαηαζηξαηεγήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αθφκε θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηνο.  

 

 Με ην ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο ηηκνιφγεζεο ησλ έξγσλ νη ηηκέο κνλάδνο γηα κειέηε 

θαη πξνζθνξά πξνζαπμάλνληαη γηα ''γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ'' (Γ.Δ. & 

Ο.Δ.): θαηά 18% φηαλ ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο πξνυπνινγηζκνχ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη θαηά 28%  φηαλ ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ: 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., Σ.Δ.Δ., Δ.Μ.Π. , Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο) πνπ αλέξρνληαη ζε 

7,7 - 9,0%. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ελφο έξγνπ θαη 
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απαηηείηαη εμεηδίθεπζε αλά θαηεγνξία θαη ηχπν ηνπ έξγνπ θαη πξνζαξκνγή-

ζπζρεηηζκφο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηνπ έξγνπ.  

 

Δίλαη ινγηθφ, φηη ε εθαξκνγή ζηαζεξψλ ηηκψλ γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο, 

αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ, νη νπνίεο κάιηζηα πξνζδηνξίδνληαη ρσξίο 

πιήξε ηεθκεξίσζε, δελ ζπληζηά νξζή πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο πξνθνζηνιφγεζεο 

ησλ έξγσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, εηζάγνληαη ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ 

κνλάδνο ζπλαξηήζεη ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 

Αθφκε, κε ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ αλακέλεηαη θάπνηα κείσζε ηνπ  

θφζηνπο, αιιά φια ηα έξγα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πεξηιακβάλνπλ 

εξγαζίεο ζε κηθξέο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο. Γελ πξνθχπηεη θαη‟ αλάγθε φηη κηα 

εξγαζία ζε κηθξέο ή πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ζε έλα κεγάιν έξγν θνζηίδεη ιηγφηεξν 

απφ ηελ ίδηα εξγαζία ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε έλα κηθξφηεξν έξγν. 

 

Σέινο, έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Ν.Δ.Σ. είλαη νη ρακειέο ηηκέο εθθίλεζεο. Ζ 

πηνζέηεζε ρακειψλ ηηκψλ εθθίλεζεο θαηά ηελ δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ, απνζθνπεί 

ζηελ απνθπγή κεγάισλ πνζνζηψλ έθπησζεο θαη παξάιιεια νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

πξνβιέπνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθπηψζεσλ κεγαιπηέξσλ απφ 12-15%.  
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4.3. ηόρνη πξνθνζηνιόγεζεο έξγσλ 

 

Οη πξνθνζηνινγήζεηο ησλ έξγσλ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηηο Γεκνπξαηνχζεο 

Αξρέο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ), φζν θαη γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο θαηαζθεπαζηέο. 

Οη ζηφρνη ηνπο είλαη, βέβαηα, δηαθνξεηηθνί:  

  

Δημοππαηούζα Απσή (ΚηΕ)  

Ο ΚηΔ ελδηαθέξεηαη θαη‟ αξρήλ λα εληάμεη ην έξγν ζε θάπνην πξφγξακκα 

ρξεκαηνδφηεζεο φπσο είλαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ν Σαθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο θαη ηέινο ηα Πξνγξάκκαηα πγρξεκαηνδφηεζεο Έξγσλ απφ ηελ 

Δ.Δ.   

 

Ωο εθ ηνχηνπ, αθ‟ ελφο κελ επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη ηελ νξνθή ησλ δαπαλψλ, δει. 

λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ελδερφκελν εμεχξεζεο πξνζζέησλ πφξσλ - ζπκπιεξσκαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, θαη αθ‟ εηέξνπ λα απνθχγεη ηελ κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηεο 

πξνβιεθζείζαο δαπάλεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε. Σα σο άλσ απαηηνχλ ηελ 

πιήξε σξίκαλζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα πξνκεηξεζνχλ 

θαη θνζηνινγεζνχλ φιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ.  

 

Σα Ν.Δ.Σ. παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα νξζήο εθηίκεζεο ηεο κεηαθνξηθήο δαπάλεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν (*), ε νπνία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο θφζηνπο γηα ηα έξγα νδνπνηίαο. Παξέρνπλ επίζεο ηελ 

δπλαηφηεηα επηινγήο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ πιηθψλ ζηα νηθνδνκηθά 

έξγα, ελψ δίδνληαη ηδηαίηεξεο ηηκέο γηα ην πιηθφ, κε ελδεηθηηθή ηηκή ζπλήζνπο 
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πνηφηεηαο θαη ηελ εξγαζία δηακφξθσζεο, ηνπνζέηεζεο, εθαξκνγήο (θαηνχξα), πνπ 

παξακέλεη ζηαζεξή αλεμαξηήησο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ. 

 

εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη 

ζαθέζηαηα ζην ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ είλαη:  

 

- ε δηεπζέηεζε ηπρφλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ,  

- ε ζπληέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ απαιινηξηψζεσλ,  

- θαη νη πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο. 

 

Όζν πην ξεαιηζηηθή είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ, ηφζν θαη νη 

εθπηψζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα βξίζθνληαη ζε ινγηθά 

επίπεδα. Απηφ νδεγεί ζε πηνζέηεζε ζπγθξαηεκέλσλ ηηκψλ ζηα Ν.Δ.Σ., 

απνζαξξχλνληαο ηνπο δηαγσληδνκέλνπο λα πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο πέξα απφ έλα 

ινγηθφ πνζνζηφ πνπ λα ελζαξξχλεη έλα ξεαιηζηηθφ θέξδνο. 

