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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
 
Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η κοστολόγηση του έργου «Αποκατάσταση 
Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων». Κοστολόγηση είναι το σύνολο των 
συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να 
καταγράψουν και να επιµερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες, ώστε να προσδιορισθεί το 
κόστος παραγωγής µιας υπηρεσίας. Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του 
επενδυτικού προγράµµατος ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
που διαθέτει κονδύλια για την Ελλάδα την συγκεκριµένη χρονική περίοδο 2007-2013. 
Ο προϋπολογισµός του έργου, µετά τον υπολογισµό των µισθοδοσιών, των 
προµηθειών, τις αναθέσεις σε τρίτους, τα οικοδοµικά υλικά, τα εργαλεία ή τα 
µηχανήµατα που θα χρειαστούν στο έργο, ανέρχεται στο 1.500.000 €. Το έργο θα 
απασχολήσει 24 άτοµα, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για την τοπική αγορά και 
ευρύτερα για την χώρα µας γιατί µειώνεται το ποσοστό ανεργίας  και αποδίδονται 
φόροι στο κράτος µέσω της κυκλοφορίας του χρήµατος . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 

 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

Η διαχείριση έργων είχε παρατηρηθεί ακόµη από την αρχαιότητα µε τα πρώτα 

δείγµατα ύπαρξης πολιτισµού. Σύµφωνα µε ιστορικούς κατά την περίοδο της 

Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας όπου οι προσδοκίες ήτανε λιγότερες, οι χρονικοί ορίζοντες 

πιο µικροί αλλά και οι απαιτήσεις για πόρους περισσότερες για την ολοκλήρωση ενός 

έργου,  µόνη λύση ήτανε η κατάκτηση µιας ολόκληρης περιοχής που θα παρείχε τους 

κατάλληλους πόρους. 

 

Μέχρι το 1900 η διαχείριση των έργων των πολιτικών µηχανικών γινόταν από 

φιλόδοξους αρχιτέκτονες ή και µηχανικούς, όπως ο Βιτρούβιος (1ος αιώνα π.χ.), ο 

Cristopher Wren (1632-1723), o Thomas Telford (1754-1834) και ο Isambard 

Uingdom Brunel (1806-1859), οι οποίοι είχαν να κάνουν µόνο µε τον 

κατασκευαστικό τοµέα. Πατέρας του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων, του 

προγραµµατισµού και του τεχνικού ελέγχου θεωρείται o Henry Gantt, ο οποίος και 

δηµιούργησε και το διάγραµµα Gantt (Gantt chart), ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο 

στον τοµέα διαχείρισης έργου.  
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Henry Gantt (1861 – 1919) 

 

Ο Henry Fayol είναι γνωστός για τη δηµιουργία των 5 λειτουργιών 

διαχείρισης, που θεωρούνται η βάση για τις γνώσεις που σχετίζονται µε τα έργα και 

τη διαχείριση προγραµµάτων.  

 

 

 

Henry Fayol (1841 – 1925) 
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Αξίζει να σηµειωθεί πως και οι δύο ήτανε φοιτητές του Frederich Winslow 

Taylor, ο οποίος είχε εισάγει τις θεωρίες της επιστηµονικής διαχείρισης (Taylor 

system). Το έργο του αποτελεί πρόδροµο των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης 

έργων.                                                  

 

Η διαχείριση έργων έγινε ένα διακριτό γνωστικό αντικείµενο αλλά και 

επάγγελµα από τις σύγχρονες αρχές της διαχείρισης έργων οι οποίες αναπτύχθηκαν 

την δεκαετία του 1950. Στις Η.Π.Α. πριν το 1950 χρησιµοποιούσαν κυρίως τα 

διαγράµµατα Gantt και διάφορες άλλες άτυπες τεχνικές και εργαλεία. Τη δεκαετία 

αυτή αποτέλεσαν σταθµό στη διαχείριση έργων δύο βασικά µαθηµατικά µοντέλα 

χρονοπρογραµµατισµού δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν: οι µέθοδοι PERT και 

CMP. Η εταιρεία κατασκευής χηµικών προϊόντων Du Pont Corporation καθώς επίσης 

και η Remington Rand Corporation ήταν αυτές που ανέπτυξαν τη µέθοδο κρίσιµου 

διαδροµής (Critical Path Method),CPM), που είχε σαν σκοπό την παύση των 

εργασιών στο εργοστάσιο µε σκοπό να γίνουν εργασίες συντήρησης. 

 

Την ίδια χρονική περίοδο η εταιρεία Remington Corporation που προµήθευε 

αµυντικό υλικό, επινόησε την Τεχνική Αξιολόγησης και Αναθεώρησης 

Προγραµµάτων (Program Evaluation and Review Technique, Pert). Οι δύο αυτές 

τεχνικές διαδόθηκαν γρήγορα και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις . 

 

Ενώ τα µοντέλα προγραµµατισµού των έργων αναπτύσσονταν, την ίδια 

χρονική περίοδο άρχιζε και η εξέλιξη για την εκτίµηση του κόστους των έργων, για 

την τεχνολογία και τη διαχείριση του κόστους τους µέσα από την πρωτοποριακή 

εργασία του Hans Lang και άλλων. 

 

Σήµερα ο χώρος της διαχείρισης έργων θεωρείται ιδιαίτερα αναπτυγµένος και 

προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον ιδιωτικό, δηµόσιο τοµέα όσο και στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών 

και ιδιαίτερα δραστήριων διεθνών οργανισµών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του 

γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι International 

Project Management Association (IPMA), η Ε∆∆Ε και το Project Management 

Institute. 
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1.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Σκόπιµο είναι να δοθεί αρχικά ο ορισµός του έργου. Έργο είναι ένα προσωρινό 

εγχείρηµα που στοχεύει στη δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Προσωρινό σηµαίνει ότι κάθε έργο έχει καθορισµένο τέλος  

Μοναδικό σηµαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από 

όλα τα παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

Στη διαχείριση των έργων το πρώτο πράγµα που αντιµετωπίζουµε είναι να 

εξασφαλίσουµε ότι το έργο εκτελείται και παραδίδεται λαµβάνοντας υπόψη 

καθορισµένους περιορισµούς π.χ. ανεπαρκής διαθέσιµος χρόνος, περιορισµένος 

προϋπολογισµός κ.α., δεύτερον είναι η βελτιστοποίηση που απαιτείται σε όλους τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση ενός έργου. Εποµένως , ένα έργο είναι ένα 

προσεκτικά επιλεγµένο σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται για τη βέλτιστη 

χρήση των πόρων (χρόνος, χρήµατα, άνθρωποι, υλικά, µηχανήµατα, χώρος κ.α.) µε 

απώτερο σκοπό την επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων του έργου. 

 

  Έτσι θα µπορούσε ο ορισµός του έργου να διατυπωθεί ως εξής : έργο είναι 

ένα εγχείρηµα κατά το οποίο ανθρώπινοι πόροι, µηχανές, οικονοµικοί πόροι και 

πρώτες ύλες οργανώνονται κατά καινοφανή τρόπο, µε στόχο την ανάληψη 

συγκεκριµένου αντικειµένου εργασιών που έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές και 

υπόκεινται σε δεδοµένους κοστολογικούς και χρονικούς περιορισµούς, ώστε να 

παραχθεί µια επωφελής µεταβολή η οποία ορίζεται µέσω ποσοτικών και ποιοτικών 

στόχων. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου: 

 

• Απαιτείται σχεδιασµός ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

• Το τελικό αποτέλεσµα είναι µοναδικό.  

• Αποτελείται από µη επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες οι οποίες στη γενική 

περίπτωση µπορούν να περιγραφούν από τον κύκλο ζωής λογισµικού.  

• Η εκτέλεση του απαιτεί την ύπαρξη οµάδας. 
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• Έχει έναρξη και λήξη. 

• Υπόκειται σε περιορισµούς διαφόρων ειδών ( χρόνου, κόστους κ.α.). 

• Είναι µεγάλα και πολύπλοκα. 

• Οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι. 

 

 

 

 

Κάθε έργο ακολουθεί µια σειρά διαδικασιών και φάσεων προκειµένου να γίνει 

πιο εύκολη η υλοποίηση του. Αυτά τα βήµατα είναι τα ακόλουθα: 

 

Αρχικά κατά τη διάρκεια της εκκίνησης γίνεται η έναρξη των εργασιών του 

έργου, αφού πρώτα θα έχουν βρεθεί και γίνει αποδεκτές οι ανάγκες του έργου και θα 

έχει γίνει η δέσµευση στους στόχους. 

 

Ακολουθεί ο σχεδιασµός κατά τον οποίο σχεδιάζεται το πλαίσιο γύρω από το 

οποίο θα κινηθεί οργανωτικά το έργο, γίνεται η ανάλυση των πόρων, η επίλυση 

διαφορών και η αιτιολόγηση. 
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Στη συνέχεια, στο στάδιο της εκτέλεσης, επέρχεται συντονισµός των 

ανθρώπων αλλά και των υπολοίπων πόρων για την ολοκλήρωση του έργου. Στο 

στάδιο αυτό τα βασικά θέµατα που απασχολούν είναι η οργάνωση, ο έλεγχος, η 

ηγεσία και η λήψη αποφάσεων.  

 

Με την ολοκλήρωση έπειτα του έργου ακολουθεί έλεγχος ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητα και πραγµατοποιούνται τυχόν αλλαγές που είναι 

απαραίτητες.  

 

Η τελευταία ενέργεια που λαµβάνει χώρα είναι το κλείσιµο όπου γίνεται και η 

επίσηµη παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κανένα από τα παραπάνω στάδια δεν είναι πιο 

σηµαντικό από τα υπόλοιπα, αφού όλα συνδέονται αποτελώντας αλυσίδα µεταξύ 

τους, ενώ ο διαχειριστής του έργου πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για 

τη διεκπεραίωση όλων των βηµάτων.   

  

 Επιπρόσθετα µεγάλη βαρύτητα φέρει η στρατηγική κατά την οποία 

εξετάζονται οι στόχοι και οι απαιτήσεις του έργου καθώς επίσης και τα µέσα για την 

επίτευξή τους . Άλλο στοιχείο, είναι η δοµή του οργανισµού που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και το στυλ, δηλαδή η 

µέθοδος που θα συνεργαστεί η οµάδα. Αξιοσηµείωτες είναι οι δεξιότητες , δηλαδή 

όλα τα εργαλεία είτε είναι τεχνικά είτε είναι διαχειριστικά που µπορούν να τεθούν 

στη διάθεση του διαχειριστή του έργου και των υπολοίπων εµπλεκοµένων. Επίσης οι 

οµάδες συµφερόντων, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον για το αποτέλεσµα 

του έργου. Τέλος τα συστήµατα, δηλαδή οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον 

σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου. 

 

1.3 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT 
 

Τα διαγράµµατα Gantt είναι πολύ σηµαντικά εργαλεία. Η βασικότερη χρήση τους 

είναι η παρακολούθηση της προόδου ενός έργου και γενικότερα η χρονική µελέτη του 

έργου.  



 15 

 

 

       ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

Πιο συγκεκριµένα βρίσκουν χρήση στον προγραµµατισµό µελλοντικών 

ενεργειών σε ένα έργο, στη διάθεση πόρων και στη διαχείριση της πορείας ενός έργου 

από την άποψη της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσής του. Ένα διάγραµµα Gantt 

κατασκευάζεται µε έναν οριζόντιο άξονα που αντιπροσωπεύει τη συνολική χρονική 

έκταση του έργου, που χωρίζεται σε διαστήµατα (π.χ. ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες ) και 

ένα κάθετο άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που αποτελούν το έργο. Έτσι θα 

πρέπει αρχικά να απαριθµηθούν όλες οι δραστηριότητες του έργου και οι αντίστοιχες 

διάρκειές του. Τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης τεχνικής είναι ότι χαράσσεται 

εύκολα και είναι πολύ κατανοητό ακόµα και σε άτοµα µη εξειδικευµένα µε το 

αντικείµενο. Έχει διαπιστωθεί ότι είναι χρήσιµα για στατικά περιβάλλοντα, βοηθάνε 

στη διαδικασία της επισκόπησης των δραστηριοτήτων ενός έργου και τέλος τα 

περισσότερα προϊόντα λογισµικού υπολογιστών τα έχουν σαν βάση για τη 

διασύνδεση γραφικών. Από την άλλη µεριά τα διαγράµµατα Gantt δεν έχουν µεγάλες 

δυνατότητες πληροφόρησης όπως να εξισώνουν το χρόνο µε το κόστος του έργου. 

Ακόµη εµφανίζουν δυσκολία στη αναπροσαρµογή τους όταν παρουσιάζονται 

µεταβολές στη χρονική διάρκεια εκτέλεσης κάποιων δράσεων ή δραστηριοτήτων και 

στο να εφαρµοστούν σε έργα µε µεγάλο αριθµό δράσεων. 
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1.4 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT 
 

Αξιοσηµείωτη είναι η µεθοδολογία αξιολόγησης και παρακολούθησης του έργου 

µέσα από τα διαγράµµατα Pert ( Project Evaluation & Review Technique) . 