 

Τποτήθιορ Ανάδοσορ  

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο επηδηψθεη ηελ αθξηβέζηεξε πξνζέγγηζε ηνπ  πξαγκαηηθνχ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ - ηερληθνχ έξγνπ, ην άζξνηζκα ηνπ άκεζνπ 

θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο. Με βάζε ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ επηδηψμεηο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δηακνξθψλεη αλαιφγσο 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο εθπηψζεσο ηνπ.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ αληηζηνηρνχλ άκεζα ζην θφζηνο θάζε εξγαζίαο, αιιά 

απνηεινχλ πξνζαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πνζνζηνχ ΓΔ&ΟΔ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Τπεξεζίαο. Σν εθηηκψκελν απφ ηνλ 
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ππνςήθην Αλάδνρν θφζηνο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηνπ επηδηψμεηο απνηππψλνληαη 

θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη θαη‟ αλαινγία επί ηνπ ηηκνινγίνπ Τπεξεζίαο 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2009 ζζ. 11 - 17). 

 

4.4. Μειέηε πεξίπησζεο ζύληαμεο ηερληθνύ πξνϋπνινγηζκνύ βάζεη 

Ν.Δ.Σ. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα θνζηνιφγεζεο ελφο ηερληθνχ έξγνπ - 

πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο βάζεη ησλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ, πνπ αθνξά ηελ 

«Γηακφξθσζε, αλάπιαζε & αλαβάζκηζε επαξρηαθήο νδνχ ζχλδεζεο δχν νηθηζκψλ» 

(Γεληθή Γξακκαηεία: Δπελδχζεσλ - Αλάπηπμεο & Γεκνζίσλ Έξγσλ ): 

 
 

α/α 

Σηκνινγίνπ 

Δίδνο Δξγαζίαο Μνλάδα 
Κσδηθόο 

Άξζξνπ 
Πνζόηεηεο 

Σηκή 

Μνλάδνο 

Γαπάλε 

 

 Γ. ΟΓΟΠΟΙΙΑ     Μεξηθή Οιηθή 

1 

Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή 

ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο 

(ΠΣΠ A265) 

ηφλνο Γ-06 20 42,5 850,00  

2 

Αζθαιηηθή ζηξψζε 

θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 κ 

(ΠΣΠ Α 265) κε ρξήζε 

θνηλήο αζθάιηνπ 

η.κ. (m2) Γ-08.1 14.720 5,84 85.964,80  

3 

Δθζθαθή-θξεδάξηζκα 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 

βάζνπο έσο 4 εθ. 

η.κ. (m2) Γ-02.1 13.540 1,14 15.435,60  

4 

Δθζθαθή-θξεδάξηζκα 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 

βάζνπο έσο 6 εθ. 

η.κ. (m2) Γ-02.2 930 1,48 1.376,40  

5 

Δθζθαθή-θξεδάξηζκα 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 

βάζνπο έσο 8 εθ. 

η.κ. (m2) Γ-02.3 250 1,84 460,00  

6 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε η.κ. (m2) Γ-03 701,59 1,24 869,97  

7 
Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή 

επάιεηςε 
η.κ. (m2) Γ-04 14000 0,42 5.880,00  

8 Ηζνπέδσζε κε η.κ. (m2) Σ-2.10 1450 0,09 130,50  
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δηακνξθσηήξα 

9 

Τπφβαζε νδνζηξσζίαο 

κεηαβιεηνχ πάρνπο (Π.Σ.Π. 

Ο-150) 

θ.κ. (m3) Γ-1.1 108 12,83 1.385,64  

10 
Βάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 

0,10κ. (ΠΣΠ Ο-155) 
η.κ. (m2) Γ-2.2 720 1,33 957,60 113.310,51 € 

 

Πίνακαρ 10: Πποϋπολογιζμόρ μελέηηρ Τπηπεζίαρ βάζει ηυν Ν.Ε.Σ. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αθνξά ην ζθέινο ηεο Οδνπνηίαο πνπ αλήθεη ζηελ Οκάδα Γ. 

Με βάζε ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ εκθαλίδεηαη σο άλσ, θαηαξηίδεηαη θαη ν 

ζπλνπηηθφο, ν νπνίνο έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

Οκάδα 

 

Δξγαζίεο 

 

 

 

Γαπάλε νκάδαο θαηά ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

κειέηεο έξγνπ (επξώ) 

 

Α Υσκαηνπξγηθά 
 

250.058,00 

 

Β Σερληθά έξγα 

 

1.698.916,15 
 

Γ Οδνπνηία 
 

113.310,51 

 

Γ Αζθαιηηθά 

 

1.719.230,50 

 

Δ ήκαλζε-Αζθάιεηα 
 

861.449,50 

 

Σ Ζ/Μ 

 

457.469,00 
 

Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ θαηά ηε κειέηε 

 

5.100.433,66 

 

Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% * ζ 

 
918.078,06 

 

πλνιηθή δαπάλε έξγνπ θαηά ηε κειέηε  

 

6.018.511,72 
 

Απξόβιεπηα 15% επί  

 

902.776,7578 

 

ύλνιν 1 

 
6.921.288,48 

 

Άζθαιηνο απνινγηζηηθά 

 
750.000 

 

Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% πξνκήζεηαο αζθάιηνπ 

 

135.000 
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Ακνηβέο δηαθόξσλ κειεηώλ 

 

40.000 

 

Μεηξών έξγνπ 

 
25.000 

 

Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο Ο.Κ.Χ. 

 

87.431,38 
 

Αλαζεώξεζε 

 

125.000 

 

ύλνιν δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαηά ηε κειέηε (ρσξίο ΦΠΑ) 2 

 
8.083.719,86 

 

ΦΠΑ 23% 

 

1.859.255,567 
 

ύλνιν δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαηά ηε κειέηε (κε ΦΠΑ) 3 

 

9.942.975,42 € 
 

 
Πίνακαρ 11: ςνοπηικόρ πποϋπολογιζμόρ μελέηηρ Τπηπεζίαρ βάζει ηυν Ν.Ε.Σ.  

 

4.5. Σν γεξκαληθό ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο STLB-Bau, STLK-Bau, 

XML, DBD 

 

Γεληθά, ην γεξκαληθφ ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο είλαη κία βηβιηνζήθε - βάζε δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη εθαηνκκχξηα ζηνηρεία θφζηνπο, αλαιχζεηο ηηκψλ θαη ηππνπνηεκέλα 

πεξηγξαθηθά άξζξα ηηκνινγίνπ ηερληθψλ έξγσλ ηα νπνία μεπεξλνχλ ηηο 5.000 

θαηεγνξίεο θαη νκάδεο ηερληθψλ εξγαζηψλ απφ φια ηα πεδία ηεο κεραληθήο. 

Δλεκεξψλεηαη δηαξθψο ζε φηη αθνξά λέεο εξγαζίεο, πιηθά, κεζφδνπο θαηαζθεπήο, 

ηερλνηξνπίεο ελψ αλαλεψλεηαη ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα θάζε έμη κήλεο. 

Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο απηφκαηεο παξακεηξηθήο ζχληαμεο θάζε 

πεξηγξαθηθνχ άξζξνπ.     
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4.5.1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ γεξκαληθνύ ζπζηήκαηνο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Η.Ο.Κ. (Αλαγλσζηφπνπινο, 2010 ζ. 4), ν νξγαληζκφο 

G.A.E.B. (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen: www.gaeb.de), έρεη 

ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ άξζξσλ 

ησλ πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Ζ G.A.E.B. ππάγεηαη ζην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Οηθηζηηθήο θαη 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γεξκαλίαο θαη έρεη πξσηνζηαηήζεη δηεζλψο ζηελ αλάπηπμε 

κεηαθεξηψλ ζπζηεκάησλ θσδηθνπνίεζεο εξγαζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ICIS θαη 

ηελ STABU ηεο Οιιαλδίαο, βαζηζκέλσλ ζηελ γιψζζα XLM (extended markup 

language). 

 

Βαζηθά εξγαιεία θαη πεγέο γηα ηελ εθηίκεζε θαη έιεγρν ηνπ θφζηνπο: 

 

 STLB (Standardleistungen-Bau) - Πξφηππε βηβιηνζήθε πεξηγξαθψλ 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη αθνξά ηηο θηηξηαθέο κειέηεο. Έρεη αλαπηπρζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα DIN (Deutsches Institut fur Normung) θαη ηελ 

εηαηξεία Dr. Schiller-DBD. 

 STLK (Standardleistungskatalog) - Καηάινγνο ηππνπνίεζεο πξνζθεξνκέλσλ 

ηηκψλ κνλάδνο ζηελ νδνπνηία, ηε γεθπξνπνηία θαη ηα πδξαπιηθά έξγα. 

 

Καηά ηελ Γεξκαληθή πξαθηηθή δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ηφζν γηα ηηο ππνδνκέο φζν 

θαη γηα ηα δεκφζηα θηίξηα, ζε δχν αιιειέλδεηα ζέκαηα: 

 

http://www.gaeb.de/
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- ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο (Kostenermittlung) : πξν-δεκνπξαζηαθά, 

- ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο (Kostenkontrolle) : θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ ζηελ 

εκεξίδα ηνπ .Α.Σ.Δ. (Σνπιηάηνο, 2006 ζζ. 3 - 10): 

 

 Σν γεξκαληθφ ζχζηεκα STLB-Bau, STLK-Bau, XML, DBD ζηεξίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, θαλφλεο θαη κεζνδνινγία πνπ βαζίδνληαη ζε 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο-directives, φζν θαη ζε γεξκαληθά εζληθά πξφηππα 

(DIN). 

 ε επξσπατθφ επίπεδν δελ ππάξρεη αλάινγν παξάδεηγκα ηφζν πξνσζεκέλεο 

ηππνπνίεζεο θαη ρξήζεο ηφζν εμειηγκέλσλ ηερληθψλ γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ 

θαηάξηηζε ηηκνινγίσλ θαη πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ. 

 Γελ πθίζηαηαη αλάινγν παξάδεηγκα ζηελ επξσπατθή έλσζε ηεο δπλαηφηεηαο 

επηινγήο άξζξσλ θαη θαηάξηηζεο ηνπ ηηκνινγίνπ εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε έλα επηκέξνπο νηθνδνκηθφ ζηνηρείν ή ζε έλα επηκέξνπο ηκήκα έξγνπ. 

 Ζ εηαηξηθή ζχκπξαμε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (DIN) κε ηνλ 

ηδησηηθφ θνξέα (Dr. Schiller & Partner GmbH) γηα ηελ κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε, ηελ δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ θαη ηελ εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ βηβιηνζεθψλ ηηκνινγίσλ, δηαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ επειημία ζε ζπλεξγαζίεο. 

 Σν DIN πξνσζεί ηελ θαζηέξσζε ηνπ Γεξκαληθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν (CEN).  
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 Γηα φια ηα άξζξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηνπ γεξκαληθνχ 

ζπζηήκαηνο ππάξρεη ελδεηθηηθή, ηξέρνπζα ηηκή κνλάδνο, πνπ πξνθχπηεη απφ 

αληίζηνηρε αλάιπζε ηηκήο. 

 Ζ βάζε ησλ ηηκνινγίσλ ελεκεξψλεηαη θάζε εμάκελν - 2 θνξέο ην ρξφλν, ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε ησλ πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ κε ηα εθάζηνηε 

ηζρχνληα επξσπατθά πξφηππα. 

 

Γεληθά, νη κειέηεο ησλ έξγσλ εθπνλνχληαη απφ ηδηψηεο Μεραληθνχο θαη φρη απφ ηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Όζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο νδψλ θαη 

γεθπξψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ νη ίδηεο ηηο εθηηκήζεηο θφζηνπο ησλ 

κειεηεηψλ. 