Όταν χωριστεί το έργο στις απαιτούµενες δραστηριότητές του, στη συνέχεια τίθεται 

χρονοδιάγραµµα έναρξης και περάτωσης της κάθε φάσης και των διασυνδέσεών 

τους. Το έργο απεικονίζεται σε µορφή δικτύου όπου η κάθε δραστηριότητα 

απεικονίζεται από έναν κλάδο. Ο κάθε κόµβος αποτελεί ένα γεγονός και συµβολίζει 

επίσης το σηµείο εκκίνησης και ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων που αρχίζουν και 

τελειώνουν εκεί.  

 

Τα στάδια για να σχεδιαστεί σωστά το δίκτυο είναι τα εξής : 

 

Αναλύεται το έργο σε δραστηριότητες, οι οποίες οµαδοποιούνται σε κατηγορίες, 

και φτιάχνεται ο αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων. Σχεδιάζεται ένα πρόχειρο 

δίκτυο µε τη φυσιολογική σειρά των δραστηριοτήτων µε βάση τον πίνακα των 

αλληλεξαρτήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου υπάρχει και το ενδεχόµενο 

να προκύψουν τυχόν βελτιώσεις του δικτύου µε µεγαλύτερη ανάλυση πιο σύνθετων 

δραστηριοτήτων. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο λάθος σχεδίασης πρέπει να έχουν 

λυθεί τα ερωτήµατα 

 

� Ποιες δραστηριότητες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η τρέχουσα. 

� Ποιες δραστηριότητες µπορούν να αρχίσουν µε το που τελειώσει η τρέχουσα. 

� Ποιες δραστηριότητες είναι ανεξάρτητες και έχουν τη δυνατότητα να 

αρχίσουν παράλληλα µε την τρέχουσα.  

 

Κατά το τελικό στάδιο ανασυντάσσεται το δίκτυο, βελτιώνεται η σχεδίαση, 

αριθµούνται τα γεγονότα, συντάσσεται ο τελικός πίνακας δραστηριοτήτων και ο 

χρονικός πίνακας που προκύπτει µέσα σε αυτόν. 

 

Αφού σχεδιαστεί το διάγραµµα Pert µπορούν να εξαχθούν πολύ χρήσιµα 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρονική διάρκεια του έργου. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

PERT 

 

 

1.5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

Από τους σηµαντικότερους στόχους σε ένα έργο είναι η οικονοµία χρόνου στο 

µικρότερο κόστος. Κόστος είναι η µέτρηση των οικονοµικών πόρων που 

θυσιάστηκαν ή θα θυσιαστούν για να επιτευχθεί κάποιος αντικειµενικός σκοπός. Έτσι 

θα πρέπει να κάνουν σωστή διαχείριση του κόστους. Στον τοµέα της διαχείρισης 

κόστους υπάγονται όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά του 

έργου και έχουν σαν σκοπό την τήρηση του προϋπολογισµού σε όλες τις φάσεις του 

έργου. Οι χρηµατοοικονοµικές ροές, οι απαιτήσεις σε πόρους, οι τιµολογιακές 

πολιτικές, το οικονοµικό σχέδιο, τα προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους είναι 

αποτελέσµατα της διαχείρισης κόστους. 

 

 Μετά την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράµµατος φάσεων ενός έργου 

συντάσσεται το πρόγραµµα κόστους του έργου. Υπάρχουν δύο είδη κοστολόγησης  

 

� Η αναλυτική κοστολόγηση όπου ανάλογα µε το χρηµατικό ποσό που είναι 

διαθέσιµο κατανέµεται και το αντίστοιχο κόστος της κάθε φάσης  
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� Η συνθετική κοστολόγηση όπου προστίθενται οι εκτιµήσεις κόστους κάθε 

φάσης . 

 

Τα εξής βήµατα θα πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει το πρόγραµµα κόστους. 

 

Προσδιορισµός και εκτίµηση των στοιχείων κόστους. Αυτά είναι τα εξής: 

 

Το κόστος πόρων, στο οποίο περιλαµβάνονται το κόστος των ανθρώπινων πόρων 

(µισθοί αµοιβές και άλλα), το κόστος του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων (αγορά – 

µίσθωση εξοπλισµού/ µηχανηµάτων, λειτουργία και συντήρηση τους) και το κόστος 

των υλικών (αγορά και χρήση υλικών). 

 

Το κόστος ταξιδιών, στο οποίο υπάγονται όλες οι µετακινήσεις που γίνονται στο 

πλαίσιο του έργου (αεροπορικά εισιτήρια, καύσιµα, διαµονή, διατροφή και άλλα). 

 

Το διοικητικό κόστος, το οποίο αποτελείται από τα έξοδα των διοικητικών και 

συντονιστικών φάσεων (είδη γραφείου, ταχυδροµικά έξοδα, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, 

µισθοί διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, νοµικοί σύµβουλοι, και άλλα) 

 

Τα απρόβλεπτα κόστη. Το είδος αυτό συναντάτε συχνά, αλλά δυστυχώς είναι 

δύσκολο να εκτιµηθεί κατά τη διάρκεια που δηµιουργείται το πρόγραµµα κόστους. 

Κάποιοι από τους λόγους που δηµιουργείται το κόστος αυτό είναι ατελείς σχεδιασµοί, 

έκτακτες συνθήκες. Το κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται πάντα στο πρόγραµµα 

κόστους για να µειωθεί ο κίνδυνος υπέρβασης του προϋπολογισµού του έργου. 

 

Κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος κόστους. Αφού εκτιµηθούν τα κόστη, πρέπει να 

εκτιµηθεί και το πότε αναµένεται να εµφανιστούν. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα 

από το χρονοδιάγραµµα κόστους (Cost Schedule). 

 

Η χρονική στιγµή που θα εµφανιστεί το κόστος πόρων εξάγεται από το 

χρονοδιάγραµµα χρήσης πόρων. Εάν χρησιµοποιείται το MS Project, το 

χρονοδιάγραµµα αυτό δηµιουργείται βάσει του χρονοδιαγράµµατος που υπάρχει ήδη  
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για τη χρήση των πόρων και της ανάθεσης πόρων σε κάποιες συγκεκριµένες φάσεις. 

Εποµένως το µόνο που µένει να γίνει είναι να οριστεί το µοναδιαίο κόστος, το κόστος  

ανά χρήση για τον κάθε πόρο και η χρονική στιγµή που προκύπτει κάθε κόστος. Η 

χρονική στιγµή που θα προκύψει το κάθε κόστος µπορεί να είναι είτε κατά την 

έναρξη µίας εργασίας, είτε κατά τη λήξη της, είτε µπορεί να γίνει αναλογικά, δηλαδή 

το κόστος να κατανέµεται κατά τη διάρκεια όλου του έργου, ανάλογα µε το ποσοστό 

ολοκλήρωσης του. Το κόστος ανά χρήση εντοπίζεται πάντα κατά την έναρξη της 

εργασίας. Τα παραπάνω αφορούν την περίπτωση που η εταιρεία που έχει αναλάβει το 

έργο χρησιµοποιεί εξειδικευµένο λογισµικό. 

 

Το σταθερό κόστος βρίσκεται σε συνάρτηση µε το χρονοδιάγραµµα των 

φάσεων στις οποίες ανατίθεται. Αν για παράδειγµα είναι αναγκαίο ένα ταξίδι κατά τη 

διάρκεια κάποιου έργου, το κόστος του θα προκύψει κατά τη διάρκεια της φάσης 

µέσα στην οποία θα γίνει. Και εδώ το κόστος αυτό µπορεί να εισάγεται είτε στην 

αρχή µίας εργασίας, είτε στο τέλος της, είτε αναλογικά. 

 

Το διοικητικό κόστος εισάγεται οµοιόµορφα σε όλη τη διάρκεια του έργου. 

Τέλος όσον αφορά τα απρόβλεπτα κόστη, η χρονική στιγµή κατά την οποία θα 

εµφανιστούν δεν µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα και έτσι το κόστος αυτό εισάγεται 

µέσα στις υπόλοιπες κατηγορίες κόστους. 

 

Μόλις σχεδιαστεί το χρονοδιάγραµµα κόστους, στη συνέχεια χαράσσεται το 

γράφηµα κόστους βάσης (Cost Baseline Graph), το οποίο χρησιµοποιείται για την 

µελέτη της απόδοσης κόστους κατά τη διάρκεια του έργου αυτού. Όπως φαίνεται και 

στο παρακάτω σχήµα, το γράφηµα αυτό έχει καµπύλη σχήµατος S  
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Γράφηµα κόστους βάσης 

 

Εκτίµηση κόστους ανά φάση / εργασία. Μετά την εκτίµηση των διαφόρων 

κοστών που ίσως προκύψουν, θα πρέπει να εκτιµηθεί και το κόστος ανάληψης της 

κάθε φάσης / εργασίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα δραστηριοτήτων. Η 

παραπάνω διαδικασία µπορεί και εδώ να γίνει ευκολότερα µέσω του MS Project. 

Μόλις τελειώσει η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν 

το συνολικό κόστος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό. 

 

1.6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Η επιτυχία του έργου στηρίζεται στη σωστή διαχείριση του χρόνου, του κόστους και 

της ποιότητας. Η διαχείριση της ποιότητας αφορά ένα σχέδιο ποιότητας µέσα στο 

οποίο θα αναλύονται οι στόχοι που έχουν να κάνουν µε την ποιότητα και η µέθοδος 

που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου.  

 

Για να γίνει σωστό ένα σχέδιο πρώτα πρώτα θα ξεκινήσει µε τον ορισµό των 

προς επίτευξη κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται 

η ποιότητα που απαιτείται για τα προϊόντα του έργου. Αρχικά γίνεται ο ορισµός των 

στόχων για κάθε παραδοτέο έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του πελάτη.  
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Έτσι οι στόχοι ποιότητας µπορούν να οριστούν µε διάφορους τρόπους: 

 

• Περιγράφοντας αναλυτικά το προϊόν ή την υπηρεσία έτσι ώστε να παρασχεθεί 

ένα οδηγός που θα πρέπει να ακολουθηθεί και ένα σηµείο αναφοράς για να 

µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ του των αποτελεσµάτων και του σηµείου 

αυτού. 

 

• ∆ηλώνοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 

µέσω της ποσοτικοποίησης των χαρακτηριστικών του, όπως αξιοπιστία, 

πρακτικότητα, απόδοση, ηµεροµηνία υλοποίησης και άλλα. 

 

 

• Εξετάζοντας οποιαδήποτε πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

παρέχει το έργο 

 

Το δεύτερο στάδιο είναι η διαµόρφωση διεργασιών και τεχνικών ελέγχου 

ποιότητας. Αφού οριστούν οι στόχοι ποιότητας και ο πελάτης προετοιµάσει τις 

ενέργειες ελέγχου της ποιότητας θα πρέπει να επαληθευτούν οι στόχοι από το σχέδιο 

ποιότητας , µε τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή . η πιο γνωστή τεχνική για τη 

διασφάλιση ποιότητας είναι η επισκόπηση. Κατά την επισκόπηση γίνονται διάφοροι 

έλεγχοι, όπως µετρήσεις και δοκιµές προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα 

αποτελέσµατα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις . 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 

 

2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΣΠΑ 
 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 ο όρος ΕΣΠΑ εκφράζει το 

σύνολο των κονδυλίων (εθνικών και κοινοτικών) που θα διατεθούν τη χρονική 

περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για το Κοινοτικό Πλαίσιο 



 22 

Στήριξης της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Η διατύπωση της πρότασης του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013 και ο 

συντονισµός των διαδικασιών εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). Το ΕΣΠΑ διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε 

τα καθ΄ ύλην αρµόδια Υπουργεία, τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και σε 

διαβούλευση µε την ΕΕ, στο πλαίσιο µιας ενδυναµωµένης σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο εταιρικής σχέσης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Γενικού 

Κανονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας 

Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία 

συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και 

προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του 

εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου». 

 

2.2 ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 υλοποιείται µέσω 

κάποιων Ταµειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Περιφερειακών Επιχειρ. 

Προγραµµάτων αλλά και Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Οι 

φορείς αυτοί έχουν σαν σκοπό να αναλαµβάνουν αυτές τις αρµοδιότητες διαχείρισης, 

πιστοποίησης και ελέγχου. 