 

ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ, απνηειεί ζπλήζε πιένλ πξαθηηθή ε αλάζεζε ηνπ 

ειέγρνπ ησλ εθηηκήζεσλ θφζηνπο νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζε 

εηδηθφ ζχκβνπιν (Projeksteurer, PS - Project Manager). 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο Projektsteuerer θαιχπηνπλ ηα εμήο 

αληηθείκελα: 

 

i) Φάζε πξνεηνηκαζίαο, νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο, ζπληνληζκνχ, 

ηεθκεξίσζεο. 

ii) Πνηφηεηα θαη πνζφηεηεο εξγαζηψλ έξγνπ. 

iii) Κφζηνο θαη ρξεκαηηθέο ξνέο (cash-flow). 

iv) Παξαιαβή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (commissioning). 
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Όηαλ ε ζχκβαζε ελφο PS θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ελνηήησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε ακνηβή ηνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1% επί ηνπ θφζηνπο ελφο 

κεγάινπ έξγνπ, 2% ελφο κεζαίνπ έξγνπ θαη 3% ελφο κηθξνχ έξγνπ. 

 

Πην θάησ αλαγξάθνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο βάζεο STLB-

Bau, STLK-Bau, XML, DBD φπσο αλαιχζεθαλ απφ ηνλ θ. Γ. Σνπιηάην, ζηελ 

εκεξίδα ηεο .Α.Σ.Δ.: 

 

Οι καηηγοπίερ επγαζιών 

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί πεξί ηηο 100 θαηεγνξίεο εξγαζηψλ θαιχπηνληαο έξγα 

ζεκειηψζεσλ, νηθνδνκηθά έξγα, έξγα Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, έξγα χδξεπζεο-

απνρέηεπζεο, έξγα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ-ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, 

έξγα νδνπνηίαο, ππφγεηα έξγα, έξγα πξαζίλνπ, ζηδεξνδξνκηθά έξγα, ελψ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ιηκεληθά έξγα. 

 

Οι ομάδερ και ςπό-ομάδερ επγαζιών 

 

Κάζε θαηεγνξία εξγαζηψλ αλαιχεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ νκάδσλ ή/θαη ππφ-

νκάδσλ. Ζ αλάιπζε απηή γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηειηθά ζε θάζε νκάδα ή ππφ-

νκάδα λα πεξηιακβάλνληαη νκνεηδή, απφ ηερλνινγηθή άπνςε, άξζξα ηηκνινγίνπ. Σν 

πιήζνο ησλ νκάδσλ & ππφ-νκάδσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα ππεξβαίλεη 

ηηο 5.000. ε θάζε νκάδα ή ππφ-νκάδα εξγαζηψλ αληηζηνηρεί κία „νηθνγέλεηα‟ 

άξζξσλ. Κάζε άξζξν κηαο νηθνγέλεηαο είλαη δπλαηφλ λα δηαηππσζεί κε βάζε έλα 

ζχλνιν ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ή παξακέηξσλ) θνηλψλ γηα φια ηα άξζξα ηεο 
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ίδηαο νηθνγέλεηαο (π.ρ. ζηνηρείν ηνπ έξγνπ, θαηεγνξία εδάθνπο, πνηφηεηα 

ζθπξνδέκαηνο, απφζηαζε κεηαθνξάο). 

 

Σα θνηλά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηα νπνία πεξηγξάθνληαη φιεο νη εξγαζίαο 

(άξζξα) ηεο ίδηαο «νηθνγέλεηαο», δηακνξθψλνπλ κία κήηξα ή «γελλήηξηα» άξζξσλ, 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ φιεο νη δπλαηέο παξαιιαγέο άξζξσλ ηεο ίδηαο 

νηθνγέλεηαο. Γηα θάζε ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ (παξάκεηξν) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε 

κία γελλήηξηα άξζξσλ, ην ζχζηεκα πξνηείλεη φιεο ηηο δπλαηέο ελαιιαθηηθέο ηερληθέο. 

Παξάιιεια ην ζχζηεκα ειέγρεη θαη απνθιείεη ηηο ηερληθά αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο. 

 

Η λειηοςπγία ηυν διαδοσικών επιλογών 

 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη θαηεγνξία θαη νκάδα εξγαζηψλ. Σν ζχζηεκα πξνηείλεη απηφκαηα 

θάζε θνξά έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απφ εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

γελλήηξηα άξζξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη κία 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ην ζχζηεκα ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

γλψξηζκα. Παξάιιεια, κε βάζε ηηο ηειηθέο επηινγέο ηνπ ρξήζηε δηαηππψλεηαη 

απηφκαηα ην πεξηγξαθηθφ άξζξν. 

 

Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην ζχζηεκα ηελ απηφκαηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ άξζξνπ κε επηινγέο πνπ εθείλν θάλεη (default values). ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επέκβεη θαη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο, λα ζπκπιεξψζεη ή λα 

αθαηξέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 
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Οι αναλύζειρ ηιμών 

 

Γηα θάζε άξζξν πνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

επηινγψλ, ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε πξνηεηλφκελε αλάιπζε ηηο ηηκήο κνλάδνο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα επέκβεη θαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία θφζηνπο (απνδφζεηο, βαζηθέο 

ηηκέο, Γ.Δ.+Ο.Α.) θαη λα ηα ηξνπνπνηήζεη. 

 

Ζ δηαηχπσζε ησλ άξζξσλ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο βαζηθέο απαηηήζεηο 

(Σνπιηάηνο, 2006): 

 

 Πλήπη εξειδίκεςζη κε βάζε ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη 

ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πξνζθνξψλ. 

 Μονοζήμανηη πεπιγπαθή θάζε επηκέξνπο εξγαζίαο σο πξνο ηα ηερληθά θαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζήο ηεο, ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρέδηα, ζηε κειέηε θαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

 Ρηηή και ακπιβήρ πεπιγπαθή ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ φισλ ησλ 

επηκέξνπο εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ ζεσξνχληαη φηη 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ηηκνινγνχκελε εξγαζία. 

 Σεσνολογικά άπηια πεπιγπαθή, ψζηε ε εξγαζία λα εθηειείηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο. 

 

Ζ εθηίκεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο γίλεηαη θαηά πεξίπησζε: 
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i) ζε γεσκεηξηθφ επίπεδν, κε βάζε ηηο επηθάλεηεο ή ηνπο φγθνπο ηεο 

θαηαζθεπήο, 

ii) ζε επίπεδν θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

iii) γηα ην ζηάδην δεκνπξάηεζεο κε βάζε ηα STLK θαη STLΒ. 

 

ηελ Γεξκαλία, ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ ή ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ VOB (Verbindungsνrdnung fur Bauleistungen: φξνη αλάζεζεο ζπκβάζεσλ 

δεκνζίσλ έξγσλ). Οη δηαηάμεηο επηκειήζεθαλ ε θπβέξλεζε θαη νη θαηαζθεπαζηηθνί  

θνξείο, ελψ ε ηειεπηαία έθδνζε ησλ VOB ελαξκνλίζζεθε πιήξσο κε ηελ θνηλνηηθή 

νδεγία 18/2004 Δ.Δ.  

 

Γηα ηα έξγα άλσ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ Δ.Δ. νξίνπ ησλ 230.000€ εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ θαη ην έξγν αλαηίζεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ 

βέιηηζηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Ζ βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξνθήξπμε, ελψ γηα ηα έξγα θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ νξίνπ 

ζπλεζέζηεξεο είλαη νη θιεηζηέο δηαδηθαζίεο κε πξφζθιεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

ππνςεθίσλ. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην παξάδεηγκα ελφο Πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθήο δαπάλεο 

έξγνπ κε ηηκέο Γεξκαλίαο απφ ηνλ θ. Dr. K. Schiller, DBD: 
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Πνζόη. Μνλάδα Δίδνο Δξγαζίαο 

Σηκή 

Μνλάδνο 

κε 

Γ.Δ.&Ο.Δ. 

Μεξηθή 

Γαπάλε κε 

Γ.Δ.&Ο.Α. 

Άκεζν 

Κόζηνο 
Πεξηζώξην 

       

120 κ. (m) 

Πεξίθξαμε εξγνηαμίνπ απφ ζαλίδσκα 

θιεηζηνχ ηχπνπ, Τ=1,75, γηα ηξείο 

κήλεο 

56,01 6.721,20 5.401,20 1.320 

1 ηεκ. 
Δξγνηαμηαθφ γξαθείν 22,5 - 30 m2, κε 

WC, γηα ηξείο κήλεο 
3441,08 3.441,08 3.044,17 396,91 

1 ηεκ. Απνζήθε εξγνηαμίνπ, γηα ηξείο κήλεο 929,22 929,22 802,70 126,52 

1 ηεκ. 
Υεκηθή ηνπαιέηα, κε εβδνκαδηαίν 

θαζαξηζκφ, γηα ηξείο κήλεο 
197,64 197,64 176,08 21,56 

460 θ.κ. (m3) 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο- 

εκηβξαρψδεο 
16,53 7.603,80 6.302,00 1.301,8 

370 θ.κ. (m3) 
Μεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο ζε 

απφζηαζε 10 Km 
36,19 13.390,30 11.725,30 1.665 

60 θ.κ. (m3) 
Δμπγηαληηθή ζηξψζε κε ζξαπζηφ πιηθφ 

ιαηνκείνπ 
29,12 1.747,20 1.483,20 264 

90 θ.κ. (m3) Δπίρσζε κε πξντφληα εθζαθαθψλ 12,15 1.093,50 896,40 197,1 

260 η.κ. (m2) 
Γαπεδφπιαθα πάρνπο 25cm, απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25 
36,02 9.365,20 7.961,20 1.404 

180 η.κ. (m2) 
Σνηρεία ππνγείνπ πάρνπο 25cm, απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25 
34,99 6.298,20 5.365,80 932,4 

52 θ.κ. (m3) 
Πιάθα νξφθνπ πάρνπο 18-25cm, απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25 
136,36 7090,72 6.054,36 1.036,36 

360 η.κ. (m2) 
Ξπιφηππνο ηνηρείσλ, χςνπο 2-3m, απφ 

ηακπιάδεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
32,96 11865,6 9.594,00 2.271,6 

260 η.κ. (m2) 
Ξπιφηππνο πιαθψλ, χςνπο 2-3m, απφ 

ηακπιάδεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
29,22 7597,2 6.146,40 1.450,8 

3900 θ. (Kg) 
ηδεξνχο νπιηζκφο BSt500S Φ10-

16mm, γηα δαπεδφπιαθεο 
2,82 10998 9.243,00 1.755 

4050 θ. (Kg) 
ηδεξνχο νπιηζκφο BSt500S Φ10-

16mm, γηα ηνηρεία 
2,94 11907 10.003,50 1.904 
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5200 θ. (Kg) 
ηδεξνχο νπιηζκφο BSt500S Φ10-

16mm, γηα πιάθεο 
2,82 14664 12.324,00 2.340 

60 η.κ. (m2) 
Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία KS L-R, SFK 12 

RDK 1,6 D 17,5 cm 
37,9 2274 1.878,00 396 

90 η.κ. (m2) 
Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία KS L-R, SFK 12 

RDK 1,6 D 11,5 cm 
25,27 2274,3 1.877,40 396,9 

       

  
ύλνιν έξγνπ (ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 
119.458,16 100.278,71 19.179,45 

  
Φ.Π.Α. 16% 22697,0504 

 
19% 

  
ύλνιν έξγνπ (κε Φ.Π.Α.) 

 
142.155,21 

  

 

Πίνακαρ 12: Πποϋπολογιζμόρ ζςνολικήρ δαπάνηρ έπγος με ηιμέρ Γεπμανίαρ 

(Dr. K. Schiller - DBD, 2006) 

 

 

Πίνακαρ 13: Ποζοζηά πποζαύξηζηρ για κάλςτη Γ.Ε.&Ο.Ε. 