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και του Καν. (ΕΚ) 

1828/2006 προσδιορίζονται στο Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». Στον ίδιο 

νόµο προσδιορίζονται οι κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες εξειδικεύονται οι 

αρµοδιότητες και η οργανωτική δοµή των εµπλεκόµενων αρχών, καθορίζονται οι 

ειδικότερες ρυθµίσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου καθώς και µια σειρά 

µέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 
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2.3 ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ 
 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανοµής των 

κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηµατοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την 

περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιµές). Με τους  

πόρους αυτούς θα χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 

και του Ταµείου Συνοχής. Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006, 

όπου το σύνολο των ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον αµιγή στόχο 1, 

στη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που 

ξεπέρασαν προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς 

µεταβατικής στήριξης. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια 

κατανοµή τους ορίζονται µε διακριτό τρόπο για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 

Περιφέρειες του αµιγούς Στόχου 1 κατανέµονται συνολικά 9,4 δισ. ευρώ. Στις 3 

Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) 

κατανέµονται 6,5 δισ. ευρώ ενώ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά 

Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63 δισ. ευρώ. Επίσης, για τα προγράµµατα 

του Στόχου 3 διατίθενται κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το σύνολο των επιµέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. 

ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσω 

του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 µέσω του ΕΚΤ. 

 

Επιπλέον, µέσω του Ταµείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα κοινοτικά 

κονδύλια ύψους 3,7 δισ. ευρώ. 

 

Τέλος, πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα οποία είναι πλέον εκτός 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων- συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις 

ελληνικές περιφέρειες, µέσω των Προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

 

 



 24 

 

 

 

2.4 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

Οι δικαιούχοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρµόδιοι 

για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων 

ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή 

ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια 

ενίσχυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

3.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Το Κάστρο των Ιωαννίνων βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίµνης Παµβώτιδας. 

Οικοδοµείται από µεγάλους κυρτούς ασβεστόλιθους για να προστατεύσει τη 

Βυζαντινή πόλη, η ύπαρξη της οποίας αναφέρεται ήδη από τον 9ο αιώνα µ.Χ. 

Αργότερα στα χρόνια του Αλή Πασά ανοικοδοµείται ριζικά. Η εξωτερική τειχοποιεία 

αποτελείται από ορθογώνιους ασβεστόλιθους συνεκτικά συναρµολογιµένους, ενώ 

στο άνω µέρος κάτω από τα στηθαία του περίδροµου διαµορφώνεται γείσο. Στο 

πάχος των τειχών δηµιουργούνται θολωτές στοές. Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου 

19ου και κατά τον 20ο αιώνα το τείχος υπέστη φθορές και δέχθηκε αρκετές 

επεµβάσεις που εξυπηρετούσαν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Έτσι ανοίχτηκαν νέες 

προσβάσεις για οχήµατα, µε καταστροφές τµηµάτων των τειχών, οι στοές 

διαµορφώθηκαν από τον ελληνικό στρατό σε καταφύγια ή αποθηκευτικούς χώρους, 

επιχωµατώθηκε η τάφρος. Το Κάστρο εντάχθηκε στη λειτουργία της σύγχρονης 

πόλης, της οποία αποτελεί ζωντανό τµήµα και περισφύχθηκε εντονότερα από τη 

συνεχώς αναπτυσσόµενη γύρω του πόλη.  

 

3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η εκπόνηση και η έγκριση της µελέτης που είναι 

απαραίτητη για την εκκίνηση του αρχαιολογικού έργου. Στο έργο Εξωτερικά Τείχη 

Κάστρου Ιωαννίνων είναι η ακόλουθη:  

 

Υπάρχουσα Κατάσταση – Παθολογία.  
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1. Τα τείχη 

Τα τείχη παρουσιάζουν σηµαντικές φθορές, αποτέλεσµα των φυσικών 

συνθηκών, της παρόδου του χρόνου και της συνακόλουθης γήρανσης και φθοράς των 

υλικών. 

 

 

Σε πολλά σηµεία έχουν αποκολληθεί λίθοι τόσο από το σώµα της τειχοποιίας 

όσο και από την στέψη της. Σε ορισµένα σηµεία παρατηρείται ετοιµορροπία λίθων µε 

κίνδυνο για τους περαστικούς, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη στερέωσης 

των τµηµάτων αυτών. 

 

Στις όψεις των τειχών δεν παρατηρούνται οριζόντιες ρωγµές, δείγµα ότι δεν 

υπάρχουν διαφορικές καθιζήσεις. Ωστόσο, κατακόρυφες και διαγώνιες ρωγµές 

περιορισµένης έκτασης µε µικρό άνοιγµα χρήζουν άµεσης αποκατάστασης. 

  

Επίσης, φθορές στην τειχοποιία προκαλούν τα αυτοφυή φυτά. Στο µεγαλύτερο 

µέρος των τειχών παρατηρείται ήπια βλάστηση η οποία καταστρέφει το συνδετικό 

κονίαµα της τειχοποιίας. Σε ορισµένα σηµεία υπάρχουν µεγαλύτερα φυτά, κυρίως 
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συκιές, τα οποία προκαλούν σαφώς σηµαντικότερα προβλήµατα αφού αναπτύσσουν 

ισχυρό ριζικό σύστηµα και καταστρέφουν την τειχοποιία.  

Σηµαντικό πρόβληµα του µνηµείου αποτελεί η υγρασία, καθώς ευνοεί την 

ανάπτυξη της βλάστησης και φθείρει τα κονιάµατα.  

 

2. Ο περίδροµος 

 

Στον περίδροµο του τείχους υπάρχουν, επίσης, πολλές φθορές. Στο 

µεγαλύτερο τµήµα του φέρει επίστρωση µε σκυρόδεµα και τσιµεντοκονία. Η 

τσιµεντοκονία σε πολλά σηµεία έχει αποσαρθρωθεί και η πλάκα σκυροδέµατος έχει 

φθαρεί. Εκεί που δεν υπάρχει σκυρόδεµα έχει αναπτυχθεί πολύ πυκνή βλάστηση 

(ακόµα και δέντρα) που καθιστούν αδύνατη και τη διέλευση των πεζών. 

 

3. Οι στοές 

 

Ιδιαίτερο πρόβληµα στεγάνωσης αντιµετωπίζουν οι στοές στο δυτικό τµήµα 

του τείχους. Το νερό εισδύει από τον περίδροµο και τους θόλους των στοών σε 

µεγάλη ποσότητα και τις καθιστά µη λειτουργικές για ενδεχόµενη µελλοντική χρήση 

τους. Ενώ το νοτιότερο τµήµα των δυτικών στοών έχει αποκατασταθεί, το βορειότερο 

τµήµα τους βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης. Στο τµήµα αυτό έχουν γίνει 

πολλές επεµβάσεις από τον Ελληνικό Στρατό. Το δάπεδο τους είναι κατασκευασµένο 

από gross beton σε άσχηµη κατάσταση διατήρησης. Οι ενδιάµεσοι τοίχοι από 

πλινθοδοµή επίσης διατηρούνται σε κακή κατάσταση. Κάποιες πόρτες είναι 

φραγµένες µε τοιχοποιία µε αποτέλεσµα η πρόσβαση σε ορισµένα δωµάτια να είναι 

αδύνατη. Στο εσωτερικό των στοών έχουν συσσωρευτεί αδρανή υλικά, µπάζα και 

σκουπίδια. 

 

4. Οι θύρες 

 

Οι θύρες των πυλών (της κεντρικής και δίπλα στον πύργο του µώλου) είναι σε 

κατάσταση αποσύνθεσης, δεν είναι σε καµία περίπτωση λειτουργικές και καθώς είναι 

εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες χρήζουν άµεσης συντήρησης προκειµένου να 

µην διαλυθούν. 
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5. Τα βυζαντινά τµήµατα 

 

Τα βυζαντινά τµήµατα των τειχών (πύργος Θωµά, πύργος και πύλη ΒΑ 

ακρόπολης) δεν αντιµετωπίζουν στατικά προβλήµατα καθώς δεν διαπιστώνεται η 

παρουσία ρωγµών. Αντιµετωπίζουν πρόβληµα µερικής αποσάθρωσης του συνδετικού 

υλικού και κυρίως πρόβληµα µεγάλης ανάπτυξης φυτικών. Το εσωτερικό του πύργου 

της Β.Α. ακρόπολης είναι επιχωµένο, ενώ παρατηρείται και έντονη εισροή υδάτων 

από το θόλο. Τέλος, ο περιβάλλον χώρος του απαιτεί καθαρισµό από το φυτικά. 

 

3.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

Τείχη-Περίδροµος 

 

Το µεγαλύτερο µέρος των προτεινόµενων εργασιών αφορά σε συντήρηση και 

αποκατάσταση των τειχών του Κάστρου και των στοών. Το τµήµα των τειχών στα 

οποία θα γίνουν εργασίες αναλυτικά. 

 

 Στερέωση τοιχοποιών  

 

α. Αρµολόγηµα 

 

Στο µεγαλύτερο µέρος των τειχών τα κονιάµατα έχουν αποσαρθρωθεί. 

Συνεπώς, βασική εργασία στερέωσης της τειχοποιίας είναι το αρµολόγηµα της. Το 

αρµολόγηµα θα πρέπει να γίνει µε προσοχή, µε σεβασµό στο µνηµείο και σε 

συνεννόηση µε την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σε κάποια τµήµατα του 

Κάστρου που τα κονιάµατα βρίσκονται σε καλή κατάσταση δεν θα γίνει αρµολόγηµα 

έτσι ώστε να παραµείνει ένα δείγµα της αρχικής µορφής του µνηµείου.  

 

Αναλυτικότερα, προβλέπεται καθαρισµός ολόκληρης της επιφάνειας των 

τειχών από το παλιό αποσαρθρωµένο κονίαµα σε βάθος 4-8 εκ. µε εφαρµογή 

υδροβολής και άλλων ήπιων µέσων καθαρισµού (χέρι, µεταλλικά άγκιστρα, βελόνια, 
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ελαφριά σφυριά, αέρας υπό πίεση) για την αποφυγή της τράχυνσης της επιφάνειας 

των λίθων.  

 

Μετά τον καθαρισµό ακολουθεί αρµολόγηµα εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί 

αποκατάσταση της συνάφειας των λίθων. Αρχικά βρέχονται οι αρµοί των τειχοποιιών 

µε αρκετό νερό, προκειµένου οι λιθοδοµές να παραµείνουν υγρές για κάποιες µέρες, 

ώστε να αποφευχθεί η απότοµη ξήρανση του παλιού κονιάµατος και να διασφαλιστεί 

η καλύτερη συνοχή του. Στη συνέχεια γίνεται η εφαρµογή του νέου υλικού 

αρµολογήµατος, το οποίο θα πρέπει να είναι αρκετά αραιό κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, ώστε να δύναται να εισχωρήσει και να γεµίσει τα κενά που υπάρχουν στη 

λιθοδοµή χωρίς να προκαλέσει διατάραξη στον καταπονηµένο οργανισµό. Όσον 

αφορά τη σύστασή του, αυτή θα πρέπει να καθοριστεί, αφού ληφθούν υπόψη οι 

φυσικές, χηµικές και µηχανικές ιδιότητες των συστατικών της προς στερέωση 

λιθοδοµής, η γεωµετρία της, τα διαθέσιµα υλικά στην περιοχή και το εµπόριο. Κατά 

τη διάρκεια της πήξης του, θα πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα 

σχηµατισµού διαλυτών αλάτων να αποφευχθεί κατά το δυνατό η συστολή ξήρανσης 

για να µη δηµιουργηθούν µικρορωγµές και να εµποδιστεί η απώλεια νερού.  

 

Τα κονιάµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη συρραφή των ρωγµών και για 

την αρµολόγηση των όψεων θα είναι δύο τύπων, ώστε να διαχωρίζονται τα βυζαντινά 

από τα οθωµανικά τµήµατα τειχοποιίας. Οι δύο τύποι κονιαµάτων θα έχουν µόνο 

µικρές διαφορές στη σύνθεση (µε την προσθήκη µικρού ποσοστού κεραµιδόσκονης 

στο κονίαµα που θα εφαρµοστεί στα βυζαντινά τµήµατα), ώστε να προκληθεί µικρή 

χρωµατική διαφοροποίηση.  

 

Συγκεκριµένα τα κονιάµατα θα έχουν την παρακάτω σύνθεση: 

 

1. Κονίαµα βυζαντινών τειχοποιιών: 2 µέρη άµµου ποταµίσιας κοσκινισµένης + 1 

µέρος υδράσβεστου + 1 µέρος τσιµέντου λευκού + βελτιωτικό πλαστικοποιητικό 

κονιαµάτων + ελάχιστο νερό + 1/8 µέρος κεραµιδόσκονη 

2. Κονίαµα οθωµανικών τειχοποιιών: 2 µέρη άµµου ποταµίσιας κοσκινισµένης + 1 

µέρος υδράσβεστου + 1 µέρος τσιµέντου λευκού + βελτιωτικό πλαστικοποιητικό 

κονιαµάτων + ελάχιστο νερό. 
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β. Ρωγµές 

 

Σε γενική γραµµές τα εξωτερικά τείχη δεν παρουσιάζουν στατικά 

προβλήµατα. Ασφαλώς παρατηρούνται κατά τόπους ρωγµές, µικρού εύρους οι οποίες 

χρήζουν επέµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει αρχικά βαθύ αρµολόγηµα, 

αφαίρεση των χαλαρών λίθων και του κονιάµατος και επανατοποθέτηση τους. 

 

γ. Συµπλήρωση της στέψης των τειχών 

 

Στη στέψη της περιµέτρου του περιβόλου παρατηρείται εκτεταµένη 

αποσάρθρωση. Προτείνουµε ανακατασκευή των τµηµάτων της στέψης, που έχουν 

υποστεί φθορές ή έχουν καταρρεύσει. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν µε 

προσοχή και τα παλαιά τµήµατα θα πρέπει να διακρίνονται από τα 

ανακατασκευασµένα µε την τοποθέτηση φύλλων µόλυβδου. Τα υλικά (λίθοι, 

κονίαµα) και η µορφή της ανακτηµένης τειχοποιίας θα ακολουθούν τη µορφή των 

υφιστάµενων τµηµάτων.  

 

Υγροµόνωση 

 

Οι φθορές των τειχών από την υγρασία οφείλονται σε δύο διαφορετικούς 

λόγους. 

 

• Στη διείσδυση της υγρασίας από τα δώµατα-περίδροµο. 

• Στη διείσδυση της υγρασίας από τις όψεις των τειχών. 

 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προβλέπονται τα εξής: 

 

α. Υγροµόνωση περίδροµου  

 

Προτείνεται υγροµόνωση στα τµήµατα εκείνα που καλύπτουν τις στοές, την 

κεντρική πύλη και τον πύργο του Θωµά. Στα τµήµατα αυτά διακρίνονται τρεις 

περιοχές µε διαφορετικές επιστρώσεις η κάθε µια. Η πρώτη είναι η πρόσφατα 

ανακαινισθείσα και έχει πλακόστρωση, µε συνέπεια να µην υπάρχει ανάγκη 



 31 

περαιτέρω επέµβασης. Η δεύτερη είναι αυτή που έχει επικάλυψη από µπετόν αρµέ 

και η τρίτη είναι η περιοχή µε χωµάτινη επικάλυψη. 

 

Οι µονώσεις είναι δύο τύπων: Μόνωση τύπου Μ1, που αφορά πλάκα 

οπλισµένου σκυροδέµατος και µόνωση τύπου Μ2, που τοποθετείται στα τµήµατα της 

στέψης που καλύπτονται από χώµα και σήµερα έχουν αυτοφυή βλάστηση. 

 

Μόνωση τύπου Μ1 

 

Εκτελούνται κατά σειρά οι ακόλουθες εργασίες: 

 

• Προσεκτική αφαίρεση της υφιστάµενης τσιµεντοκονίας 

• Καθαρισµός της πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος (η καθαίρεση της πλάκας 

απορρίπτεται, καθώς µια τέτοια εργασία θα καταπονήσει κατά πολύ το 

µνηµείο) 

• ∆ιάστρωση ελαφροµπετόν ρύσεων ελάχιστου πάχους 5 εκ. και µε κλίση 1.5% 

προς την παρειά του εσωτερικού τείχους. 

• Προεπάλειψη της επιφανείας του ελαφροµπετόν µε αστάρι τύπου ISO-

PRIMER. 

• Επάλειψη της επιφάνειας µε ελαστοµερές υλικό τύπου ISOFLEX, µετά το 

στέγνωµα του ασταριού. 

• Τοποθέτηση οπλισµού από λωρίδες υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού 

υφάσµατος (TRΕVIRA 90gr/m2 ), πλάτους 1,00 µ. και µε αλληλοεπικάλυψη 

5-10 εκ. σε νωπή επιφάνεια. Οι εργασίες 4-5-6 εκτελούνται διαδοχικά σε 

λωρίδες του 1.00 µ. 

• ∆ιπλή σταυρωτή επάλειψη της επιφανείας µε ελαστοµερές υλικό, χρώµατος 

γκρι µε µικρή ποσότητα κεραµιδιού. 

• Για καθαρά αισθητικούς λόγους και για να αποκτήσει το επίπεδο της στέψης 

οπτική οµοιογένεια προτείνεται πάνω από το ελαστοµερές υλικό, διάστρωση 

γεωυφάσµατος 385gr/m2 και κάλυψη µε υδατοαπωθητικό χώµα ελάχιστου 

ύψους 15 εκ. 
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Μόνωση τύπου Μ2 

 

Εκτελούνται κατά σειρά οι ακόλουθες εργασίες: 

 

• Προσεκτική αποψίλωση και αφαίρεση χώµατος τουλάχιστον 50 εκ. 

• ∆ιάστρωση καθαρού χώµατος µε ελάχιστο πάχος 5 εκ. συµπιεσµένου µε 

ελαφρά µηχανικά µέσα και δηµιουργία ρύσεων µε κλίση 1,5% προς την 

παρειά του εσωτερικού τείχους. 

• ∆ιάστρωση γεωυφάσµατος 385gr/m2 

• ∆ιάστρωση στεγανωτικής µεµβράνης, πάχους 1,2 χιλ. 

• ∆ιάστρωση αποστραγγιστικού φίλτρου, πάχους 20 χιλ. 

• ∆ιάστρωση χαλαρής στρώσης σκύρων - 10 εκ. 

• ∆ιάστρωση γεωυφάσµατος 385gr/m2 

• ∆ιάστρωση υδατοαπωθητικού χώµατος ελάχιστου πάχους 15 εκ. 

• Τοποθέτηση καναλιού µε σχάρα στην εσωτερική παρειά του εσωτερικού 

τείχους. 

• Εκτός της υγροµόνωσης που προτείνεται στα συγκεκριµένα τµήµατα της 

στέψης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η βόρεια παρειά της ένωσης του 

πλακόστρωτου µε το χωµάτινο τµήµα της στέψης στην περιοχή του νεότερου 

Πύργου του ρολογιού. Προτείνεται η τοποθέτηση καναλιού µε σχάρα κατά 

µήκος της ένωσης µε το χωµάτινο τµήµα της στέψης στην περιοχή του 

νεότερου πύργου του ρολογιού, η κατάλληλη προστασία της κάθετης παρειάς 

µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό, καθώς και η αγκύρωση των στεγανωτικών 

υλικών της µόνωσης τύπου Μ2 σε ικανό ύψος. 

 

β. Υγροµόνωση όψεων τειχών 

 

Η κυριότερη επέµβαση που θα συµβάλει στην ουσιαστική προστασία των 

τειχών από την υγρασία είναι η αποµάκρυνση των αυτοφυών φυτών, όπως θα 

αναπτύξουµε παρακάτω, τα οποία έχουν δηµιουργήσει διαβρώσεις και αποκολλήσεις 

των αρµολογηµάτων ακόµη και ορισµένων λίθων. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η 

εισροή των όµβριων στο εσωτερικό των τειχών. Μετά τον καθαρισµό της τειχοποιίας 
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θα γίνει αρµολόγηµα του συνόλου των τειχών, εργασία που περιγράφεται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο της στερέωσης τειχοποιιών. 

 

Προστασία από τα αυτοφυή φυτά 

 

Ένα από τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα, που αφορούν την συντήρηση των 

τειχών είναι και η αποµάκρυνση όλων των αυτοφυών φυτών. 

Τα φυτά αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Τα µικρά, που συνήθως φύονται 

στις ξερολιθιές και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα τµήµατα των τειχών µε τις 

µεγάλες εσωτερικές επιχωµατώσεις .β) Τα µεγάλα, κυρίως συκιές, που έχουν 

αναπτύξει ρίζωµα εντός του σώµατος των τειχών και έχουν µεγάλη διάµετρο κορµού 

και αρκετό φύλλωµα. 

 

α. Αφαίρεση µικρών φυτών 

 

Η αφαίρεση του φυτού πρέπει να γίνει προσεκτικά και εις βάθος, αφού 

προηγηθεί διαβροχή, µε στόχο κατά το δυνατόν να γίνει η αφαίρεση µαζί µε το ριζικό 

τους σύστηµα. 
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Στη συνέχεια πρέπει να γίνει αποµάκρυνση, σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

βάθος, του χώµατος και των αποσαρθρωµένων κονιαµάτων. Το βάθος της αφαίρεσης 

εξαρτάται από το µέτωπο του κάθε αρµού. 

 

Τέλος, θα πρέπει να αρµολογηθεί τοπικά η σχισµή, το δε κονίαµα που θα 

χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει τέτοιες ιδιότητες ώστε να είναι µεν αδιάβροχο αλλά 

ταυτόχρονα να µπορεί να αναπνέει, ώστε να εκτονώνονται οι εσωτερικές υγρασίες 

που είναι φυσικό να έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό των τειχών. 

 

β. Αφαίρεση µεγάλων φυτών 

 

Ιδιαίτερη και πολύ προσεκτική εργασία πρέπει να γίνει για τις περιπτώσεις της 

αποµάκρυνσης των µεγάλων φυτών. Ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού πρέπει να 

γίνει προσεκτική αφαίρεση των λίθων του τείχους σε τέτοια έκταση, ώστε να είναι 

δυνατόν να αφαιρεθεί όλη η ρίζα του φυτού. Αυτοί οι λίθοι θα πρέπει να αριθµηθούν 

και να φωτογραφηθούν προ της αφαίρεσης, ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτησή 

τους στις συγκεκριµένες θέσεις. Εν συνεχεία το δέντρο θα πρέπει να αφαιρεθεί µε 

όλο το ριζικό του τµήµα και µε την χρησιµοποίηση καταλλήλων φαρµάκων να 

υπάρξει πλήρης αποξήρανση αυτής της περιοχής. Στη συνέχεια η περιοχή πρέπει να 

γεµίσει µε χώµα, ώστε να µη µείνει κενό, το οποίο µελλοντικά θα δηµιουργήσει 

προβλήµατα, να επανατοποθετηθούν οι λίθοι µε την βοήθεια των φωτογραφιών και 

της αρίθµησης και να αρµολογηθούν µε κονίαµα διαπερατό σε υδρατµούς. 

 

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά και συστηµατικά από 

ειδικούς τεχνίτες.  

 

 Στοές στο εσωτερικό των τειχών 

 

Οι εσωτερικές στοές παράλληλα µε την οδό Καραµανλή, βόρεια της πύλης 

της οδού Φιλανθρωπινών, έχουν υποστεί σηµαντικές επεµβάσεις. Προτείνεται η 

αποξήλωση των δαπέδων από gross betοn, που κατασκευάστηκαν στη περίοδο του 

µεσοπολέµου, καθώς και τυχόν δικτύων αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισµού.  
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Ωστόσο λόγω του διαφαινόµενου κινδύνου διατάραξης της στατικής 

ισορροπίας του µνηµείου, προτείνουµε τη διατήρηση των επεµβάσεων από 

σκυρόδεµα στις εγκάρσιες καµάρες που γεφυρώνουν τις πλευρές του τείχους καθώς 

και των τοίχων από πλινθοδοµή. Εξάλλου τα στοιχεία αυτά αποτελούν µέρος της 

ιστορίας του µνηµείου. Για τους τοίχους από πλινθοδοµή προτείνουµε να στερεωθούν 

και να επιχριστούν. 

 

 Μεγάλο τµήµα του τείχους µέσα στις στοές είναι επιχρισµένο µε 

τσιµεντοκονίαµα. Τα επιχρίσµατα αυτά θα πρέπει να καθαιρεθούν για να αναδειχθεί η 

δοµή και οι οικοδοµικές φάσεις των τειχών. Η εργασία καθαίρεσης των 

τσιµεντοκονιαµάτων των βυζαντινών τµηµάτων θα πρέπει να γίνει µε µεγάλη 

προσοχή ώστε να µη θιγούν τα ευαίσθητα υλικά (κονίαµα-πλίνθοι). 

   

Προτείνεται επίσης η αποκατάσταση της επικοινωνίας των θαλάµων µε τη 

διάνοιξη των µεταξύ τους ανοιγµάτων και την αποµάκρυνση των αδρανών υλικών 

από το εσωτερικό . Όλοι οι θάλαµοι, καθώς και οι καγκελόπορτες των εισόδων, θα 

πρέπει να συντηρηθούν και να αναδειχθούν µε κατάλληλο φωτισµό, που θα 

τροφοδοτείται µε εξωτερικές διακριτικές καλωδιώσεις ώστε να µην καταπονηθεί το 

µνηµείο. Επίσης, προτείνεται η τοποθέτηση υαλόθυρων από κρύσταλλο τύπου Securit 

10mm για την προστασία και ασφάλεια του χώρου των στοών. 

 

Επίστρωση δαπέδων 

 

Προτείνεται η επίστρωση των δαπέδων των στοών µε ορθογωνισµένες 

λιθόπλακες µέσου πάχους περίπου 5 εκ. προελεύσεως Γρίµποβου. Η επίστρωση των 

δαπέδων θα συµβάλει στην ανάδειξη των χώρων και θα δώσει τη δυνατότητα 

εγκιβωτισµού και απόκρυψης των καναλιών και των καλωδιώσεων των Η/Μ 

εργασιών. 