(Dr. K. Schiller - DBD, 2006) 
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Δλδεηθηηθά δίδεηαη θαη ην παξάδεηγκα ησλ γεξκαληθψλ πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ κε 

αξηζκνχο Νν.15 θαη Νν.16 αληίζηνηρα. Γεληθά παξαηεξείηαη φηη νη επηκέξνπο 

εξγαζίεο δίδνληαη κε κεγαιχηεξε πεξηγξαθηθή αλάιπζε φπνπ εληάζζνληαη θαη νη 

αλαιχζεηο άκεζνπ θφζηνπο ελψ ζηνλ ζπλνπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηα άκεζα θφζηε 

παξαηίζεληαη κε ηα  πνζνζηά πξνζαπμήζεσλ πξνο θάιπςε ησλ Γ.Δ.&Ο.Δ. 

 

Πίνακαρ 14: Ανάλςζη ηιμήρ - μεπικήρ δαπάνηρ ηος απιθμού ηιμολογίος Νο.15 

(Dr. K. Schiller - DBD, 2006) 
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Πίνακαρ 15: Ανάλςζη ηιμήρ - μεπικήρ δαπάνηρ ηος απιθμού ηιμολογίος Νο.16 

(Dr. K. Schiller - DBD, 2006)



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο – Γ.Π.Μ.Σ. ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

 

Σρεδίαζε Κφζηνπο Τερληθνχ Έξγνπ   77 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Ζ αλάγθε θσδηθνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ – θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ έρεη 

αλαγλσξηζζεί σο αλαγθαία δηεζλψο θαη ζε δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζπζηήκαηα ηππνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, γεληθήο θαη εηδηθήο εθαξκνγήο. Σα Ν.Δ.Σ. 

ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α., φζνλ αθνξά ην πεξηγξαθηθφ ηνπο κέξνο εληάζζνληαη ζηελ σο άλσ 

θαηεγνξία. Αθφκε: 

 

- Γηαζέηνπλ επέιηθην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο, ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο ή/θαη παξεκβνιήο απεξηνξίζηνπ αξηζκνχ λέσλ άξζξσλ. 

- Σν ζεκαηνιφγην ησλ Ν.Δ.Σ., αλ θαη είλαη πιένλ αξθεηά εθηελέο, ηδηαίηεξα κεηά ηηο 

ηειεπηαίεο αλαζεσξήζεηο (2008/2009), έρεη πεξαηηέξσ ρψξν βειηίσζεο, αλ ζπγθξηζεί 

κε ην γεξκαληθφ ζχζηεκα. 

- Σα Ν.Δ.Σ. ζπλδένληαη κε ηππνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ, νη 

νπνίεο ζπλερψο βειηηψλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη θαηά ηελ νδεγία 18/2004 Δ.Δ. 

 

Μέρξη ζηηγκήο, ηα Ν.Δ.Σ., φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θσδηθνπνίεζεο ησλ άξζξσλ ησλ 

εξγαζηψλ αλά θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα δελ αθνινπζνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν δηεζλέο 

ζχζηεκα (αγγιηθφ, γαιιηθφ, ακεξηθαληθφ θ.ν.θ.), αιιά έρεη πηνζεηεζεί ε δελδξνεηδήο 

δνκή, δίλνληαο πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα γηα ηελ εμέιημε ηεο. 

 

Με ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαζεκεξηλά εηζάγνληαη λέεο εξγαζίεο, πιηθά θαη 

κέζνδνη εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ελψ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 

θπξίσο, ηίζεληαη λέεο απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ. Έηζη, απαηηείηαη ε δηεχξπλζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ ηνπο κε  
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δηαξθή εθζπγρξνληζκφ θαη επηθαηξνπνίεζε, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

Δπξσπατθά Πξφηππα θαη δε ζηα Δλαξκνληζκέλα Πξφηππα. 

 

ηα λέα ηηκνιφγηα ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α., ε αλαθνξά ηνπο γίλεηαη ρσξίο νπζηαζηηθή 

αλάιπζε θφζηνπο, θαη θαη‟ νπζία είλαη έλαο θαηάινγνο κε ηηκέο βαζηθψλ ηερληθψλ 

εξγαζηψλ ρσξίο επηκέξνπο εκβάζπλζε.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε θνζηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ (Βιάρνο, 2006): 

 

 Γελ αληαπνθξίλεηαη απηή ηε ζηηγκή πιήξσο ζηα επξσπατθά πξφηππα 

ηππνπνίεζεο ηηκνιφγεζεο ηερληθψλ έξγσλ εγθπκνλψληαο θηλδχλνπο επηβνιήο 

θπξψζεσλ απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή. 

 Καιχπηεη έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο ηερληθψλ εξγαζηψλ, κεζφδσλ θαηαζθεπήο 

θαη αληηζηνίρσλ ηηκψλ κνλάδαο ζε ζεκείν πνπ λα κελ θαιχπηνληαη νχηε θαλ 

ηα άκεζα θφζηε ησλ πεξηγξαθφκελσλ εξγαζηψλ, πφζν δε ηα έκκεζα θφζηε 

πνπ είλαη θαη απηά έλα ππνινγίζηκν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

 Γελ απνηηκψληαη θνζηνινγηθά φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ φπσο ηα εξγαηηθά, πιηθά θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ηερληθά άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Δλζσκαηψλεη πεξηγξαθηθά άξζξα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ εληαία εληειψο 

δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο απφ άπνςε θνζηνιφγεζεο.  

 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη νη Καηαζθεπαζηηθνί Φνξείο 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη λα επηθξαηήζεη ε ζνβαξφηεηα θαη ε 

ζπλέπεηα, εθαξκφδνληαο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θνζηνινγήζεσο, φπσο αθξηβψο 
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δηδάζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα, Πνιπηερλεία θαη ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο, ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

Με ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Έξγσλ εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθή 

θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία, σο κέζνδνο πξνζνκνηψζεσο ηνπ έξγνπ, εμαξηάηαη 

απφ ηε κέζνδν θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, θαη απφ ηα κέζα 

παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ (Δθξαηκίδεο, 2011 

ζζ. 1 - 2).  