 

 Θύρες Πυλών 

 

Προτείνουµε τη συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων θυρών των 

πυλών (της κεντρικής πύλης και της πύλης δίπλα από τον προµαχώνα του µώλου), οι 

οποίες σήµερα διατηρούνται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Οι εργασίες αυτές 
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κρίνονται απαραίτητες και επείγουσες, καθώς οι εκτεταµένες φθορές των θυρών 

επιδεινώνονται συν τω χρόνο και είναι µη αναστρέψιµες. Για τη συντήρησή τους θα 

πρέπει να συνταχθεί ειδική τεχνική έκθεση από εξειδικευµένο συντηρητή.  

 

Βυζαντινός πύργος και πύλη ΒΑ Ακρόπολης 

 

Ο πύργος και η πύλη της βορειοανατολικής ακρόπολης, έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία, καθώς ανήκουν στα λίγα τµήµατα που διασώζονται από την 

υστεροβυζαντινή φάση του τείχους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην αποκατάσταση και ανάδειξή τους. Για τη στερέωση και αρµολόγηση 

της τειχοποιία τους θα ακολουθηθούν τα όσα περιγράφηκαν στη σχετική παράγραφο  

για την αποκατάσταση των τειχών του κάστρου (αφαίρεση βλάστησης, 

αρµολογήµατα κτλ). Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

εκτέλεση των εργασιών , ώστε να µην πληγούν τα ευαίσθητα υλικά δοµής (κονίαµα 

και πλίνθοι) και να µην καλυφθούν κατά το αρµολόγηµα οι πλίνθοι των αρµών. 

 

Στο εσωτερικό του πύργου προτείνεται να γίνει ανασκαφή για τη διερεύνηση 

ύπαρξης του αρχικού δαπέδου ή άλλων καταλοίπων. Μετά την ολοκλήρωση της 

έρευνας αυτής και ανάλογα µε τα αποτελέσµατά της προτείνουµε ή τη στερέωση-

συµπλήρωση (µε υλικό ανάλογο του υπάρχοντος) και επιδιόρθωση του τυχόν 

προϋπάρχοντας δαπέδου ή την κατασκευή νέου πλακόστρωτου δαπέδου µε 

ορθογωνισµένες λιθόπλακες µέσου πάχους περίπου 5 εκ. προελεύσεως Γρίµποβου. 

 

Επίσης αναγκαία κρίνεται η υγροµόνωση του χώρου µε τις εξής εργασίες : α) 

αποχωµάτωση του θόλου του πύργου β) καθαρισµό και αρµολόγηµα του εξωρραχίου 

του γ) επάλειψη µε τσιµεντοειδή µονωτικά υλικά δ) εξοµάλυνση επιφάνειας µε 

διάστρωση υδατοαπωθητικού χώµατος. Στο εσωτερικό του πύργου, όπου επικρατεί 

σκοτάδι λόγω της µικρής εισόδου και της απουσίας παραθύρων, είναι απαραίτητος ο 

ηλεκτροφωτισµός.  

Τέλος προτείνεται η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µε προηγούµενο 

τον καθαρισµό από την πυκνή βλάστηση, η οποία δυσκολεύει ακόµα και την είσοδο 

στον πύργο. 
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Ανατολικό σκέλος τείχους, µεταξύ των δύο Ακροπόλεων 

 

Οι όψεις και η στέψη του τείχους στο σηµείο αυτό θα αποκατασταθούν όπως 

αναφέρεται στις γενικότερες προτάσεις αποκατάστασης των τειχών. Στον περίδροµο 

του τµήµατος, και όπου δεν υπάρχουν νεότερα οικοδοµήµατα, προτείνεται 

ανασκαφική διερεύνηση, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα κριθεί η τελική 

διαµόρφωση του χώρου αυτού. 

 

Σπήλαια επί της οδού ∆ιονυσίου Φιλοσόφου 

 

Επί της οδού ∆ιονυσίου Φιλοσόφου υπάρχουν σπήλαια, που κατά την 

παράδοση αποτελούσαν χώρους φυλακών την περίοδο του Αλή Πασά. Σήµερα είναι 

εγκαταλελειµµένα και χωρίς πρόσβαση. Προτείνεται ο καθαρισµός και ο φωτισµός 

τους ώστε να αποτελέσουν επισκέψιµους χώρους και να βρεθεί κάποια λειτουργική 

χρήση τους. 

 

Χώροι Υγιεινής  

 

Επί της οδού ∆ιονυσίου Φιλοσόφου στο ύψος της ΒΑ Ακρόπολης βρίσκονται 

οι δηµοτικές τουαλέτες, οι οποίες παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης και αποτελούν 

εστία µόλυνσης. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η αλλαγή χρήσης του χώρου. 

Προτείνεται ο καθαρισµός και η διαµόρφωσή του σε χώρο που θα µπορεί να 

φιλοξενήσει περιοδικές εκθέσεις.  

 

3.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Όταν η µελέτη ολοκληρωθεί, οι επιβλέποντες υποβάλλουν Έκθεση Περαίωσης στον 

Προϊστάµενο της Υπηρεσίας .Ο Προϊστάµενος ελέγχει τα τελικά παραδοτέα και εάν 

κρίνει ότι αυτά ανταποκρίνονται στο αντικείµενο και στις  προδιαγραφές της µελέτης, 

εκδίδει Βεβαίωση περαίωσης, την οποία αποστέλλει στην οικεία ∆.Α., στο Γραφείο 

Γ.Γ. ΥΠΠΟ και στην αρµόδια Κεντρική ∆ιεύθυνση. Στη συνέχεια ακολουθείται η 

ακόλουθη έγκριση µελέτης :  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. ΥΠΠΟ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠ 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΠΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ-
ΣΥΝΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΠΟ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΠΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΠΟ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 
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                                               ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΤΟΛΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
                   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆
Ε

Ν
 Ο

Ρ
ΙΖ

Ε
Τ

Α
Ι 

∆
ΙΑ

∆
ΙΚ

Α
Σ

ΙΑ
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Ακριβώς αυτή τη διαδικασία ακολούθησε και το έργο που αναλύουµε και 

πήρε την έγκριση µελέτης . 

 

3.5 Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Ακολουθεί η διαδικασία των αδειοδοτήσεων και των βεβαιώσεων από άλλους φορείς. 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξασφάλιση όλων των αδειών που είναι απαραίτητες 

για την υλοποίηση του έργου. 

                      

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΠΟ Π.Ο. 

 ή 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΜΕ ΟΡΟΥΣ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 
Α∆ΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. ΥΠΠΟ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ 
ΕΣΟ∆Α; 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΝΑΙ 

Γ.Γ. ΥΠΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

Ο
Χ

Ι 
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3.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ηµεροµηνία έναρξης του έργου 01-09-2010 και ηµεροµηνία λήξης 31-12-2015 

 

Σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την έρευνα αγοράς βγαίνει ο 

προϋπολογισµός του έργου 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑΚΡΙΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 
Αποψιλώσεις - 

καθαρισµοί 
3000 m2 100.000 

2 Αποχωµατώσεις 2500 m3 260.000 

3 

Πινακίδες 

σήµανσης και 

πληροφόρησης 

 

3 

 

Αρ. 

 

6.000 

4 

Αρµολογήµατα & 

µικροστερεώσεις 

λιθοδοµών 

 

6.000 

 

m2 

 

500.000 

5 

Αναστηλωτικές 

εργασίες –

Αποκαταστάσεις 

–Ανακτήσεις 

 

100 

 

% 

 

170.000 
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6 
Ανακεραµώσεις –

Επισκευές στεγών 

 

220 

 

m2 

 

25.000 

7 

Λοιπές εργασίες 

(υγροµονώσεις, 

διαµορφώσεις 

χώρων και 

προσβάσεων κ.α.) 

 

100 

 

% 

 

190.000 

8 
Ανασκαφικές 

εργασίες 
100 % 85.000 

9 
Σχεδιάσεις –

Αποτυπώσεις 
100 % 10.000 

10 
Φωτογραφική 

τεκµηρίωση 
100 % 3.000 

11 

Πληροφοριακό 

υλικό (σε έντυπη 

ή ηλεκτρονική 

µορφή) 

1 αρ 6.000 

12 
Εκπαιδευτικά 

προγράµµατα 
1 αρ 4.000 

13 
Ηµερίδες -

Συνέδρια 
1 αρ 10.000 

14 

∆ίκτυα 

ηλεκτρικού 

ρεύµατος 

100 % 6.000 

15 Λοιπές εργασίες 100 % 5.000 

16 Απρόβλεπτα 100 % 120.000 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

ΕΤΗΣΙΑ/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

Α 0,00 

2010 

Β 70.000,00 

Α 150.000,00 
2011 

Β 150.000,00 

Α 150.000,00 

2012 

Β 150.000,00 

Α 150.000,00 
2013 

Β 150.000,00 

Α 150.000,00 

2014 

Β 150.000,00 

Α 150.000,00 

2015 

Β 80.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ 

 

ΕΤΟΣ Π.∆.Ε.  ∆ΑΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 1 2 3 4=1+2+3 

2010 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 

2011 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

2012 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

2013 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

2014 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

2015 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1 Αποψιλώσεις - καθαρισµοί Πρόσληψη-προµήθεια 

2 Αποχωµατώσεις  Πρόσληψη-ανάθεση 

3 Πινακίδες σήµανσης και πληροφόρησης  
 

Ανάθεση 

4 Αρµολογήµατα & µικροστερεώσεις λιθοδοµών 
 

Πρόσληψη-προµήθεια 
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5 
Αναστηλωτικές εργασίες –Αποκαταστάσεις –

Ανακτήσεις  

 

Πρόσληψη-προµήθεια 

6 Ανακεραµώσεις –Επισκευές στεγών 
 

Πρόσληψη-προµήθεια 

7 
Λοιπές εργασίες (υγροµονώσεις, διαµορφώσεις 

χώρων και προσβάσεων κ.α.) 

 

Πρόσληψη-προµήθεια-

ανάθεση 

8 Ανασκαφικές εργασίες  Πρόσληψη 

9 Σχεδιάσεις –Αποτυπώσεις  Πρόσληψη 

10 Φωτογραφική τεκµηρίωση Ανάθεση 

11 
Πληροφοριακό υλικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

µορφή) 
Ανάθεση 

12 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Πρόσληψη 

13 Ηµερίδες -Συνέδρια Πρόσληψη-προµήθεια 

14 ∆ίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος   

15 Λοιπές εργασίες  Πρόσληψη 

16 Απρόβλεπτα   
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Ανάλυση τρόπου εκτέλεσης : 

 

∆εν υπάρχει διακριτό τµήµα που να αναφέρεται µόνο στη µισθοδοσία 

προσωπικού. Η πρόσληψη του προσωπικού µερίζεται στα παραπάνω διακριτά. Μετά 

από προϋπολογισµό εργασιών καταλήξαµε ότι στο έργο χρειάζονται  

 

� 3 αρχαιολόγοι οι οποίοι θα εργάζονται περιστασιακά στο έργο ανάλογα µε τις 

ανάγκες του συνολικά για 30 µήνες. 

� 1 αρχιτέκτονας µηχανικός για διάστηµα συνολικά 30 µήνες  

� 2 άτοµα υποστήριξης για διάστηµα 36 µήνες  

� 18 εργατοτεχνίτες για συνολικό διάστηµα 24 µήνες (µετά από τον υπολογισµό 

ότι οι εργάτες δεν µπορούν να δουλεύουν µε άσχηµες καιρικές συνθήκες-

χειµώνα λόγω ότι το έργο είναι στην ύπαιθρο)  

 

3.7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ  
  

Παίρνουµε ενδεικτικά κάποιον αρχαιολόγο µε δύο χρόνια προϋπηρεσία και δύο 

παιδιά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 

 

Βασικός µισθός 1201 € 

Επίδοµα παιδιών 70 € 

Ίκα εργοδότη µε συντελεστή 28,56%    363 € 

Ίκα ασφαλισµένου 16,5%   209,72 € 

Φόρος εισοδήµατος 3%   38,13 € 
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Κράτηση 1%   12,71 € 

Σύνολο ∆απάνης    1634 € 

∆ώρο Χριστουγέννων 642,80 € 

∆ώρο Πάσχα 321,40 € 

Επίδοµα Αδείας   321,40 € 

 

Γενικό σύνολο ανά µήνα κατά προσέγγιση 2000 € 

 

Άρα 3 αρχαιολόγοι Χ 3 µήνες Χ 2000 € = 180.000 €  (1) 

 

Παίρνουµε ενδεικτικά έναν αρχιτέκτονα µε δύο χρόνια προϋπηρεσία και δύο 

παιδιά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

 

Βασικός µισθός 1201 € 

 

Επίδοµα παιδιών 70 € 

 

 

Ίκα εργοδότη µε συντελεστή 7,93% 100,79 € 

Κύρια σύνταξη 13,33% 169,42 € 

 

Επικουρικό 3% 38,13 € 
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Κλάδος υγείας 4,3% 
54,65€ 

 

Ίκα ασφαλισµένου 4,68%   
59,48 € 

 

Κύρια σύνταξη 3,34%   
42,45 € 

 

Επικουρικό 1,5%   
19,07 € 

 

Εφάπαξ 4%   
50,84 € 

 

Κλάδος υγείας 2,15%   
27,33€ 

 

Φόρος εισοδήµατος 3%   
38,13€ 

 

Κράτηση 1%   
12,71 € 

 

∆ώρο Χριστουγέννων 642,80 € 

∆ώρο Πάσχα 
321,40 € 

 

Επίδοµα Αδείας   
321,40 € 

 

 

Γενικό σύνολο ανά µήνα κατά προσέγγιση 2000 € 

 

Άρα 1 αρχιτέκτονας Χ 30 µήνες Χ 2000 € =60.000 €   (2) 

 

Παίρνουµε ενδεικτικά ένα άτοµα υποστήριξης ΤΕ µε δύο χρόνια προϋπηρεσία 

και δύο παιδιά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Βασικός µισθός 
1037 € 

 

Επίδοµα παιδιών 
70 € 

 

Ίκα εργοδότη µε συντελεστή 28,56%    
316,16 € 

 

Ίκα ασφαλισµένου 16,5%   
182,66 € 

 

Φόρος εισοδήµατος 3%   
33,21€ 

 

Κράτηση 1%   
11,07 € 

 

∆ώρο Χριστουγέννων 642,80 € 

∆ώρο Πάσχα 
321,40 € 

 

Επίδοµα Αδείας   
321,40 € 

 

 

Γενικό σύνολο ανά µήνα κατά προσέγγιση 1700 € 

 

Άρα 2 άτοµα υποστήριξης  Χ 36 µήνες Χ 1700 € =125.000 €   (3) 

 

Παίρνουµε ενδεικτικά κάποιον εργάτη µε όχι αρκετή εµπειρία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΗ 

 

Ηµεροµίσθιο  33 € µε προσαύξηση 20 %   
39,60€ 

 

Ίκα εργοδότη µε συντελεστή 65,89%    
587,09 € 

 

Ίκα ασφαλισµένου 19,95%   
177,75 € 

 

Φόρος εισοδήµατος 3%   
26,73€ 

 

 

Γενικό σύνολο ανά µήνα κατά προσέγγιση 1500 € 

 

Άρα 18 εργάτες  Χ 24 µήνες Χ 1500 € =648.000 €    (4) 

 

Τελικό σύνολο µισθοδοσίας (1)+(2)+(3)+(4)=1.115.000€ 

 

Να σηµειωθεί ότι οι µισθοδοσίες έχουν υπολογιστεί µε βάση το µισθολόγιο 

Ν.2470/1997 και όχι µε το νέο µισθολόγιο του Ν. 4024/2011 

 

3.8 ΤΕΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Μισθοδοσίες : 1.115.000€  

Αναθέσεις σε τρίτους : 115.000€ 

Προµήθεια υλικών  270.0000€ 

Οικοδοµικά υλικά    220.000€ 

Εργαλεία –Μηχανήµατα  50.000 

 

Γενικό σύνολο : 1.500.000 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

4.1 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Για να ενταχθεί ένα έργο σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δηµοσιεύεται πρόσκληση για 

την υποβολή προτάσεων από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. Η Υπηρεσία 

υποβάλλει σε αυτήν: 

 

Τυποποιηµένη Αίτηση Χρηµατοδότησης. 

 

- Τεχνικό ∆ελτίο, το οποίο αποτελεί και το Πρόγραµµα του Έργου. 

 

 Σηµειώνεται ότι στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ το Τεχνικό ∆ελτίο που 

υποβάλλεται µε την Αίτηση του Τελικού ∆ικαιούχου ονοµάζεται «Τεχνικό ∆ελτίο 

Προτεινόµενης Πράξης». Εάν το έργο ενταχθεί στο Πρόγραµµα, τότε το Τεχνικό 

∆ελτίο ονοµάζεται «Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης».  

 

- Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού συντελεστή ελλείµµατος 

χρηµατοδότησης, στην περίπτωση που το προτεινόµενο έργο παράγει έσοδα και ο 

συγχρηµατοδοτούµενος προϋπολογισµός του είναι άνω του 1.000.000 €. 

- Τις σχετικές αδειοδοτήσεις / εγκρίσεις, κ.λ.π. 

- Άλλα συνοδευτικά έγγραφα, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, ή εάν 

ζητηθούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης υποβάλλεται από την Υπηρεσία 

στην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή, αρχικά ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες 

για την ηλεκτρονική υποβολή δελτίων. Το παραχθέν από το Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Τ∆ΠΠ προωθείται δια της ΕΥΠΟΤ στον Γενικό Γραµµατέα 

ΥΠΠΟΤ προς υπογραφή. Ακολούθως αποστέλλεται φάκελος µε όλα τα απαιτούµενα 

από την πρόσκληση έγγραφα. 
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Το έργο αξιολογείται από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στο στάδιο της αξιολόγησης µπορεί να ζητηθούν 

διευκρινήσεις ή συµπληρωµατικά στοιχεία. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

αποστέλλεται στην Υπηρεσία Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης 

(ΣΑΠΟ). Το ΣΑΠΟ επιστρέφεται υπογεγραµµένο από τον Προϊστάµενο της 

Υπηρεσίας στην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή, η οποία θα ολοκληρώσει την Ένταξη 

του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µε την έκδοση της Απόφασης Ένταξης. 

 

4.2 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Στα αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας µπορεί να απασχολείται: 

 

� Το µόνιµο προσωπικό της υπηρεσίας  

� Το προσωπικό της υπηρεσίας µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 

� Το ωροµίσθιο προσωπικό που προσλαµβάνεται για το έργο 

� Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για το έργο µε σχέση ορισµένου χρόνου 

 

Φάκελος διαδικασίας πρόσληψης : 

 

• Ανακοίνωση πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών και πρακτικών 

τοιχοκόλλησης ή άλλα αποδεικτικά δηµοσιότητας 

• Αιτήσεις και δικαιολογητικά ενδιαφεροµένων 

• Κατάλογος Προϊσταµένου της Υπηρεσίας και έγκριση Προϊσταµένου Γενικής 

∆ιεύθυνσης 

• Αποφάσεις πρόσληψης και προσδιορισµός µισθού 

• Συµβάσεις και παρατάσεις 

• Ανακοίνωση απόλυσης  

 

 

 
 



 53 

4.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

Μικρές προµήθειες  

 

Για την πραγµατοποίηση µικρών προµηθειών τηρείται η ακόλουθη 

διαδικασία: 

 

Η οµάδα επίβλεψης υποβάλλει αίτηµα στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας , το 

αίτηµα εγκρίνεται από τον Προϊστάµενο και η προµήθεια πραγµατοποιείται από τους 

επιβλέποντες οι οποίοι καταγράφουν στο Ηµερολόγιο του έργου. Στη συνέχεια , οι 

επιβλέποντες ενηµερώνουν το λογιστήριο, στο οποίο υποβάλλουν τα απαραίτητα 

παραστατικά, καθώς και χρέωση της δαπάνης σε συγκεκριµένο διακριτό τµήµα του 

έργου. 

 

Αναθέσεις εργασιών και προµηθειών 

 

Οι συµβάσεις ανάθεσης εργασιών µπορούν να έχουν τις εξής µορφές : 

 

α) Σύµβαση µε κατ’ αποκοπήν τίµηµα. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία συντάσσει 

τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών, σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές , 

καθώς και προϋπολογισµό. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται για την εκτέλεση του 

συνόλου των εργασιών χωρία καµία µεταβολή στο εργολαβικό αντάλλαγµα που 

προσφέρουν. Η παραλαβή και εξόφληση των εργασιών διενεργείται από την επιτροπή 

παραλαβής που έχει οριστεί από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας µετά από έγγραφη 

αναφορά των επιβλεπόντων ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους. 

 

β) Σύµβαση µε αναλυτική προσµέτρηση. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία 

συντάσσει τεχνική περιγραφή προς εκτέλεση εργασιών, σχέδια, τεχνικές 

προδιαγραφές, προµέτρηση, τιµολόγιο και προϋπολογισµό µελέτης. Οι 

διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν προϋπολογισµό προσφοράς. Η προσφορά των 

διαγωνιζόµενων είναι δυνατόν να γίνεται µε συµπλήρωση τιµολογίου ή µε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης . Οι πληρωµές των εργασιών γίνονται µετά από επιµέτρηση των 

ποσοτήτων των εργασιών από την επίβλεψη.   
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Οι συµβάσεις προµηθειών µπορούν να έχουν τις εξής µορφές : 

 

α) Σύµβαση µε κατ’ αποκοπήν τίµηµα. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία συντάσσει 

τεχνική περιγραφή των προς προµήθεια υλικών ή εξοπλισµού, σχέδια, τεχνικές 

προδιαγραφές και προϋπολογισµό. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται για την προµήθεια 

του συνόλου χωρίς καµία µεταβολή στο αντάλλαγµα που προσφέρουν. Η παραλαβή 

και εξόφληση προµήθειας διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί 

από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας µετά από έγγραφη αναφορά των επιβλεπόντων 

ότι η προµήθεια έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της. 

 

β) Σύµβαση µε αναλυτική προσµέτρηση. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία 

συντάσσει τεχνική περιγραφή των προς προµήθεια ειδών, σχέδια, τεχνικές 

προδιαγραφές, προµέτρηση, τιµολόγιο και προϋπολογισµό µελέτης. Οι 

διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν προϋπολογισµό προσφοράς. Η προσφορά των 

διαγωνιζόµενων είναι δυνατόν να γίνεται µε συµπλήρωση τιµολογίου ή µε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης . Οι πληρωµές της προµήθειας γίνονται µετά από επιµέτρηση των 

ποσοτήτων της προµήθειας από την επίβλεψη. 

 

γ) Απολογιστική σύµβαση µε τιµές µονάδος . Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου δεν είναι 

δυνατή η προµέτρηση των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν (π.χ. προµήθεια 

οικοδοµικών υλικών) η Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των προς προµήθεια 

ειδών, σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και τιµολόγιο. Στη διακήρυξη του πρόχειρου 

διαγωνισµού αναφέρεται ρητώς ότι το σύνολο της προµήθειας δεν µπορεί να υπερβεί 

ένα όριο, που αντιστοιχεί στο ανώτατο προβλεπόµενο όριο των ποσοτήτων 

προµήθειας και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις 90.000 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν προσφορές µε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης  επί του τιµολογίου που έχει συντάξει η Υπηρεσία. Οι πληρωµές 

της προµήθειας γίνονται µετά από επιµέτρηση των ποσοτήτων της προµήθειας από 

την επίβλεψη.  

 

Πρόχειροι ∆ιαγωνισµοί 

 

Για την σύναψη συµβάσεων ανάθεσης εργασιών ή προµηθειών µετά από 

πρόχειρο διαγωνισµό τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 
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Η οµάδα επίβλεψης διενεργεί έρευνα αγοράς και εισηγείται στον 

Προϊστάµενο τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, το αίτηµα εγκρίνεται από το 

Προϊστάµενο και η οµάδα επίβλεψης συντάσσει τα τεύχη του διαγωνισµού 

(πρόσκληση, προϋπολογισµός, τεχνική περιγραφή ή τεχνικές προδιαγραφές ) που 

εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο, ο οποίος εκδίδει απόφαση διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισµού. Επίσης , εάν δεν έχει ήδη οριστεί, ο Προϊστάµενος ορίζει την Επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού. Στη συνέχεια, ο πρόχειρος διαγωνισµός απαιτεί 

δηµοσίευση, προκειµένου οι δαπάνες του να είναι επιλέξιµες στα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα και ανάρτηση της περιληπτικής προκύρηξης για 

τουλάχιστον 15 ηµέρες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή της οικείας ∆ιαχειριστικής 

Αρχής ή του ΥΠΠΟΤ. Κατόπιν καλούνται να καταθέσουν προσφορές τρεις 

τουλάχιστον υποψήφιοι. Οι προσφορές αυτές υποβάλλονται σε κλειστούς φακέλους 

στην επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Έπειτα αυτή συντάσσει  

πρακτικό στο οποίο καταγράφονται οι προσφορές και προτείνεται ο ανάδοχος της 

σύµβασης. Ο Προϊστάµενος προχωρεί στην κατακύρωση του πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Τέλος ο ανάδοχος προσέρχεται 

και υπογραφεί σύµβαση µε τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας , µετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που προσκόµισε από το λογιστήριο.  