 

Απηφ ζπλεπάγεηαη:  

 ηελ ζπλέπεηα ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε κε ηελ εθαξκνγή 

αμηφπηζησλ θαη νξζνινγηθψλ θνζηνινγηθψλ κεζφδσλ,   

 ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απζαίξεησλ εθπηψζεσλ, πνπ δεκηνπξγεί δεκηά ηφζν γηα 

ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, φζν θαη γηα ηνλ Αλάδνρν, αθνχ ε πξνζθνξά ζα 

βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θφζηνπο, ρξφλνπ θαη πνηφηεηαο,  

 ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζία πιεξσκψλ,  

 ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ. 

 

Ζ ππόηαζη ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ γεξκαληθνχ 

ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ην 

«STLB-Bau, STLK-Bau, XML, DBD» φπνπ παξαθνινπζείηαη θαη πξνσζείηαη ε 

ηππνπνίεζε ζηα ζέκαηα αλάζεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ απφ ηνλ 

Γεξκαληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (DIN).  
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Ζ Γεξκαληθή πξαθηηθή, δχλαηαη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ λα απνηειέζεη κηα θαιή 

αθεηεξία γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ θαηαζθεπήο ησλ Γεκνζίσλ θαη 

θαη‟ επέθηαζε θαη Ηδησηηθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ην γεξκαληθφ ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα, ε παξακεηξηθή δνκή ηεο γεξκαληθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ εθθξάζεσλ θαη φξσλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ, 

επηηξέπεη ηε ζρεηηθά εχθνιε απηνκαηνπνίεζε ηεο κεηαθξαζηηθήο δνπιεηάο απφ ηελ 

ειιεληθή κεξηά. 

 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ γεξκαληθνχ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ 

θφζηνπο είλαη: 

 

1. Ζ ζπλαίλεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (Γεκφζην, Μειεηεηέο, 

Καηαζθεπαζηέο) θαη ε πηνζέηεζε ελφο ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ζχλαςε κίαο ζπκθσλίαο επί ησλ αξρψλ, κεηαμχ ησλ 

ειιεληθψλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη ηνπ D.I.N. 

 

2. Ζ ζχζηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. Σερληθήο Δπηηξνπήο κε αληηθείκελν ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σηκνιφγεζε – Κνζηνιφγεζε, κε βαζηθφ 

αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηηο αλαιχζεηο ηηκψλ θ.ν.θ. 
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3. Ζ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γεξκαληθήο ηηκνιφγεζεο αξρηθά, έηζη ψζηε φηαλ ην 

ζχζηεκα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί λα εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ηε δηάζεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε Γεξκαλία 

αιιά θαη ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

 

Ωζηφζν, πξέπεη λα ηζρχζνπλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο (Σνπιηάηνο, 2006): 

 

 Ο Μειεηεηήο ηνπ έξγνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηινγή ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ (W.B.S.) ζε επηκέξνπο εξγαζίεο 

βαζηδφκελνο ζηα πεξηγξαθηθά άξζξα, ηε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

φζν ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. ηηο 

ζπκβάζεηο «Μειέηε - Καηαζθεπή» αξκφδηνο είλαη ν Καηαζθεπαζηήο. 

 

 Σν επξχηεξν Γεκφζην νθείιεη λα απνθεχγεη ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, φηαλ 

γλσξίδεη φηη απηή ζπλεπάγεηαη δεκία γηα ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηδηψηε. 

Οθείιεη λα απνδέρεηαη ην πξνζθεξφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, κφλνλ φηαλ 

κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, θαιχπηεη πιήξσο ην θφζηνο 

φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη έλα 

ξεαιηζηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. 

 

 Σα ηηκνιφγηα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηελ επηδίσμε εχινγνπ θέξδνπο απφ ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν, ζε αληάιιαγκα γηα ηελ πηζηή απφδνζε ζηνλ Κχξην ηνπ 

Έξγνπ πνπ αξρηθά κειεηήζεθε θαη πξνδηαγξάθεθε. Γελ πξέπεη λα 
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αληηκεησπίδνληαη σο εξγαιεία γηα ηελ απνθφκηζε θέξδνπο ή ηνλ πεξηνξηζκφ 

εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηήο δεκίαο θαη επίιπζε ηνπο κε δηθαζηηθέο δηαθνξέο 

θαη ελζηάζεηο. 

 

 Οη απνδφζεηο ησλ κεραλεκάησλ, νη βαζηθέο ηηκέο πιηθψλ, εξγαηηθψλ θαη 

κηζζσκάησλ, νη ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 

δηακφξθσζή ηνπο, ηα πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο 

(Γ.Δ.&Δ.Ο.), είλαη κεγέζε πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ην πιαίζην ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο ηερληθέο κεζφδνπο.  

 

 Σα κεγέζε απηά πξέπεη λα ππνινγίδνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε κεζφδνπο 

θνηλήο απνδνρήο, εληαίεο ηφζν γηα ηα δεκφζηα φζν θαη γηα ηα ηδησηηθά έξγα, 

πνπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη 

πξνηππνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επξσπατθήο ηππνπνίεζεο. 

Δπίζεο, δελ κπνξεί λα πξνθαζνξίδνληαη απζαίξεηα απφ έλα κέξνο θαη λα 

επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε θάπνην άιιν. 

 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θφζηνπο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεκνο 

ηηκνθαηάινγνο κε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο / αλαζεσξεκέλεο κέζεο ηηκέο αγνξάο, φπσο 

ηζρχεη θαη ζην γεξκαληθφ ζχζηεκα. 

 

Σα ζπζηήκαηα Αλαιχζεσλ Σηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ζήκεξα, δελ 

απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ ζε θακία ρψξα ηεο Δ.Δ. 
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Σνπλαληίνλ, δηαηίζεληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο ππφ δηάθνξεο 

κνξθέο θαη απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία πξνθνζηνιφγεζεο, πξνο ρξήζε απφ 

έκπεηξνπο Κνζηνιφγνπο Μεραληθνχο, κε ηε πξνυπφζεζε φηη δηαηίζεληαη 

επηθαηξνπνηεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηηκέο ησλ βαζηθψλ πφξσλ, πιηθά, 

εκεξνκίζζηα πξνζσπηθνχ, σξηαία δαπάλε κεραλεκάησλ θ.ν.θ. φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. 