 

4.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η καθηµερινή παρακολούθηση του έργου πραγµατοποιείται από τους επιβλέποντες , 

οι οποίοι βρίσκονται καθηµερινά επιτόπου του έργου. Η παρακολούθηση αυτή 

αποτυπώνεται στο ηµερολόγιο του έργου το οποίο συντάσσεται καθηµερινά. Σε αυτό 

καταγράφονται:  

 

� Το απασχολούµενο κατά ειδικότητα προσωπικό 

� Τα µηχανήµατα ή άλλα µέσα που χρησιµοποιούνται στο έργο 

� Τα υλικά και ο εξοπλισµός που προσκοµίστηκαν στο εργοτάξιο. 

� Οι εκτελούµενες εργασίες από το προσωπικό του έργου 

� Οι εκτελούµενες εργασίες από τρίτους (ανάδοχους) 

� Οι οδηγίες της επίβλεψης  
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� Τα αιτήµατα µεταβολής του φυσικού αντικειµένου 

� Κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την τεκµηρίωση 

 

Με βάση τις καταγραφές στο Ηµερολόγιο του Έργου και το παρουσιολόγιο που 

τηρείται στο εργοτάξιο ή σε άλλες θέσεις που απασχολείται προσωπικό, 

συντάσσονται από το λογιστήριο οι µισθοδοτικές καταστάσεις του έργου. Η επίβλεψη 

του έργου χαρακτηρίζει κάθε µισθοδοτική κατάσταση σε ποιο έργο ,υποέργο και 

διακριτό τµήµα χρεώνονται ώστε το λογιστήριο της Υπηρεσίας να είναι σε θέση να 

συµπληρώσει ορθά της καταστάσεις. 

 

4.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
2011 

 

1. ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού προγράµµατος (σύνταξη κειµένων, τακτοποίηση 

φωτογραφικού αρχείου).  

2. Καταγραφές ευρηµάτων που βρέθηκαν στο κάστρο και τακτοποίησή τους .  

3. Πρόσληψη τριών (3) εργατών.  

4. Πρόσληψη τριών (3) εργατοτεχνιτών.  

5. Καθαρισµός από φυτικά στην οδό Ιουστινιανού και στον περίδροµο.  

6. Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών, ανάθεση στην εταιρία 

"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε."  

7. Εργασίες καθαρισµού στον Βυζαντινό Πύργο (καθαρισµός από φυτικά στην 

οροφή του Πύργου και εφαρµογή υδροβολής στη στέψη, εσωτερικά της 

οροφής, πλευρικά στην κλίµακα ανόδου, στη βόρεια όψη και εσωτερικά από 

το δάπεδο ως τη γένεση του τόξου).                                                                 

8. Ανασκαφή στην οροφή του Πύργου.  

9. Ανασκαφικές εργασίες στο ανατολικό  τµήµα των τειχών του κάστρου 

(εσωτερικά).   

10. Εργασίες στερέωσης στη στέψη του Πύργου.  

11. Καθαρισµός δυτικής όψης του Πύργου από τα φυτικά και εφαρµογή 

υδροβολής.  
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12. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης (ξερολιθιά) στο ανατολικό τµήµα των 

τειχών (στο εσωτερικό των τειχών). 

13. Αρµολόγηση Β∆ όψης του Βυζαντινού Πύργου από το ανώτερο σηµείο της 

στέψης έως το µέσο της πλευράς. 

14. Προγραµµατισµός εργασιών και οικονοµικός προϋπολογισµός για το έτος 

2012. 

15. Επίστρωση υλικού µε τη χρήση χωµατουργικών µηχανηµάτων στο χώρο που 

εκτελούνταν ανασκαφικές εργασίες στο  ανατολικό τµήµα των τειχών.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 
 

5.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

Σκοπός της διαδικασίας είναι να αντιµετωπιστούν οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που 

αναφέρονται στην ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού, µέσα από τη διαχείριση της 

ασφάλειας του έργου. Κίνδυνος είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που, σε 

περίπτωση που προκύψει, έχει θετική ή αρνητική συνέπεια σε κάποιο στόχο του 

έργου. Εποµένως ο κίνδυνος είναι ένας παράγοντας που δεν γίνεται να είναι γνωστό 

αν θα εµφανιστεί ή όχι. Η διαχείριση ασφάλειας έργου περιλαµβάνει  τις διαδικασίες 

που είναι απαραίτητες για να διασφαλίσει ότι το έργο θα εκτελεστεί µε τη δέουσα 

προσοχή, ώστε να αποφευχθούν ατυχήµατα που µπορούν να προκαλέσουν βλάβη 

στην υγεία του προσωπικού, είτε ζηµία στο αντικείµενο του έργου. Στα αρχαιολογικά 

έργα η διαχείριση της ασφάλειας ακολουθεί τυποποιηµένες διαδικασίες που έχουν 

καθοριστεί στον “Οδηγό Ασφαλείας και Υγιεινής για τα Αρχαιολογικά Έργα που 

εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας”. 

 

Επίσης να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι που ενδεχοµένως απειλούν το έργο. 

Κίνδυνος µε αυτή την έννοια, ονοµάζεται κάθε γεγονός που µπορεί να εµποδίσει ή να 

περιορίσει την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως αυτοί έχουν αρχικά 

προσδιοριστεί. Ο κίνδυνος προκύπτει από την αβεβαιότητα που ενυπάρχει σε κάθε 
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ανθρώπινη δραστηριότητα και κατά την εκτέλεση των έργων και µπορεί να 

µεταφραστεί σε τρία κύρια ενδεχόµενα: 

 

� Υπέρβαση του προϋπολογισµού 

� Καθυστέρηση στο χρονοδιάγραµµα 

� Μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του έργου 

 

Οπωσδήποτε ο σηµαντικότερος κίνδυνος για ένα αρχαιολογικό έργο είναι η 

καταστροφή των µνηµείων ή των αρχαιολογικών δεδοµένων καθώς επίσης και η 

αφαίρεση της ιστορικότητάς τους από τα µνηµεία.  

Θα πρέπει επίσης να προσθέσουµε την αβεβαιότητα για την πορεία της 

διεθνούς οικονοµίας αλλά και ασφαλώς της Ελλάδας η οποία βρίσκεται στην πιο 

ευάλωτη θέση από όλες τις χώρες που πλήττονται αυτή τη στιγµή από την κρίση. 

Πολλοί άλλωστε είναι οι οικονοµολόγοι σε όλο τον κόσµο που αµφισβητούν τη 

γενικότερη πορεία της Ελλάδας αλλά και τη θέση της στην Ευρωζώνη.  

 

Χωρίς καµιά διάθεση για υπερβολή δεν είναι διόλου απίθανο η Ελλάδα 

σύντοµα να βρεθεί σε ένα πρωτόγνωρο οικονοµικό περιβάλλον (µε ένα νέο νόµισµα 

ενδεχοµένως) καθώς δε θα µπορεί πλέον να ακολουθεί πιστά το πρόγραµµα 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής που της έχει επιβληθεί από τους δανειστές της. Ένα 

τέτοιο ενδεχόµενο θα έχει ποικίλες συνέπειες που είναι πολύ δύσκολο να 

προβλεφθούν καθώς θα εξαρτώνται από πάρα πολλούς φορείς. 

 

Θα µπορούσαµε πάντως να πούµε ότι σε µια τέτοια περίπτωση θα ήτανε 

υπαρκτός ο κίνδυνος του υπερπληθωρισµού (αν το νέο νόµισµα υποτιµούταν, οπότε 

και οι τιµές των εισαγόµενων πρώτων υλών αυξανόταν) γεγονός που θα εκτίνασσε 

την τιµή της βενζίνης αλλά και άλλων στοιχείων απαραίτητων για το έργο 

εκτοξεύοντας το κόστος σε δυσθεώρητα ύψη. Επιπλέον οι εταίροι ανάλογα βέβαια 

και µε την ακριβή στάση της Ελλάδας ενδεχοµένως να σταµατούσαν όλες τις 

επιχορηγήσεις προς τη χώρα µας 
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5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
  

Ασφάλεια και Υγεία 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας  

µεριµνά για την σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας το οποίο περιέχει 

 

α)γενικά στοιχεία του έργου 

β)τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου 

γ)µέτρα για την πρόσληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά την ασφάλεια και 

την υγεία των εργαζοµένων 

δ)µνηµόνευση της κείµενης νοµοθεσίας που θα εφαρµοστεί 

ε)πρόσθετα στοιχεία , όπως προσπέλαση στο χώρο του έργου, κυκλοφορία πεζών και 

οχηµάτων, χώροι στάθµευσης, χώροι υγιεινής κ.τ.λ. 

 

Επίσης συντάσσει και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας που περιλαµβάνει 

 

α)το µητρώο του έργου, δηλ. τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου 

β)οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφαλείας και υγείας για ενδεχόµενες 

µεταγενέστερες εργασίες  
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Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το έργο.  

  

 5.3 ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες : 

 

• Αναγνώριση κινδύνων 

• Ανάλυση κινδύνων 

• Αξιολόγηση κινδύνων 

• Ταξινόµηση κινδύνων 

• Αντιµετώπιση κινδύνων 

 

Η αναγνώριση των κινδύνων, δηλαδή η σύνταξη ενός καταλόγου κινδύνων 

αποτελεί το πρώτο βήµα για τη διαµόρφωση σου συστήµατος διαχείρισης κινδύνων. 

Ο κατάλογος των κινδύνων ενός αρχαιολογικού έργου πρέπει να αναθεωρείται κατά 

τη διάρκεια της υλοποίησής του. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ TOY ΕΡΓΟY 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Πιθανή αποκάλυψη ευπαθών δαπέδων 

Πιθανή αποκάλυψη ετοιµόρροπων τµηµάτων τοιχοποιίας  

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

∆υσκολία αποµάκρυνσης των µπαζών 

∆υσκολία µεταφοράς των υλικών διάστρωσης στο χώρο 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

∆υσκολία στην εξασφάλιση έµπειρων τεχνικών για την επίβλεψη επί τόπου του έργου 
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∆υσκολία στην εξασφάλιση έµπειρου οικονοµικού υπαλλήλου 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Πιθανή καθυστέρηση στην αρχική χρηµατοδότηση του έργου 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Πιθανές δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειµώνα 

Πιθανή υπερχείλιση λίµνης  

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η Ανάλυση των κινδύνων, στο πλαίσιο της οποίας 

κάθε κίνδυνος που έχει αναγνωριστεί αναλύεται διεξοδικά, µε στόχο: 

 

o Να εκτιµηθεί η πιθανότητα να συµβεί, 

o Να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις που θα έχει στην εξέλιξη του έργου. 

 

Οι παραπάνω εκτιµήσεις, που έχουν ποιοτικό χαρακτήρα, µπορούν να 

καταγραφούν σε µία κλίµακα της µορφής : 

 

� Πολύ µικρή 

� Μικρή 

� Μέτρια 

� Μεγάλη 

� Πολύ µεγάλη 

 

Όπως στον πίνακα που ακολουθεί. Η ποιοτική αυτή κλίµακα µπορεί να 

αντιστοιχεί σε κάποιο ποσοτικό υπόδειγµα ή και όχι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

  ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ: 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

ΠΙΘΑΝΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑ- 

ΓΡΑΜΜΑ 

ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο 

Πιθανή 

αποκάλυψη 

ευπαθών δαπέδων 

 

Πολύ µικρή 

 

Πολύ µικρή 

 

Μέτρια 

 

Πολύ µικρή 

Πιθανή 

αποκάλυψη 

ετοιµόρροπων 

τµηµάτων 

τοιχοποιίας  

 

 

Μικρή 

 

 

Μέτρια 

 

 

Μέτρια 

 

 

Μέτρια 

∆υσκολία 

αποµάκρυνσης των 

µπαζών 

 

Μικρή 

 

Μέτρια 

 

Μεγάλη 

 

Πολύ µικρή 

∆υσκολία 

µεταφοράς των 

υλικών 

διάστρωσης στο 

χώρο 

 

 

Μικρή 

 

 

Μέτρια 

 

 

Μεγάλη 

 

 

Πολύ µικρή 

∆υσκολία στην 

εξασφάλιση 

έµπειρων τεχνικών 

για την επίβλεψη 

επί τόπου του 

έργου 

 

 

Πολύ µικρή 

 

 

Μεγάλη 

 

 

Μέτρια 

 

 

Πολύ µεγάλη 
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∆υσκολία στην 

εξασφάλιση 

έµπειρου 

οικονοµικού 

υπαλλήλου 

 

 

Πολύ µικρή 

 

 

Πολύ µικρή 

 

 

Πολύ µεγάλη 

 

 

Πολύ µικρή 

Πιθανή 

καθυστέρηση στην 

αρχική 

χρηµατοδότηση 

του έργου 

 

 

Μικρή 

 

 

Πολύ µικρή 

 

 

Μεγάλη 

 

 

Πολύ µικρή 

Πιθανές δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες 

κατά τη διάρκεια 

του χειµώνα 

 

Πολύ µεγάλη 

 

Πολύ µικρή 

 

Μεγάλη 

 

Πολύ µικρή 

Πιθανή 

υπερχείλιση λίµνης  

Μικρή Πολύ µεγάλη Πολύ µεγάλη Πολύ µεγάλη 

 

Η εκτίµηση της πιθανότητας ακολουθεί την εξής κλίµακα: 

� Πολύ µικρή < 10% 

� Μικρή 10 - 30% 

� Μέτρια 30 – 50% 

� Μεγάλη 50 – 70% 

� Πολύ µεγάλη > 70% 

 

Αντίστοιχα η επίπτωση στο κόστος του έργου αντιστοιχεί στα ποσοστά της 

ενδεχόµενης αύξησης ως εξής : 

 

� Πολύ µικρή : ασήµαντη αύξηση 

� Μικρή : αύξηση < 5% 

� Μέτρια : αύξηση 5 – 10% 

� Μεγάλη : αύξηση 10 – 20% 

� Πολύ µεγάλη : αύξηση > 20% 
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Ακολουθεί η αξιολόγηση των κινδύνων, στο πλαίσιο της οποίας ταξινοµούνται οι 

κίνδυνοι µε βάση τη βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο: πιθανότητα x 

επίπτωση. Το γινόµενο αυτό ταξινοµεί κατά µέγεθος τους κινδύνους του έργου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

  ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ:   

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

ΠΙΘΑ 

ΝΟ 

ΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟ 

∆ΙΑΓΡΑ

ΜΜΑ 

ΦΥΣ. 

ΑΝΤΙΚ

ΕΙΜΕΝ

Ο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΤΟΥ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Πιθανή 

αποκάλυψη 

ευπαθών 

δαπέδων 

1 1 4 1 6 6 

Πιθανή 

αποκάλυψη 

ετοιµόρροπω

ν τµηµάτων 

τοιχοποιίας 

2 4 4 4 12 24 

∆υσκολία 

αποµάκρυν 

σης των 

µπαζών 
2 4 8 1 13 26 

∆υσκολία 

µεταφοράς 

των υλικών 

διάστρωσης 

στο χώρο 

 

 

2 4 8 1 13 26 
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∆υσκολία 

στην 

εξασφάλιση 

έµπειρων 

τεχνικών για 

την επίβλεψη 

επί τόπου του 

έργου 

1 8 4 16 28 28 

∆υσκολία 

στην 

εξασφάλιση 

έµπειρου 

οικονοµικού 

υπαλλήλου 

1 1 16 1 18 18 

Πιθανή 

καθυστέρηση 

στην αρχική 

χρηµατοδότη

ση του έργου 

2 1 8 1 10 20 

Πιθανές 

δυσµενείς 

καιρικές 

συνθήκες 

κατά τη 

διάρκεια του 

χειµώνα 

16 1 8 1 10 160 

Πιθανή 

υπερχείλιση 

λίµνης  

2 16 16 16 58 116 
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Η κλίµακα είναι ως εξής : 

 

� Πολύ µικρή = 1 

� Μικρή = 2 

� Μέτρια = 4 

� Μεγάλη = 8 

� Πολύ µεγάλη = 16 

 

Θα µπορούσε να είναι αντίστοιχα :  

 

� Πολύ µικρή = 0,5 

� Μικρή = 0,1 

� Μέτρια = 0,2 

� Μεγάλη = 0,4 

� Πολύ µεγάλη = 0,8 

 

Καθώς είναι γνωστό ότι οι πιθανότητες έχουν µέγιστο τη µονάδα (βεβαιότητα). 

Ωστόσο προτείνεται ενιαία κλίµακα για τις πιθανότητες και τις επιπτώσεις, καθώς 

πρακτικά σε τίποτα δε µεταβάλλεται το τελικό αποτέλεσµα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Πιθανές δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειµώνα 

Πιθανή υπερχείλιση λίµνης  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
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Πιθανή αποκάλυψη ετοιµόρροπων τµηµάτων τοιχοποιίας 

∆υσκολία αποµάκρυνσης των µπαζών 

∆υσκολία στην εξασφάλιση έµπειρων τεχνικών για την επίβλεψη επί τόπου του 

έργου 

∆υσκολία µεταφοράς των υλικών διάστρωσης στο χώρο 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Πιθανή καθυστέρηση στην αρχική χρηµατοδότηση του έργου 

∆υσκολία στην εξασφάλιση έµπειρου οικονοµικού υπαλλήλου 

Πιθανή αποκάλυψη ευπαθών δαπέδων 

 

 

5.4 ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
  

Στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Κινδύνων µπορούν να εφαρµοστούν οι εξής τεχνικές : 

 

� Εξάλειψη 

� Μείωση 

� Αποδοχή 

� Μεταβίβαση 

 

Η εξάλειψη πραγµατοποιείται µε την τροποποίηση τους σχεδίου του έργου, ώστε 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος ή οι επιπτώσεις του. Η εξάλειψη των κινδύνων στοχεύει 

πρωταρχικά προς τους κινδύνους µεγάλου µεγέθους. 

 

Η µείωση των κινδύνων επιχειρεί να περιορίσει είτε την πιθανότητα να συµβούν 

τα γεγονότα που έχουν αναγνωριστεί ως κίνδυνοι, είτε τις επιπτώσεις που θα έχουν 

εάν αυτά συµβούν, είτε και τις δύο αυτές παραµέτρους. 
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Η αποδοχή συνίσταται στην προσπάθεια να αποκατασταθούν οι επιπτώσεις ενός 

κινδύνου εκ των υστέρων, αφού δηλαδή αυτές έχουν διαπιστωθεί. Η αποδοχή µπορεί 

να είναι ενεργητική ή παθητική. 

 

Η ενεργητική αποδοχή των κινδύνων στηρίζεται στη λήψη έκτακτων µέτρων, που 

θα πρέπει σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό να έχουν προσδιοριστεί στο σύστηµα 

διαχείρισης κινδύνων του έργου. 

 

Η παθητική αποδοχή των κινδύνων στηρίζεται στην ύπαρξη περιθωρίων, 

χρονικών,  οικονοµικών ή άλλων, που µπορεί να αναπληρώσουν τις καθυστερήσεις ή 

τις υπερβάσεις που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 

 

Η µεταβίβαση είναι η τεχνική κατά την οποία η διαχείριση ενός κινδύνου και η 

ευθύνη για τις επιπτώσεις του µεταβιβάζεται από τον φορέα υλοποίησης του έργου σε 

έναν τρίτο φορέα. Με τη διαδικασία αυτή ο κίνδυνος δεν αντιµετωπίζεται άµεσα από 

το φορέα υλοποίησης , αλλά από αυτόν τον τρίτο φορέα, ο οποίος είναι θεσµικά 

αρµόδιος ή και τεχνικά καταλληλότερος για την αντιµετώπιση του κινδύνου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Πιθανές δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη 

διάρκεια του χειµώνα 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ (τροποποίηση 

χρονοδιαγράµµατος ) 

Πιθανή υπερχείλιση λίµνης  
ΕΞΑΛΕΙΨΗ (λήψη άµεσων 

µέτρων) 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
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Πιθανή αποκάλυψη ετοιµόρροπων τµηµάτων 

τοιχοποιίας 

ΜΕΙΩΣΗ (προκαταρκτικές 

έρευνες πριν την αποκάλυψη της 

τοιχοποιίας και ανάλογη 

προσαρµογή της έκτασης της 

επέµβασης ) 

∆υσκολία αποµάκρυνσης των µπαζών 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ (πιθανή ανάθεση σε 

εξωτερικά συνεργεία) 

∆υσκολία στην εξασφάλιση έµπειρων τεχνικών 

για την επίβλεψη επί τόπου του έργου 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ (πιθανή ανάθεση σε 

εξωτερικά συνεργεία) 

∆υσκολία µεταφοράς των υλικών διάστρωσης 

στο χώρο 

ΜΕΙΩΣΗ (χρήση κατάλληλων 

µηχανικών µέσων) 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  

Πιθανή καθυστέρηση στην αρχική 

χρηµατοδότηση του έργου 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ (πίστωση στην 

αγορά) 

∆υσκολία στην εξασφάλιση έµπειρου 

οικονοµικού υπαλλήλου 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ (εκπαίδευση νέου 

υπαλλήλου) 

Πιθανή αποκάλυψη ευπαθών δαπέδων 
ΑΠΟ∆ΟΧΗ (χρήση 

απροβλέπτων) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

6.1 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” 
 

Κλείνοντας το έτος 2011 και κάνοντας τον απολογισµό του έργου διαπιστώθηκε ότι 

είχαν ολοκληρωθεί όλοι οι στόχοι εργασιών που είχαν τεθεί στην αρχή του έτους . Οι 
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οικονοµικές ενέργειες του έργου, πληρωµές σε εργαζοµένους, αναδόχους εργασιών ή 

προµηθειών,  ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κ.α., είναι τακτοποιηµένες χωρίς να 

µεταφέρεται χρέος στο έτος 2012. Το χρονοδιάγραµµα του έργου στην αρχή είχε 

καθυστέρηση λόγω προβληµάτων, είτε καθυστέρηση της χρηµατοδότησης , είτε 

καθυστέρηση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού αλλά στην πορεία κύλισε οµαλά. 

Η υλοποίηση του έργου µέσα στο έτος 2012 στηρίζεται ακριβώς µέχρι στιγµής στο 

χρονοδιάγραµµα του έτους χωρία καµία διαµόρφωση . 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

 

Τα µειονεκτήµατά του που εµφανίστηκαν στη διάρκεια του έργου “Αποκατάσταση 

εξωτερικών τειχών Κάστρου Ιωαννίνων” είναι τα εξής : 

 

• Καθυστέρηση στην έκδοση των χρηµατοδοτήσεων και στην 

ενεργοποίηση του Προγράµµατος. 

• Σχεδιασµός δράσεων βάση τυποποιηµένων περιεχοµένων και όχι 

πραγµατικών αναγκών. 

• Αυξηµένη πιθανότητα αποτυχίας ορθής υλοποίησης δράσεων από 

φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µε περιορισµένη τεχνογνωσία. 

• Υψηλός βαθµός εξάρτησης από ετοιµότητα, ικανότητα και 

ανταπόκριση Φορέων. 
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• Ιεράρχηση προτεραιότητας υλοποίησης δράσεων βάση ενδιαφέροντος 

και ανταπόκρισης Φορέων και όχι βάση συνολικής στρατηγικής 

ανάπτυξης της χώρας. 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνουµε σηµαντικό να αναφερθούµε στην ευεργετική 

επίδραση που είχε και έχει το συγκεκριµένο έργο (αλλά και όλα τα υπόλοιπα που 

αφορούν την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων) στην ανάσχεση του ποσοστού της 

ανεργίας, στην ανακούφιση της τοπικής αγοράς αλλά και στην απόδοση κάποιων 

φόρων στο κράτος µέσω της κυκλοφορίας του χρήµατος. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η 

ανεργία αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα της χώρας µας 

Πιο συγκεκριµένα το έργο δηµιούργησε αρκετές θέσεις εργασίας που 

καλύφθηκαν από µια σειρά εργαζοµένων µε ειδικότητες εργατοτεχνίτη, αρχαιολόγου, 

µηχανικού, λογιστή και άλλες. Στο έργο απασχολούνται περίπου 24 συµβασιούχοι. 

Επιπλέον έµµεσα το έργο προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και στον ιδιωτικό τοµέα 

καθότι κάποιες από τις εργασίες ανατίθενται σε ιδιώτες αλλά και τονώνει την τοπική 

αγορά µέσω της αγοράς  υλικών, µηχανηµάτων και αναλώσιµων που απαιτούνται για 

τη διεκπεραίωση του. Σε όλα αυτά ασφαλώς πρέπει να προστεθεί και η απόδοση 

φόρων στο κράτος. 

Ας προσθέσουµε ακόµη ότι το έργο αυτό οµορφαίνει την πόλη µας και 

αναδεικνύει την πολιτισµική της αλλά και πολιτισµική µας κληρονοµιά δίνοντας µια 

ευκαιρία στους επισκέπτες της να απολαύσουν και να περιηγηθούν στο χώρο του 

κάστρου. Ας µη ξεχνάµε ότι ο τουρισµός αποτελεί τη βιοµηχανία της Ελλάδος και 

τέτοια έργα σε µακροχρόνιο επίπεδο ασφαλώς είναι ότι καλύτερο για την ανάσχεση 

της ανεργίας αλλά και την επίτευξη της οικονοµικής ευηµερίας της χώρας µας. 

Τέλος να σηµειώσουµε ότι η ύπαρξη του ΈΣΠΑ από µόνη της παρέχει απλά 

την “πρώτη ύλη” για αναπτυξιακούς σχεδιασµούς σε οικονοµικούς τοµείς ιδιαίτερης 

σηµαντικότητας. Η αποτελεσµατική διαχείρισή και η υλοποίησή από εκεί και πέρα 

αποτελούν ένα άλλο κεφάλαιο και το πόσο καλά θα επιτευχθούν θα καθορίσει την 

επιτυχηµένη ή όχι αξιοποίησή του προς όφελος της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. 

 

 
 