 

Πάλησο, παξακέλεη ην πξφβιεκα επηινγήο ηνπ θαηαιιήινπ άξζξνπ, φρη ιφγσ ηεο 

κεγάιεο επηινγήο πνπ έρεη ηελ επρέξεηα ν θνζηνιφγνο αθφκε θαη αλ ηα άξζξα ηνπ 

Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ ήηαλ ηφζα ψζηε λα θαιχπηνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη άλ νη ηηκέο ήηαλ ξεαιηζηηθέο, αιιά ιφγσ ηνπ φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη άξζξα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη 

δπζηπρψο εξγαζίεο εληάζζνληαη ζε γεληθά πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο θνζηνινγηθέο απνθιίζεηο. 

 

Γηα ηε πξν-θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ ζην ζηάδην Μειέηεο / Πξνθήξπμεο ηνπ Έξγνπ 

απαηηείηαη ε αλάπηπμε βάζεο θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαθχκαλζε ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

φια ηα άξζξα ησλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ππφ δηάθνξεο ζπλζήθεο 

εθηέιεζεο. Έηζη, πξνηείλεηαη ν δε Μειεηεηήο λα θαιείηαη λα επηιέγεη θαηά θξίζε ηελ 

πξνζήθνπζα ηηκή αλά άξζξν γηα ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο, π.ρ. θνληά ή 

καθξηά απφ νδηθνχο άμνλεο θ.ν.θ. 

 

ηα Νέα Δληαία Σηκνιφγηα ήδε πξνβιέπνπλ [*] γηα ην κεηαθνξηθφ έξγν, φπνπ ν 

Μειεηεηήο πξνζδηνξίδεη ηελ κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαθίλεζεο 
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ησλ κεηαθνξηθψλ  κέζσλ, πξνζζέηεη ηελ αληίζηνηρε δαπάλε ζην άξζξν, θαη νξίδεηαη 

«κε ηελ κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε». Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξν-

θνζηνινγείηαη θαη ζα θαηαξηίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ. 

 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα ζπκπιεξψλνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλνηθηφ ηηκνιφγην 

θαη ζα πξνζζέηνπλ ηα πνζνζηά Γεληθψλ Δξγνηαμηαθψλ Γαπαλψλ, Γεληθψλ Δμφδσλ 

Έδξαο θαη Οθέινπο Δξγνιήπηε. 

 

Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα αλαθεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά (low bidder). Ζ ίδηα δηαδηθαζία πξνηείλεηαη λα εθαξκφδεηαη 

θαη φηαλ επηιέγεηαη ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο κε θαη‟ απνθνπήλ ηίκεκα. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, αθαηξείηαη εληειψο θάζε έλλνηα θαη νπζία έθπησζεο απφ ηηο 

δεκνπξαηήζεηο. Σελ επζχλε ησλ ηηκψλ ζα έρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο 

ηηο επέιεμε ρσξίο ηελ ρξήζε επηζήκσλ ηηκψλ ησλ άξζξσλ ησλ ηηκνινγίσλ. 

 

Με ηελ πηνζέηεζε ησλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ θαηά ηα γεξκαληθά πξφηππα,  

επηβάιιεηαη λα θαηαρσξνχληαη ζηελ βάζε θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ νη ηηκέο 

πξνζθνξάο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, καδί κε ζεηξά 

ελδερνκέλσο θαη άιισλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ην έξγν. 

 

ε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. θάζε έμη κήλεο) ζα γίλεηαη επεμεξγαζία 

ησλ θαηαρσξεζέλησλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζα 

δεκνζηνπνηνχληαη νη δείθηεο θαη‟ άξζξν ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ, κε αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οηθνλνκίαο 
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ησλ Καηαζθεπψλ θαη ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκνη 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή, φπσο πξναλαθέξακε, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαρείξηζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

Οη ηηκέο κνλάδνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζήκεξα ζηα Νέα Δληαία Σηκνιφγηα (Ν.Δ.Σ.) 

έρνπλ θαζνξηζζεί κνλνκεξψο, ελψ θαη ην ζεκαηνιφγην ηνπο ρξεηάδεηαη δηεχξπλζε. 

Οκάδεο Δξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο αξκφδνπζεο κέζεο ηηκέο αλά 

πεξηγξαθηθφ άξζξν, θαζψο θαη παξαηεξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαθχκαλζε 

ησλ ηηκψλ «min – max» θαηά πεξίπησζε εθαξκνγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξνθχςεη 

ε πξψηε έθδνζε ηεο θνζηνινγηθήο βάζεο / έθδνζε αλαθνξάο, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηα αλσηέξσ γεξκαληθά πξφηππα πνπ είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ηεο Δ.Δ. 

 

Σέινο, έρνληαο ππφςε φηη ηα θεθάιαηα είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλα, είλαη γεληθή ηάζε 

ησλ κε έκπεηξσλ θνζηνιφγσλ λα εθπνλνχλ πξν-επελδπηηθέο κειέηεο κε ηα 

επελδπηηθά έμνδα θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο ππνινγηδφκελα ζε ρακειά 

επίπεδα. Ο κειεηεηήο ηνπ θνζηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα αληηζηέθεηαη ζηνλ 

πεηξαζκφ λα επραξηζηεί ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κε ρακειέο θνζηνινγήζεηο. Καθφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο - θνζηνιφγεζε ζηηο πξν-επελδπηηθέο κειέηεο ζα 

εκπνδίζεη ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο είηε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο κειέηεο απφ 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα είηε ζην πην ζεκαληηθφ ζηάδην, ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 
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